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Porque fazer a inclusão? 
• Porque é uma questão legal? 

• Porque a sociedade exige? 

• Porque a Educação é para 
todos? 

• Porque as famílias querem? 

• Porque a pessoa com 
deficiência precisa? 
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Simplesmente, porque...  
“ Encorajo-vos a renovar vossa paixão 

pelo homem – não se pode ensinar sem 

paixão! No seu processo de formação a 

ser testemunhas de vida e de esperança. 

Nunca, nunca fecheis as portas; ao 

contrário, escancarai-as todas a fim de 

que os estudantes tenham esperança!” 

( Discurso a União Católica Italiana de professores, 
dirigentes, educadores e formadores) 
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Dados sobre a inclusão – Censo  2017 

• Em 2017, o número de matrículas desse grupo na educação 

básica foi de 827.243. No ano passado eram 751.065. O índice 

apresenta crescimento há quatro anos consecutivos. 

• Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2017, o 

índice de inclusão de pessoas com deficiência em classes 

regulares, passou de 85,5% em 2013 para 90,9% em 2017.  
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• Em relação à 2013, o Ensino Médio 

conseguiu quase dobrar o número de 

matrículas de pessoas com deficiência, 

passando de 48.589 para 94.274 em 2017.  

• No Ensino Fundamental enquanto em 

2016 o número de matrículas era 709.805, 

no ano passado esse número era 768.360. 

• Na Educação Infantil em  2016, eram 

69.784 e no ano seguinte passaram para 

79.749. 
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Vamos refletir...que tal uma vivência? 

Você acredita na 
inclusão? 

Como você 
percebe a 
inclusão? 

Como você 
realiza a inclusão 

e sua escola? 

Quais seus 
maiores desafios 

para aplicar a 
inclusão em sua 

escola? 
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Alguém precisa começar... 

Que tal você, 
como líder e 

gestor!!! 

Vídeo menino indiano 
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Lugares diferentes...Desafios iguais? 
• Pesquisa com 20 escolas católicas do Distrito Federais 

• Participantes: 4 diretores, 8 coordenadores e 8 orientadores 
do e 

Ensino Fundamental e Médio. 

• 90 % conhecem a Lei Brasileira de inclusão 13.146/15 

• 70% acreditam que uma escola inclusiva é democrática. 

• 95% responderam que em sua escola tem uma prática 
educativa inclusiva 
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• Adaptação curricular 

• Adequação curricular 

• Palestras e oficinas 

• Estratégias diferenciadas  ( ledor 

nas avaliaçã, provas orais, maior 

tempo para as provas) 

• Solicitação dos aaudos  

atualizados  

• Adequação do mobiliário 

• Redução do número de alunos 

por turma 
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E o que diz a Lei Brasileira de Inclusão? 
Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem. 

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade 
escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à 
pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 
violência, negligência e discriminação. 
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Em consonância com ... 
“ A educação é um direito humano. Um povo que não é educado, 

por causa da guerra ou por todas as razões que impedem a 

educação, é um povo em decadência, decai, decai e pode até 

voltar ao nivel dos instintos. Por conseguinte, se quiserdes fazer 

algo, organizai-vos para educar os jovens que não tem acesso 

direto à educação.” 

(Papa Francisco:2015) 
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A função da escola 
• A escola deve ser exatamente o que diz a lei de QUALIDADE 

pois ela transforma suas práticas, enriquece seu currículo, seus 
espaços, tempos. Enxerga cada pessoa como gente, e atende 
cada perfil no contexto DAS DIFERENÇAS . 

• A escola de QUALIDADE é uma escola INCLUSIVA. A 
transformação da escola não é, portanto, uma mera exigência 
da inclusão escolar de pessoas com deficiência e/ou 
dificuldades de aprendizado. Ela deve ser encarada como um 
compromisso inadiável das escolas, que terá a INCLUSÃO 
COMO CONSEQUÊNCIA” (Cartilha da Procuradoria Federal)  
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Inclusão, não significa simplesmente matricular Todos 
os educandos com Necessidades Educacionais 

Especiais na classe comum, ignorando suas 
necessidades específicas, mas significa dar ao 

professor e à escola o suporte necessário a sua ação 
pedagógica. Implica, construir um espaço democrático 
e competente para trabalhar com todos os educandos, 
sem distinção de raça, classe, gênero ou características 

pessoais, baseando-se no princípio de que a 
diversidade deve não só ser aceita como desejada. 

(Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 2001: p.40) 
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Construindo uma escola inclusiva 
• Afirmar e ampliar o compromisso político com a educação 

inclusiva por meio de estratégias de comunicação e de 
atividades comunitárias que devem ser detalhas no PPP. 

• Definição do atendimento à diversidade como meta 
institucional. 

•  Estabelecer uma relação baseada no diálogo entre todos os 
agentes e setores que compõem a sua realidade; 

• Investir na formação de todos os envolvidos (pais, alunos, 
colaboradores, professores, gestores) para que juntos 
aprendam as singularidades de cada deficiência ou 
necessidades especiais. 
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• fomentar atitudes pró-ativas das famílias, alunos, professores 
e da comunidade escolar em geral. 

•  superar os obstáculos da ignorância, do medo e do 
preconceito. 

•  divulgar os serviços e recursos educacionais existentes. 

•  difundir experiências bem sucedidas de educação inclusiva. 

• estimular o trabalho voluntário no apoio à inclusão escolar. 

• Não desistir com as resistências. 
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E principalmente ... 
Acreditar que a educação inclusiva é possível e que você enquanto 

gestor tem o dom de influenciar as pessoas a agirem de forma 
correta a fim de colocar em prática o maior objetivo da educação que 

é a transformação de vidas. 

 Acredite você transformado transforma sua equipe, professores 
transformados, transformam a vidas dos alunos, alunos 

transformados constroem uma sociedade mais igualitária, justa e 
aberta as singularidades de cada sujeito, respeitando e colaborando 

por um mundo melhor!! 

Acredite, você pode! 
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Lembrem-se... 

“Não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio 

educativo! Educar não é uma profissão, mas uma atitude, um modo de 

ser ; para educar é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio 

dos jovens, acompanhá-los nas etapas de seu crescimento,  pondo-se 

ao seu lado. Dai-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no 

mundo.” 

                                                              Papa Francisco - 2013 
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Obrigada!! 
 

Aline Novaes Ximenes  

 (61) 99919-9500 

E-mail: alinenovaesximenes@gmail.com 
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