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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é apoiar a missão do UNICEF, através da prestação de 
ajuda aos funcionários do UNICEF e seus parceiros para que entendam os conceitos básicos de acessibilidade 
e de desenho universal relacionados com a educação, tanto em ambientes físicos como de aprendizagem, com 
ênfase nas crianças com deficiência.  

Nesta brochura será explicado: 

•  O direito de cada criança de receber educação, incluindo as crianças com deficiência. 

•  Os benefícios que as escolas com acessibilidade proporcionam a toda comunidade. 

•  Os tipos de barreiras que limitam o acesso à educação das crianças com deficiência. 

•  O conceito e os benefícios da acessibilidade. 

•  O conceito, os objetivos e os benefícios do desenho universal. 

•  A acessibilidade contínua e como ela se aplica ao desenho das escolas. 

•  A importância de se disponibilizarem livros e outros materiais de aprendizagem em formatos que possam 

ser lidos e compreendidos por todas as crianças. 

•  Estratégias de prestação de informação às crianças em formatos acessíveis adequados. 

•  A importância do apoio eficaz à comunicação para todas as crianças dentro da sala de aula. 

•  Estratégias de prestação de apoio à comunicação para crianças com deficiência. 

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor, reveja as seguintes 

brochuras incluídas na presente série: 

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

2. Definição e Classificação da Deficiência 

3. Legislação e Políticas da Educação Inclusiva 

4. Recolha de dados para a Deficiência na Criança 

5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola 

6. SGIE e a Criança com Deficiência 

7. Parcerias, Advocacia e Comunicação para a Mudança Social 

8. Financiar a Educação Inclusiva 

9. Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos 

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação (presente 

brochura) 

11. Acesso à escola e ao Ambiente de Aprendizagem II – Desenho Universal para a Aprendizagem 

12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança 

13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva 

14. Planificação, Monitorização e Avaliação 
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Ao longo do presente documento existem caixas que resumem os pontos chave de cada secção e 
recomendações de leituras adicionais. As palavras chave são destacadas a negrito em todo o texto e estão 
incluídas no glossário que consta no fim do documento. 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 
10 – 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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AAC/CAA Augmentative and Alternative Communication / Comunicação Aumentada e Alternativa 

CC Closed Caption / Legenda Oculta 

CCTV Closed-Caption Television / Televisão Com Legenda Oculta 

CFL Compact Fluorescent Light / Luz Fluorescente Compacta 

CFS/EAC Child-Friendly Schools / Escolas Amigas da Criança 

CRC/CDC Convention on the Rights of the Child / Convenção sobre os Direitos da Criança 

CRPD/CDPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência 
DAISY Digital Accessible Information System / Sistema de Informação Digital Acessível 

EPUB Electronic Publication / Publicação Electrónica 

e-text Electronic Text / Texto Electrónico 

IE/EI Inclusive Education / Educação Inclusiva 

ISO/OIP International Organization for Standardization / Organização Internacional de Padronização 

LED Light-Emitting Diode / Díodo Emissor de Luz 

mm Millimetres / Milímetros 

SDG/ODS Sustainable Development Goal / Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 

UNNU United Nations / Nações Unidas 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
UNICEF United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância 

VoIP Voice over Internet Protocol / Voz sobre o Protocolo de Internet 

WASH Water, Sanitation and Hygiene / Água, Saneamento e Higiene 

WCAG/DACW Web Content Accessibility Guidelines / Directrizes de Acessibilidade para o Conteúdo de 

Internet 
WHO/OMS World Health Organization / Organização Mundial de Saúde 
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Pontos Chave: 

•  O acesso à educação é um direito de todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência. 

•  As escolas acessíveis beneficiam toda a comunidade e facilitam o crescimento de toda a estrutura social. 

•  Se a acessibilidade for considerada desde o início, os custos adicionais para criar uma escola acessível 

serão mínimos. 

•  Edifícios acessíveis não são por si só suficientes para proporcionar acesso à educação - devem também ser 

disponibilizados dispositivos de assistência para apoiar a aprendizagem. 

•  Juntamente com o desenho inclusivo, são necessárias medidas de acomodação razoáveis para promover a 

inclusão. 

A presente brochura apoia a missão fundamental do UNICEF de promover os direitos de todas as crianças, em 

toda parte, e em tudo o que a organização faz para permitir que todas as crianças - incluindo as crianças com 

deficiência – se desenvolvam e alcancem o seu pleno potencial sem discriminação1. O UNICEF reconhece que o 

acesso à educação é um elemento chave para o desenvolvimento intelectual e social das crianças, não só 

proporcionando oportunidades para que elas possam realizar o seu potencial, mas também contribuindo para o 

crescimento sustentado e para a estabilidade dos países onde vivem. 

A acessibilidade é um facilitador que permite que as 

crianças e os adultos com deficiência usufruam dos 

seus direitos. Também é uma condição prévia para que 

as crianças e os adultos com deficiência vivam de 

forma independente e participem plena e igualmente na 

sociedade2. Além disso, o envolvimento do UNICEF na 

construção de escolas proporciona uma excelente 

oportunidade para defender a qualidade dos ambientes 

de aprendizagem dentro do contexto local, através da 

implementação do desenho e da construção de 

excelência. 

As escolas são frequentemente o centro das 
comunidades, tanto física como figurativamente. As 
instalações da escola são muitas vezes também locais 
para as reuniões da comunidade e para outros eventos,  Figura 1: Escola em Madagáscar com rampa de acesso. 

(Fonte: UNICEF)  
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e são utilizadas como abrigo em caso de emergências, tais como desastres naturais e conflitos. 

Consequentemente, integrar a acessibilidade no desenho das escolas beneficia não só as crianças, mas também 

toda a comunidade. 

O desenho e a melhoria da acessibilidade física das escolas fazem parte da mudança social necessária para se 

implementar a educação inclusiva. 

Integrar a acessibilidade no desenho das escolas é, em geral, considerado como sendo muito dispendioso, porque 

aumenta significativamente os custos da construção. No entanto, a realidade é que quando a acessibilidade está 

integrada na fase de planeamento da construção da escola nova, acrescenta muito pouco aos custos de 

construção. De facto, o Relatório Mundial da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2011 sobre a Deficiência 

observa que: “Na nova construção, o cumprimento pleno de todos os requisitos das normas de acessibilidade é, 

em geral, viável a 1% do total de custos.”3 

A melhoria da acessibilidade não necessita ser dispendiosa. As melhorias de baixo custo da escola podem 

incluir: acrescentar corrimões às escadas; utilizar recursos da comunidade para construir rampas de madeira a 

fim de superar mudanças de nível; ou pintar novamente as portas para se tornarem mais visíveis para as 

crianças amblíopes. 

Também está claro que é muito alto o custo para a sociedade de se projectarem escolas inacessíveis. Se as 

crianças com deficiência não puderem frequentar a escola porque o edifício ou o currículo é inacessível, existirão 

muitos custos indirectos. Eles incluem os custos dos cuidados da criança para os pais quando os seus filhos não 

podem frequentar escola e da perda de rendimentos das famílias quando alguém tem que ficar em casa para 

cuidar do seu filho. 

A projecção de edifícios escolares acessíveis não proporciona, por si só, acesso adequado à educação para todas 

as crianças. As capacidades das crianças com deficiência podem ser muito maiores se os dispositivos e as 

tecnologias de assistência adequados estiverem disponíveis para apoiar as suas necessidades de aprendizagem. 

O dispositivo de assistência é uma ferramenta, tecnologia ou outro mecanismo que permite que a pessoa realize 

tarefas diárias, tais como movimentar-se pela comunidade, erguer um objecto ou ler um livro. Os dispositivos de 

assistência ajudam as pessoas com deficiência a manter a sua independência em casa, na escola e na 

comunidade. Estes dispositivos e tecnologias, utilizados quer como auxiliar de mobilidade para a pessoa quer 

como auxiliar de comunicação na sala de aula, podem apoiar a aprendizagem da criança com deficiência. Eles 

promovem e facilitam a educação inclusiva, quer permitindo que a criança vá para a escola numa cadeira de 

rodas, quer ajudando-as a compreender a aula através de Braille ou de tecnologia que converte texto em fala. 

Acomodação razoável significa a alteração e os ajustamentos necessários e adequados que não impõem carga 

desproporcionada ou indevida, quando necessário num caso particular, para garantir que as pessoas com 

deficiência possam usufruir ou exercer, em igualdade de condições que os outros, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Artigo 2, Definições). 

Também se deve reconhecer que as crianças com deficiência têm necessidades específicas que devem ser 

satisfeitas para que possam ter sucesso na escola. Além disso são necessárias acomodações específicas para 

atender às necessidades individuais das crianças juntamente com a abordagem da acessibilidade geral das 

escolas. Por exemplo, a escola pode ter muitos recursos de acessibilidade, tais como rampas, portas mais largas 

e casas de banho acessíveis, etc., mas se a criança com deficiência não tiver um dispositivo de assistência para ir 

à escola e aceder à sua sala de aula, é-lhe negado o direito à educação. A disponibilização de cadeiras de rodas 

pela direcção da escola é uma acomodação razoável das necessidades da criança. Do mesmo modo, a criança 

que tem incapacidade visual, que tem dificuldades de aprendizagem, ou que usa as mãos de forma limitada, pode 

necessitar de ajuda para fazer o teste  
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escrito. Permitir que a criança tenha mais tempo para fazer o teste e disponibilizar alguém para escrever são 

acomodações razoáveis. Estas acomodações razoáveis são fundamentais para garantir que as crianças com 

deficiência possam realmente realizar o seu direito à educação. 

Existe uma fundamentação social, sustentável e económica sólida para a integração da acessibilidade no desenho 

e na construção das escolas, bem como na elaboração do currículo e de recursos de aprendizagem inclusivos que 

apoiam os objectivos do Plano Estratégico de 2014-2017 do UNICEF de: “Melhorar os resultados da 

aprendizagem e da educação equitativa e inclusiva”, e “Fornecer água potável, saneamento e boas instalações 

sanitárias às escolas (com especial atenção para as necessidades das raparigas)"4. A projecção de escolas 

inclusivas contribui também directamente para alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

propostos pelo Grupo de Trabalho Aberto, especificamente o Objectivo 4: “Garantir educação inclusiva e 

equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Além disso, a 

acessibilidade é uma componente fundamental das iniciativas das Escolas Amigas da Criança (EAC) do UNICEF. 

Embora o enfoque da presente brochura seja principalmente nos edifícios escolares acessíveis, nos materiais 

curriculares acessíveis e nos sistemas de comunicação acessíveis, conceitos mais latos de educação inclusiva 

serão ainda discutidos na brochura da presente série intitulada: Acesso ao Ambiente de Aprendizagem II - 

Desenho Universal para a Aprendizagem. 
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Pontos Chave: 

•  Vários tipos de barreiras limitam o acesso à educação das crianças com deficiência. 

•  A acessibilidade engloba a capacidade de uso do ambiente, dos equipamentos e dos recursos das pessoas 

com deficiência. 

•  O desenho universal reconhece a diversidade da capacidade de funcionalidade de toda a população, não é 

apenas para as pessoas com deficiência. 

•  Aplicar os oito objectivos do desenho universal na projecção das escolas. 

•  Aplicar a acessibilidade contínua no desenho das escolas. 

As crianças com deficiência enfrentam muitas barreiras no acesso à educação de que necessitam para se 

tornarem cidadãos do mundo saudáveis, alegres e produtivos. Estas barreiras negam às crianças o seu direito à 

educação, conforme reconhecido na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC e na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Ao adoptar estas 

convenções, o país compromete-se em disponibilizar a todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência, o 

acesso à educação. 

Segundo a CDPD, as pessoas com deficiência são as que têm incapacidade física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo que, em interacção com várias barreiras, podem impedir a sua participação plena e 

efectiva na sociedade, em igualdade condições. 
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Existem vários tipos de barreiras que podem ser 

eliminadas para promover ambientes mais inclusivos. Eis 

algumas das barreiras comuns:  

 

Figura 2: Tabuleta de Educação em escola na Zâmbia. 

(Fonte: iStock) 

•  Barreiras e atitudes Institucionais sobre as crianças 
com deficiência: As crianças com deficiências não são 
valorizadas em algumas sociedades, o que é 
frequentemente reforçado através de políticas e 
práticas institucionais que excluem e segregam. O 
Artigo 24 da CDPD aborda especificamente o direito 
de as crianças com deficiência frequentarem a escola 
a todos os níveis. Não só as crianças com deficiência 
têm direito a frequentar a escola, mas também a 
Convenção afirma que as crianças com deficiência 
têm o direito de participar nos programas inclusivos 
normais, em vez de participarem em programas 
segregados.  

•  Estigma e atitudes sociais associadas à deficiência: 

 Os estereótipos associados à deficiência levam a atitudes negativas para com as crianças com deficiência e a 

sua educação (tais como que a criança tem ‘defeito’ ou que a deficiência é uma punição por ‘pecados’ 

cometidos). Os pais, professores e directores de escola ignoram frequentemente os direitos e as necessidades 

das crianças com deficiência, o que resulta em discriminação e desincentivo dos pais e das crianças com 

deficiência de frequentarem a escola. 

•  Barreiras no acesso à informação e ao material educativo: 

 Em muitas escolas, os materiais educativos e os métodos de ensino continuam inacessíveis para crianças com 

incapacidade sensorial (visual, de fala e auditiva), bem como para as crianças com dificuldades de 

aprendizagem e com outras dificuldades de desenvolvimento. Os métodos de ensino inclusivos, bem como os 

materiais de aprendizage, devem ser disponibilizados às crianças com deficiência em ambientes inclusivos. 

•  Barreiras de acesso às infraestruturas físicas: 

 Desenhos inacessíveis e com defeito criam barreiras físicas e arquitectónicas às crianças com deficiência e 

suas famílias. Isso afecta à acessibilidade à educação, tanto aos serviços como às instalações. 

•  Compreensão e conhecimento limitados de acessibilidade, deficiência e capacidade: 

 A acessibilidade é muitas vezes excessivamente simplificada, tal como pensar que a disponibilização de uma 

rampa abrange todas as necessidades de acessibilidade dentro da escola. A acessibilidade deve ser 

considerada em todas as fases do percurso da criança de casa para a sala de aula e para todas as actividades 

dentro da escola. Por exemplo, disponibilizar uma rampa não ajuda a criança com deficiência visual ou auditiva. 

 

Uma das formas mais eficazes de abordar estes obstáculos no desenvolvimento das escolas é envolver a 

comunidade local, incluindo as crianças com deficiência e suas famílias, de forma significativa na planificação e 

nos processos de tomada de decisão do projecto. As crianças com deficiência e os seus pais são especialistas 

nas suas necessidades e podem frequentemente apresentar ideias inovadoras e eficazes. A sua participação 

ajudará a comunidade a entender melhor as necessidades das crianças com deficiência e a contribuir para a sua 

integração na comunidade. 
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A acessibilidade é um conceito lato que engloba a capacidade de uso de ambientes, equipamentos e recursos por  

pessoas com deficiência. Ambientes incluem espaços físicos, tais como escolas, parques de recreio e instalações 

de Água, Saneamento e Higiene (WASH). Os equipamentos incluem recursos, tais como bomba, poço ou 

mobiliário escolar da sala de aula. No contexto das escolas, os recursos incluem livros e outros materiais de 

aprendizagem, bem como computadores, software de computador e serviços de Internet onde estiverem 

disponíveis. 

Envolver as crianças com deficiência e os seus pais directamente no processo de desenho é uma das formas 

mais fáceis e eficazes de projectar escolas verdadeiramente inclusivas que reflectem as necessidades locais. As 

crianças com deficiência e os seus pais especialistas nas suas suas necessidades e capacidades, e são uma boa 

fonte de conhecimento e de ideias de desenho. 

Desenho universal é um conceito que se desenvolveu a partir da visão de acessibilidade mais tradicional como 

sendo exclusivamente para o benefício das pessoas com deficiência. Muito semelhante à interpretação mais 

progressiva da acessibilidade, o desenho universal reconhece a diversidade da capacidade de funcionalidade de 

toda a população e incentiva arquitectos e outros projectistas a projectarem edifícios e produtos que possam ser 

usados por pessoas com um conjunto amplo de capacidades e com diferentes tamanhos de corpo. 

Os conceitos de desenho universal aplicam-se ao que se destinam, quer seja edifício, sítio da Internet, pátio de 

recreio, peça de mobiliário, programa de computador, currículo escolar, quer seja um produto de consumo, tal 

como uma chaleira. 

A CDPD define desenho universal como: “O desenho 

de produtos e ambientes para serem utilizados por 

todas as pessoas na maior medida possível, sem 

necessidade de adaptação ou de desenho 

especializado”.5 

O conceito é consistente com a filosofia das escolas 

amigas da criança do UNICEF, que se esforça por 

integrar todas as crianças nas escolas locais e 

reconhece a criança como o principal utilizador dos 

espaços e ambientes de aprendizagem, com o 

entendimento que a participação da família e da 

comunidade é fundamental para se obterem bons 

resultados6. 

Figura 3: O desenho universal aborda a diversidade das 

crianças da sala de aula, não apenas das crianças com 

deficiência. (Fonte: iStock) 
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Em 2012, o Centro de Desenho Inclusivo e Acesso Ambiental elaborou os oito objectivos do desenho universal 
a seguir7:   

Objectivo 1: Adaptar-se ao Corpo 

Objectivo 2: Ser Confortável 

Objectivo 3: Ser Sensível 

Objectivo 4: Ser Compreensível 

Objectivo 5: Criar Bem-estar 

Objectivo 6: Integrar Socialmente 

Objectivo 7: Personalizar 

Objectivo 8: Adequar Culturalmente 

Figura 4: Superfície de trabalho com espaço para os joelhos 
da criança que utiliza cadeira de rodas. (Fonte: Dani 
Resource Centre) 

Os objectivos do desenho universal são 

apresentados a seguir, juntamente com exemplos de 

como eles podem ser aplicados ao projecto escolar. 

Objectivo 1: Adaptar-se ao Corpo 

Acomodar um conjunto amplo de tamanhos de 

corpo e de capacidades. 

Exemplos: 
•  As vias, os corredores e as portas são 

suficientemente largas para acomodar cadeiras 

de rodas e outros tipos de dispositivos de 

assistência. 

•  As carteiras da escola têm tamanho adequado à 

idade das crianças que as utilizam. 

•  Os corrimões estão moldados e dimensionados 

para mãos pequenas. 

•  Os interruptores e outros dispositivos que 

funcionam para pessoas com limitações de 

funcionalidade devido à redução do controlo 

motor ou da destreza manual têm botões 

grandes. Eles distinguem-se à sua volta pelas 

cores/com tons de alto contraste. 
Figura 5: Salas de aula com nível de acesso em escola no 

Burundi. (Fonte: UNICEF) 

Objectivo 2: Ser Confortável 

Manter as exigências dentro dos limites desejados 

para a funcionalidade do corpo. 

Exemplos: 
•  A entrada dos edifícios não tem escadas para 

todos utilizadores. 

 
A aplicação prática do desenho universal é realizada através da compreensão e utilização dos objectivos do 
desenho universal. Estes objectivos estabelecem critérios para informar o processo de desenho. Eles podem, 
também, ser usados para determinar o nível do desenho universal nos bens, serviços, equipamento e 
instalações existentes.  
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•    Quando são utilizadas rampas, elas não são muito 

íngremes.  

•    As portas não são difíceis de abrir. As maçanetas 

das portas têm desenho simples, tais como 

alavancas, em vez de botões, que permitem que a 

criança com movimentos de mão limitados abra a 

porta.  

•    O quadro preto e as prateleiras estão ao alcance 

de todas as crianças para que possam escrever 

confortavelmente, incluindo as utilizadoras de 

cadeiras de rodas e as pessoas de baixa estatura. 

•    A iluminação e os níveis de calor e de humidade 

das salas de aula podem ser controlados. 

•    O ruído de fundo é mínimo.  

Webinar 10 – Brochura Técnica Auxiliar 

Figura 6: Maçanetas de porta com alavanca são 

mais fáceis de usar para todos. (Fonte: 
MoneyBlogNewz) 

Objectivo 3: Ser Sensível 

Garantir que a informação importante seja facilmente 

percebida usando diferentes sentidos. 

Exemplos: 

•    As placas têm cores vivas e tons que contrastam, informação táctil e pictogramas. 

•   As letras da sinalização com a informação prestada são suficientemente grandes para serem vistas a uma 

distância adequada. 

•   Existe interpretação da linguagem gestual e/ou sistemas de audição auxiliar para crianças com deficiência 

auditiva ou com dificuldades de audição. 

•   Os materiais educativos são disponibilizados em formatos alternativos, tais como Braille, áudio, legendas 

ocultas (CC), etc. 

•    As superfícies da parede e do pavimento têm 

cores e tons que contrastam entre si.  

Figura 7: Planta táctil com elementos em relevo, 
pictogramas e cores vivas com alto contraste. (Fonte: 
UNICEF) 

Objectivo 4: Ser Compreensível 

Adoptar métodos de operação e de uso intuitivos, 

claros e inequívocos. 

Exemplos: 

•  As tabuletas das salas estão devidamente 

localizadas a alturas semelhantes e ao lado dos 

trincos das portas. 

•  Usa-se o código de cores para identificar 

elementos e espaços semelhantes como, e.g., 

as portas das salas de aula têm uma cor 

diferente das portas dos escritórios. 

•      Usam-se pictogramas sempre que possível. 
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Objectivo 5: Criar Bem-estar 

Contribuir para a promoção da saúde, a prevenção 

de doenças e a prevenção de lesões. 

Exemplos: 
•    As casas de banho disponíveis são adequadas 

ao género.  

•    As escadas e as rampas têm corrimões em 

ambos os lados. 

•    Usa-se protecção onde as obstruções elevadas 

são suficientemente baixas que se possa bater 

com a cabeça. 

•    As salas de aula localizam-se longe de fontes de 

odores (tais como casas de banho) e são bem 

ventiladas. 
Figura 8: Instalações sanitárias acessíveis, Indonésia. 

(Fonte: UNICEF) 

Objectivo 6: Incluir Socialmente 
Tratar todos os grupos com dignidade e respeito. 

Exemplos:  

•    As entradas da escola acomodam todas as 

crianças, incluindo as crianças com deficiência. 

•    As crianças com deficiência estão incluídas nas 

salas de aula com outras crianças da sua idade. 

•    Evitam-se instalações ‘especiais’ para as 

crianças com deficiência. Se disponibilizadas, 

devem maximizar a inclusão. 

•    Todas as crianças utilizam os mesmos recursos 

de aprendizagem. 

Figura 9: Criança amblíope na sala de aula inclusiva a ler 
de um documento em Braille. (Fonte: Send ALL my 
Friends to School) 

Objectivo 7: Personalizar 
Incluir oportunidades de escolha e de manifestação 

das preferências individuais.  

Exemplos: 

•    As casas de banho oferecem um nível adequado 

de privacidade e segurança adequado ao género. 

As necessidades de higiene menstrual não se 

limitam às jovens com deficiência que 

frequentam a escola. 

•    No mesmo local onde se usam escadas 

também estão disponíveis rampas. 

•    Os recursos de aprendizagem são adequados 

aos utilizadores destros e canhotos, tais como 

tesouras. 
Figura 10: Instalações sanitárias com degraus e rampa de 
acesso. (Fonte: UNICEF) 
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Objectivo 8: Adequar culturalmente 
Respeitar e reforçar os valores culturais e o contexto social e ambiental no desenho dos projectos. 

Exemplos: 

•    Os desenhos da escola reflectem as normas culturais. 

•    As instalações são adequadas ao género, tais como casas de banho para raparigas com privacidade. 

•    Os recursos de aprendizagem incluem informação e exemplos culturalmente adequados. 

Figura 11: Planta de instalações sanitárias no Ruanda. 
(Fonte: UNICEF)  

Figura 12: Sistemas de construção local usados para 
escolas nas Ilhas Salomão. (Fonte: UNICEF)  

Todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência, têm o direito de frequentar escolas centradas a 

criança que estejam bem desenhadas, com construções adequadas e seguras. Se os conceitos de desenho 

universal forem aplicados na concepção da nova escola, ou na renovação da existente, resultarão na criação de 

ambientes inclusivos acessíveis e utilizáveis por todos, incluindo pelas crianças com deficiência. 

Um dos aspectos mais originais do desenho universal é que, se for aplicado com sucesso a um projecto, será 

invisível! Conforme ilustram os exemplos anteriores, a escola, a sala de aula, o sítio da Internet, o livro de 

história, o pátio de recreio ou as instalações WASH que incluem os princípios do desenho universal terão a 

mesma aparência que os outros. É apenas um bom desenho que todos podem utilizar. 
 

 

Ao considerar o desenho da escola, deve-se considerar a acessibilidade e o desenho universal como elementos 

discretos. Eles fazem parte de um sistema interligado de requisitos de desenho que devem ser considerados ao 

nível da concepção da planificação de uma comunidade, até ao nível do pormenor da concepção da maçaneta 

da porta, incluindo todos os elementos do desenho entre estes extremos. A Figura 13 ilustra esta filosofia de 

desenho, identificada como Acessibilidade Contínua. 

A Acessibilidade Contínua pode ser considerada como uma cadeia de eventos ou de percursos de viagem da 

casa da criança, através da comunidade, para a escola e, em seguida, para a sala de aula. Tal como acontece 

com todas as cadeias, se uma ligação for interrompida a cadeia fica quebrada. Para acomodar as necessidades 

das crianças com deficiência e suas famílias de frequentarem a escola, a cadeia deve estar completa. Por 

exemplo, se a cadeia estiver completa de casa da criança à porta da sala de aula, mas a porta da sala de aula  
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públicas pode ser envolvido para o acesso à escola; o departamento de assistência social para dispositivos de 

assistência; o departamento de saúde para o atestado de deficiência; e o departamento de educação para 

materiais de aprendizagem com formatos alternativos, juntamente com professores e direcção da escola 

formados e sensíveis. Estes departamentos devem reunir-se e trabalhar em conjunto, senão é provável que a 

cadeia não fique completa e que haja uma ligação quebrada. 

for demasiado estreita para a cadeira de rodas 

passar, então a cadeia fica quebrada e a criança não 

pode assistir às aulas.  

Do mesmo modo, se o percurso para a escola tiver 

muitos obstáculos e com risco de tropeçar, a pessoa 

amblíope poderá não ser capaz de ir sozinha para a 

escola com segurança. 

As pessoas envolvidas na concepção das escolas 

são incentivadas a considerar os requisitos de 

acessibilidade da Acessibilidade Contínua, o que 

pode significar trabalhar com outros parceiros, 

organizações e membros da comunidade de fora do 

sector da educação.  

 

Isto sublinha a importância da abordagem 
multissectorial. Por exemplo, várias componentes 
estão fora da competência do departamento de 
educação do país. Para a criança com dificuldades 
de mobilidade o percurso para a escola pode exigir 
a intervenção do departamento de transporte/obras 
rodoviárias. Em seguida, o departamento das obras  

Figure 13: Acessibilidade Contínua (Fonte: GAATES). 

A ida de casa para a escola pode ser um desafio 

para qualquer criança, mas é particularmente difícil 

para as crianças com deficiência. As rotas que as 

crianças usam para chegar à escola devem ser 

seguras, sem obstáculos e bem conservadas. 

As principais estradas/artérias movimentadas 

enfrentam, em geral, muito tráfego e movimento de 

veículos, o que pode resultar em risco de acidente 

para todas as crianças. Além disso, a falta de 

passeio ou de percursos designados e estradas 

ruidosas representam desconforto e confusão para 

as crianças com deficiência auditiva. 

Garantir que as crianças com deficiência possam ir 

para a escola envolve, novamente, uma abordagem 

multissectorial entre os vários ministérios 

envolvidos no desenho urbano.  

Figura 14: Ida para a escola. (Fonte: Send ALL my  
Friends to School) 

Outras componentes desta abordagem podem ser auditorias do acesso para identificar as barreiras e a 
inclusão da comunidade, especialmente das pessoas com deficiência, para identificar e superar as barreiras, e 
para defender opções políticas que garantam comunidades acessíveis.  
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Recomendações gerais para as estratégias de acessibilidade a considerar aquando da construção de novas 
rotas para as escolas, ou aquando da renovação para remover as barreiras, incluem: o aprovisionamento de 
superfícies de pavimento firmes e estáveis, bem como rampas nos passeios das estradas e noutras mudanças 
de nível; garantir que as árvores ao longo das rotas estejam separadas para manter a rota livre; e colocar 
passeio ou barreiras na berma das rotas onde há desnível ou declive íngreme. 

 

Acolher todas as crianças na escola começa na 

entrada principal. É muito importante que as 

crianças com deficiência e suas famílias entrem na 

escola pela mesma entrada que as outras crianças. 

Criar uma entrada separada para crianças com 

deficiência separa e estigmatiza essas crianças, não 

se conforma com os princípios do desenho 

universal nem está incluído no conceito de escola 

amiga da criança. As entradas não devem ter 

degraus e devem ser suficientemente largas para 

acomodar crianças que utilizam cadeiras de rodas e 

outros dispositivos de assistência. As portas/portões 

de entrada devem ter, pelo menos, 850mm de 

largura quando estão abertos. 
 

Algumas barreiras comuns são as superfícies de 

entrada irregulares e sem manutenção. Os portões 

para gado que existem em muitas cidades e vilas no 

portão principal agem como barreira para as 

crianças com deficiência que utilizam equipamentos 

auxiliares de mobilidade, que não podem atravessá-

los de forma independente. As calhas para portões 

desdobráveis que normalmente se encontram nos 

edifícios das escolas são um perigo em que 

qualquer pode tropeçar, mas especialmente para as 

crianças que têm dificuldades de mobilidade ou 

perda de visão. 

Algumas recomendações gerais sobre estratégias 

de acessibilidade a considerar ao se construir uma 

escola nova, ou ao se renovar para remover as  

Figura 15: Entrada da escola. (Fonte: CBM) 

Figura 16: Rampa à entrada da escola. (Fonte: Janett Jimenez) 

barreiras, incluem a disponibilização de uma abordagem de nível de superfície para a escola que seja fácil de 

conservar. O piso pavimentado dentro do edifício proporciona acesso confortável para todos os alunos e 

professores e beneficia as crianças e os adultos com deficiência. Todas as superfícies devem ser firmes e até 

mesmo com acabamento antiderrapante para todas as condições meteorológicas. Os lancis ao longo das rotas 

de acesso através do edifício devem ter declive adequado que permita o acesso de cadeira de rodas ou de 

outros dispositivos auxiliares com rodas com a mesma abordagem que os outros.  

 

Corredores e Passadeiras 

As passadeiras e os corredores devem ser suficientemente largos, de modo a permitir que o professor ou criança 
que utiliza cadeira de rodas passe por outra criança ou adulto que está a andar na mesma direcção ou em 
direcção oposta. 
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As recomendações gerais ao se projectarem 

corredores e passadeiras acessíveis incluem uma 

largura de, pelo menos, 1.500mm, embora a largura 

de 1.800mm seja preferida para permitir que dois 

utilizadores de cadeiras de rodas passem um pelo 

outro. Devem ser evitados objectos de parede ao 

longo dos principais percursos de viagem. As 

passadeiras, em particular as do lado de fora, 

exigem manutenção regular.  

 

Figura 17: Crianças a usarem a parede do corredor como 
orientação. (Fonte: Christian Blind Mission) 

Escadas 

As escadas são utilizadas por muitas crianças com 

deficiência, incluindo as que têm incapacidade visual 

ou que usam muletas ou bengalas para ajudar a 

andar. Os recursos de acessibilidade, tais como 

corrimões nas escadas, tornam as escadas mais 

seguras para todos os utilizadores do edifício, não 

apenas para as crianças com deficiência. 

 

Algumas barreiras comuns nos degraus e nas 

escadas são a falta de corrimões, com apenas um 

parapeito frequentemente disponibilizado do lado 

aberto e cor/com tom que contrasta ao longo da 

borda dos degraus. 

A cor/com tom que contrasta deve ser considerada 

em ambas as bordas da parte da frente dos degraus 

e dos corrimãos, bem como pavimento de aviso 

táctil utilizado antes das bordas dos degraus. Devem

-se evitar escadas em espiral e escadas com 

degraus cónicos, porque são muito mais propensas 

a provocar quedas. 

Figura 18: Criança acedendo a casa de banho – o acesso 
de entrada tem tiras tácteis e lancis de segurança. (Fonte: 
Government of Tanzania) 

Rampas 

A via de acesso às rampas deve evitar zonas arenosas ou lamacentas, 

porque é extremamente difícil o acesso para utilizadores de cadeiras de 

rodas e de muletas. As recomendações gerais para rampas são: manter 

a entrada da rampa livre de veículos ou de outros elementos, e garantir 

que os pontos de entrada da rampa não fiquem fechados. A inclinação 

ou o declive da rampa deve ser no máximo de 01:12 (por cada aumento 

de 1 unidade de altura, o comprimento da rampa deve ser de 12 

unidades). Um declive mais suave de gradiente 1:15 é a preferida, uma 

vez que é mais fácil de manobrar e requer menos esforço. As 

extremidades superior e inferior das rampas devem estar niveladas 

com o piso e com a via que leva às rampas. As rampas em forma de L 

(com uma plataforma giratória ou de desembarque) e as rampas com 

dog-leg (interruptor de distribuição) são preferidas se a mudança de 

altura for grande, para dar aos utilizadores descanso e reduzir o 

impacto geral do comprimento no local. A largura da rampa deve ser 

de, pelo menos, 1.500mm, mas a largura de 1.800 m é preferida para 

permitir que dois utilizadores de cadeiras de rodas passem um pelo 

outro. As rampas, particularmente as do lado de fora, exigem 

manutenção regular. 
Figura 19: Inclinação da rampa. 
(Fonte: GAATES, Bob Topping) 
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As salas de aula e outros espaços de aprendizagem 

devem ter claridade, ser bem ventiladas, calmas e 

flexíveis. Deve-se disponibilizar mobiliário adequado 

à idade e à deficiência e o espaço deve comportar 

vários de grupos de alunos para dar oportunidade a 

várias actividades de aprendizagem. A configuração 

deve ser suficientemente flexível para proporcionar 

espaço adequado para as crianças com deficiência 

e o equipamento de assistência que utilizam. As 

portas da sala de aula devem ter, pelo menos, 

850mm de largura livre quando estão abertas. 

Algumas barreiras comuns nas salas de aula e em 

outros espaços de ensino incluem a falta de 

sinalização e salas de aula que utilizam mobiliário 

fixo. 
 

As recomendações gerais sobre a acessibilidade a 

considerar ao se construir uma escola nova, ou 

aquando da renovação são: colocar tabuletas em 

locais estratégicos com texto com cores brilhantes/

com tons que contrastam e com letras de tamanho 

grande para facilitar a visibilidade à distância; 

adequar os níveis de iluminação sobre o lado da 

sinalização para se ver à noite ou em áreas pouco 

iluminadas; disponibilizar o nome das placas e o 

número das salas em Braille, bem como com 

caracteres em relevo, em negrito e a cores que 

contrastam com o fundo; algumas áreas de trabalho 

devem ter mesas e cadeiras móveis para se adaptar 

à evolução das necessidades dos utilizadores; e 

algumas carteiras e mesas devem ter espaço livre 

suficiente para os joelhos das crianças que utilizam 

cadeiras de rodas, sendo o ideal que as carteiras 

sejam usadas por não mais de duas ou três crianças  

Figure 20: Espaço de ensino aberto com piso sem reflexo, 
com cor consistente e com sombra. Escola Manik Prabhu, 
Índia. (Fonte: Mangala Bhagwat) 

Figure 21: Sistema de assento adaptado feito de papelão e 
de madeira. (Fonte: AdaptiveDesign) 

e sejam modificáveis para terem espaço para uma prateleira ou armazenamento debaixo delas, de modo que 

as crianças possam colocar as suas sacolas, como bem como utilizar o espaço do assento para descansar, sem 

bloquear o espaço necessário para os joelhos. Além disso, sempre que possível, são preferidas cadeiras e 

carteiras com altura ajustável para acomodar alunos de diferentes tamanhos e alturas, embora também seja 

importante mobiliário dimensionado para o tamanho da criança da faixa etária prevista; o quadro preto a baixa 

altura é útil para os professores de baixa estatura; e recomenda-se pavimento antiderrapante/ escorregadio e 

sem/pouco reflexo em toda a escola. 

Pavimento 

Algumas barreiras comuns no pavimento incluem tijoleira ou mármore, que podem ser muito escorregadios. As 

superfícies irregulares e sem manutenção podem criar dificuldades a todos, mas são particularmente 

problemáticas para as crianças, especialmente as crianças com deficiência. 

Recomendações gerais a considerar, ao construir uma escola nova, ou aquando da renovação para remover as 

barreiras, são: utilizar material de pavimento antiderrapante, sem ou com pouco brilho e com tom uniforme; 

evitar peças de mosaico que podem atrapalhar; onde existir desnível, colocar rampa para atenuar a mudança 

de nível e ligar as vias; ecolocar zonas de estar ao longo da via pavimentada, sob alguma forma de protecção,  
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tal como alpendre/árvore, com espaço livre de 800mm x 1.200mm para o utilizador de cadeiras de rodas e de 

dispositivo de assistência se sentarem no banco com os outros. 

Quadros Pretos/Quadros Brancos 

Algumas barreiras comuns incluem quadros pretos ou quadros brancos que são demasiado elevados para as 

crianças de estatura mais baixa e para as crianças que utilizam cadeiras de rodas chegarem, bem como os 

quadros brancos colocados em paredes brancas que são difíceis de distinguir. Os contornos da armação dos 

quadros brancos devem ter uma cor que contraste, para que as crianças amblíopes possam identificar o 

quadro na parede. Do mesmo modo, é importante utilizar giz ou marcadores com cores que contrastem muito 

com o quadro. 
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Níveis de iluminação 

Devem ser evitadas lâmpadas sem protecção 

porque o brilho da lâmpada pode provocar esforço 

ocular e dores de cabeça a toda gente. 

Garantir que todas as actividades e zonas interiores 

estejam bem iluminadas a 250-300 lux e em 

condições de facilitar actividades, e.g. de leitura. Isso 

beneficiará a todos, especialmente as crianças com 

deficiência auditiva que utilizam leitura labial. Os 

corredores e as escadas exigem uma iluminação 

mínima de, pelo menos, 100 lux. Recomendam-se 

candeeiros sombreados, tais como lâmpadas 

fluorescentes compactas (CFL) ou as que usam 

díodos emissores de luz (LED) viradas para baixo. 

 

Figura22: Sala de aula bem iluminada em escola em 
Myanmar. (Fonte: UNICEF) 

Janelas 

A altura dos peitoris das janelas deve iniciar a 600mm acima do pavimento, para permitir que as crianças 

vejam para fora quando estão sentadas. O reflexo dos objectos devido à luz que entra pela janela pode ser 

minimizado através de persianas ou de cortinas. 

 

Generalidades 

Devem ser disponibilizadas casas de banho 

acessíveis, sensíveis ao género, seguras, utilizáveis e 

funcionais, e instalações de lavagem das mãos e de 

água potável a todas as crianças. Para as crianças 

com deficiência, é fundamental que as casas de 

banho tenham iluminação adequada, bem como 

portas e tectos de segurança e privacidade. A água 

e o sabonete para lavar as mãos ajudam na gestão 

da aprendizagem da higiene segura. É muito 

importante o acesso a água limpa canalizada para a 

gestão da higiene menstrual das adolescentes. Figura 23: Planta do bloco de casas de banho com 
instalações acessíveis para cadeira de rodas. (Fonte: 
GAATES, Bob Topping) 

É importante notar que só o aprovisionamento de instalações WASH acessíveis não pode atender as 

necessidades de todas as crianças com deficiência. Algumas crianças necessitam de assistência para chegar à 
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 casa de banho, lavar as mãos ou aceder à água potável. Outras crianças com deficiência mais grave podem 

necessitar de outros tipos de apoio, tais como regimes especiais para a incontinência. 

É importante que as instalações WASH funcionem bem e tenham boa manutenção para a sua sustentabilidade 

e para disponibilizar instalações limpas e higiénicas. Devem ser escolhidos candeeiros e acabamentos que não 

absorvam líquidos ou sujidade e que sejam fáceis de limpar. 

Candeeiros das Casas de Banhos Acessíveis 

As casas de banho inacessíveis podem ser o motivo 

para que as crianças com deficiência, especialmente 

as raparigas, abandonem a escola. É necessário 

garantir que não existam barreiras nem obstáculos 

que impeçam o acesso às casas de banho. 

As casas de banho acessíveis devem estar 

integradas nas cabines das casas de banho 

existentes e localizadas próximo dos edifícios da 

escola. 

As cabines das casas de banho acessíveis para 
cadeiras de rodas com assentos de sanita 
ocidentais devem ter um espaço livre mínimo de 
1.500mm x 1.500mm, uma porta de, pelo menos, 
900mm de largura que se abre para fora e um 
lavatório localizado no canto. As crianças com 
mobilidade reduzida, mas que não utilizam cadeiras 
de rodas, podem beneficiar de ter uma pia turca (se  

Figura 24: Casa de banho na Tanzânia com sanita 
e barras de apoio. (Fonte: Government of 
Tanzania) 

isto estiver de acordo com os costumes locais) com barras de 

apoio e um espaço livre no pavimento de, pelo menos, 

1.200mm x 1500mm. As barras de apoio em forma de L 

devem ser colocadas imediatamente ao lado dos vasos 

sanitários para serem utilizadas para transferências 

independentes. 

Os materiais e equipamentos de limpeza devem também ser 

facilmente acessíveis. Vias rectas e desobstruídas para as 

casas de banho ajudam as crianças com incapacidade visual 

e as crianças que utilizam equipamentos auxiliares de 

mobilidade. As portas da casa de banho devem ter, pelo 

menos, 850mm de largura livre quando estão abertas. Pode 

ser necessária gestão e monitorização para garantir que as 

instalações acessíveis sejam utilizadas de forma adequada e 

estejam disponíveis para quem necessitar delas. 

 

Urinóis Acessíveis 

Pelo menos um urinol com nível de acesso deve ser 

disponibilizado, bem como barras de apoio em ambos os 

lados. O urinol acessível deve ser disponibilizado mais 

próximo da entrada, no início da fila de urinóis. 

Figura 25: Urinol. (Fonte: SuSanA Secretariat) 
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Instalações de Água Potável e de Lavagem de mãos Acessíveis 

As instalações de lavagem das mãos com sabonete devem estar localizadas perto das instalações sanitárias. O 

percurso para a zona da água potável ou da lavagem das mãos, bem como as próprias zonas, devem ter a  

Figure 26: Mulher com cadeira de rodas a usar um 

ponto de água. (Fonte: UNICEF) 

superfície do fontanário ou da bomba bem 

conservado. As unidades de água potável 

acessíveis devem ter um controlo a 400mm e 

outro a 800mm acima do solo para permitir o 

funcionamento tanto com os pés como com as 

mãos. Também se deve aprovisionar um lavatório 

com ralo. 

Algumas barreiras comuns nas instalações de 
água potável e de lavagem das mãos são os 
controlos e as torneiras muito elevados que não 
podem ser acedidos por crianças de baixa estatura 
e por utilizadores de cadeiras de rodas. As 
unidades de água potável localizam-se 
frequentemente em plataformas elevadas, o que 
as torna inacessíveis para as crianças de baixa 
estatura e para as crianças que utilizam cadeiras 
de rodas ou outros dispositivos de sentar.  

Instalações Sanitárias – Sinalização 

É necessária sinalização com texto e pictogramas nas das casas de banho localizada de modo visível e 
palpável. O uso de pictogramas dos símbolos de masculino e de feminino, de acordo com os costumes e as 
normas locais, com contornos em relevo e cores vivas que contrastem permite que esta fique mais clara para 
todos, e é particularmente útil para crianças com incapacidade visual.  

 

A via pavimentada com a largura de, pelo menos, 

1.800mm pode ser usada por crianças que usam 

cadeiras de rodas,  muletas ou andarilhos, e suas 

famílias, para acederem às instalações recreativas. 

Onde existir desnível, colocar uma rampa de acesso 

para suavizar a mudança de nível e ligar o percurso. 

Garantir que a zona de estar mais próxima seja uma 

via pavimentada, com espaço livre de 800mm x 

1.200mm para utilizadores de cadeiras de rodas, 

sob algum tipo de protecção, tal como alpendre ou 

árvore. Aprovisionar equipamento e materiais 

recreativos que incluam várias capacidades. Devem 

ser considerados vários materiais para as 

superfícies do piso das zonas de recreio a fim de 

proporcionar experiências sensoriais mais  

Figura 27: Pátio de recreio em escola em Myanmar. (Fonte: 
UNICEF) 

diversificadas. Essas superfícies devem ser firmes e estáveis com características que reduzem o impacto e as 
lesões. Exemplos de superfícies adequadas são: areia, aparas de madeira, cobertura vegetal de casca de árvore, 
fibra de madeira especializada e aparas de borracha reciclada.  
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Uma barreira comum na evacuação da escola durante uma 

emergência é a falta de planificação da evacuação de 

emergência. Isto pode resultar em acidentes graves e em perigo 

de acidente no momento do incêndio, desastre ou outra situação 

de emergência. Salas de aula superlotadas podem representar 

um perigo, porque ao tentarem sair rapidamente, podem 

provocar atrasos e deixar pessoas para trás. 

Recomendações gerais incluem o aprovisionamento de alarmes 
visuais e áudio para avisar as crianças de situações de 
emergência. Todos os funcionários e cuidadores devem 
participar em treinos regulares de segurança contra incêndios. 
As zonas de saída e as zonas de aglomeração no processo de 
emergência e de evacuação devem fazer parte do plano de 
segurança contra incêndios e devem ser elaboradas estratégias 
para que o pessoal ajude na evacuação de todas as crianças.  

Figura 28: Sinais de Saída. (Fonte: 
BowBell51) 

Para mais informação consultar: 

•    Child Friendly Schools Manual, UNICEF. 

•    Equity of Access to WASH in Schools, UNICEF. 

•    ISO/FDIS 21542:2011(E), Building construction – Accessibility and usability of the built environment. 

•    Principles of Universal Design, Center for Universal Design, NC State University. 

•    Goals of Universal Design, Edward Steinfeld, Center for Inclusive Design and Environmental Access. 

•    Promoting Access to the Built Environment – Guidelines, CBM, 2008. 

Notas 
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Pontos Chave: 

•  Livros e outros materiais de aprendizagem devem ser disponibilizados para todos os alunos num formato 

que eles possam ler e compreender. 

•  O sistema de educação deve ter a capacidade de disponibilizar aos alunos materiais de aprendizagem nos 

formatos alternativos normalmente usados para impressão. 

•  A acessibilidade pode também ser melhorada na sala de aula através da disponibilização de informação em 

formatos diferentes, incluindo documentos electrónicos estruturados/rotulados, e do uso de software e 

hardware acessíveis. 

Um dos conceitos fundamentais da educação inclusiva é o atendimento das necessidades individuais dos alunos, 

incluindo as necessidades das crianças com deficiência. Os ambientes educativos inclusivos promovem também 

maior igualdade social entre todas as crianças. 

A adopção da abordagem inclusiva exige compromisso dos ministérios da educação, das administrações 

regionais e da escola local, dos directores e dos professores, e exige que todos trabalhem em conjunto para 

adoptarem e implementarem as seguintes estratégias: 

•  Valorizar todos os alunos e funcionários de forma igual, 

incluindo funcionários, crianças e jovens com deficiência.  

•  Reconhecer os direitos das crianças e dos alunos jovens à 

educação na sua localidade. 

•  Aumentar a participação dos alunos em eventos culturais, 

actividades curriculares e comunidades da sua instituição. 

•  Analisar as culturas, políticas e práticas da instituição no 

que diz respeito à diversidade dos alunos na comunidade. 

•  Avaliar as barreiras digitais à aprendizagem e à participação 

de todos os alunos. Garantir que todos tenham acesso, não 

apenas as pessoas com deficiência visual ou as  

Figura 29: Legenda de vídeo em 
Linguagem Gestual. (Fonte: Newsbiscuit) 
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 classificadas como tendo ‘necessidades educativas inclusivas’ ou dificuldades de aprendizagem. 

•  Rever os esforços para superar as barreiras educativas de acesso, participação e aprendizagem, tanto os 

erros, como os sucessos. 

•  Melhorar as instituições para todas as pessoas com deficiência na comunidade, bem como para os alunos da 

escola. 

•  Promover relações mutuamente sustentáveis entre instituições e comunidades de aprendizagem. 

Reconhecer que a inclusão na educação é uma parte importante da inclusão na sociedade em geral. 

Fundamental para a implementação da estratégia de educação inclusiva é a elaboração de livros e de outros 

tipos de recursos de aprendizagem para todos os alunos num formato que eles possam ler ou usar e entender. 

A presente secção da brochura apresenta a vista geral dos tipos de informação veiculada normalmente nas 

salas de aula e disponibiliza orientações sobre os tipos de formatos acessíveis alternativos que beneficiarão 

muitos alunos com deficiência.  

 

Grande parte da aprendizagem nas salas de aula 
está estruturada com base na leitura, compreensão e 
discussão de materiais impressos, tais como livros, 
jornais e revistas. Se a criança não puder ler um livro 
devido à deficiência visual, cognitiva ou de 
aprendizagem, a informação do livro deve estar 
disponível num formato acessível alternativo que 
possa ser usado pela criança.  

Figura 30: Leitura de diagrama em Braille. (Fonte: UFB 
Pictures) 

Porque é que a informação impressa é inacessível para algumas crianças? 

Deve ser capaz de ver e de ver claramente o que tem impacto nas crianças com deficiência visual ou 
amblíopes. 

Pode ter de a segurar a fim de a ler ou de virar a página para ter acesso a ela, o que impacto tem nas crianças 
com pouca ou nenhuma destreza (talvez devido a paralisia, a membros amputados ou a lesão temporária). 

Deve ser capaz de entender o que está escrito para ser útil, o que tem impacto nas crianças que não lem ou 
não leem a língua do texto impresso, nas crianças que têm literacia limitada ou as crianças que têm várias 
deficiências cognitivas ou de aprendizagem. 

 
Braille 
O braille é um sistema de escrita táctil que consiste em pontos em relevo que a criança ou o adulto com 

incapacidade visual podem aprender a usar para leitura usando a ponta dos dedos. Utiliza padrões de pontos 

em relevo para representar letras e palavras. Quando as crianças sabem Braille, podem partilhar a descoberta  
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de nova informação de forma independente sobre o mundo da mesma forma que qualquer criança faz através 

da leitura. Mas isto apenas acontece se a formação e os materiais disponíveis estiverem em Braille. 

A produção em Braille informatizada está disponível e é um método aceite para a disponibilização de 

documentos em Braille a nível mundial. Consequentemente, os materiais impressos em Braille devem estar 

disponíveis em todas as escolas frequentadas por crianças que sabem ler Braille. No entanto, deve-se notar que 

nem todas as crianças com perda de visão podem ler Braille. 

Livros Áudio 

O livro áudio é a gravação do livro lido em voz alta complementado com descrições orais de fotografias, 

ilustrações e outros conteúdos gráficos contidos no livro impresso. Os quatro formatos mais comuns usados 

para livros áudio digitais são: UNICODE, Electrónico (livro electrónico), EPUB 3 e DAISY. 

A gravação digital proporciona benefícios adicionais sobre a gravação analógica, incluindo requisitos de espaço 

de armazenamento mais pequeno, marcação de livro e rotulagem. Consequentemente, tornou-se a escolha 

preferida para os livros áudio em alguns países desenvolvidos. Estão em curso esforços para garantir que os 

benefícios desta tecnologia sejam também prontamente disponíveis para os países em desenvolvimento. 

Os livros áudio digitais são um veículo de aprendizagem eficaz e devem ser disponibilizados para as crianças 

com deficiência que necessitarem. 

Letra Grande 

Disponibilizar informação impressa como documentos com letra grande é uma forma eficaz em custos de 

apoiar a aprendizagem das crianças com perda de visão. Se a versão electrónica do texto estiver disponível, as 

escolas podem mais facilmente elaborar livros com letra grande com o computador. Se o texto electrónico não 

estiver disponível, o computador equipado com software de câmara de documentos e de ampliação de imagem 

pode digitalizar e apresentar imagens ampliadas de texto e de diagramas no monitor do computador. Este 

software pode também ajustar a cor e o contraste do texto para maximizar a legibilidade para alunos com 

perda de visão. Quando não houver câmaras de documentos mas existirem computadores, alguns são 

voluntários podem reescrever o conteúdo do livro em versão electrónica editável. Se não houver computadores, 

as lupas manuais podem também ser uma solução de tecnologia simples, se for difícil elaborar materiais com 

letras grandes. 

Do mesmo modo, a disponibilidade de software com câmara de documentos e de ampliação de imagem 

melhorará muito a acessibilidade para todos. A disponibilização de livros e de informação escrita em formatos 

que as crianças com deficiência visual ou de impressão podem usar livremente por si só é um elemento 

fundamental da educação inclusiva. Ao implementar formatos alternativos, considere que: 

•  No mundo actual, os computadores desempenham um papel fundamental na elaboração e divulgação de 

informação em formatos acessíveis. Sempre que estiver disponível, use a tecnologia do computador. Se 

houver poucos computadores, podem ser usadas várias aplicações em telemóveis inteligentes. Se o custo da 

criação de alternativas de letra grande não for viável ou se o equipamento não estiver disponível, podem ser 

usadas lupas manuais. 

•  Devem ser disponibilizados materiais acessíveis para crianças com deficiência ao mesmo tempo que se 

disponibiliza informação aos outros alunos, como documentos impressos. 

•  Os materiais acessíveis devem ser disponibilizados aos alunos sem custos adicionais aos dos documentos 

impressos. 

Leitores de texto electrónico 

Os leitores de texto electrónico lêem em voz alta o texto dos documentos electrónicos ou dos sítios da 

Internet apresentados no computador, tablet, telemóvel ou outros dispositivos electrónicos. O leitor de 

texto electrónico lê o texto, mas não lê fotografias, ilustrações ou outro material gráfico. Num 

documento acessível, os diagramas têm a sua descrição por escrito. Isto designa-se como texto  
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alternativo ou ‘alt text’. Se o sítio ou documento electrónico incluir descrições de textos alternativos de 

conteúdos de diagramas, o leitor de texto lerá em voz alta o texto alternativo. 

A forma mais fácil e eficaz em custos de prestar informação acessível aos alunos com perda de visão é utilizar 

o software de leitura de texto electrónico. No entanto, em primeiro lugar, devem existir materiais escritos em 

formato electrónico que seja reconhecido pelo leitor de texto electrónico e a escola deve ter acesso a 

computadores, tablets, telemóveis ou a outros dispositivos electrónicos para que esta solução funcione. 

Os alunos com outros tipos de deficiência, tais como dislexia, podem também beneficiar do software de leitura 

de texto electrónico. Utilizado de forma adequada, ele pode melhorar a capacidade de leitura, de ortografia e de 

gramática de todos os alunos. 

Note-se também que nem todos os documentos electrónicos podem ser lidos por leitores de texto electrónico. 

Por exemplo, um dos formatos mais usados é o pdf (Portable Document File), o que às vezes pode ser 

problemático se o autor não tiver plano de acessibilidade. O formato dos documentos deve ser compatível 

com os dispositivos de leitura de texto electrónico disponíveis. 

 

Como a tecnologia continua com a sua rápida 

evolução, as crianças elaboram e utilizam cada vez 

mais documentos electrónicos nas suas actividades 

de aprendizagem na escola. Os documentos 

electrónicos são um recurso excelente para crianças 

com perda de visão e com outros tipos de 

deficiência, porque podem ser elaborados para 

serem lidos pelo leitor de texto electrónico, bem 

como para verificarem erros de ortografia e de 

gramática. A utilização destes documentos 

electrónicos pode ser muito maior se eles forem 

elaborados como ficheiros electrónicos acessíveis, 

em vez de apenas texto simples. 

Além do conteúdo escrito do documento, os 

arquivos electrónicos acessíveis incluem informação 

oculta sobre como o documento está organizado, as  

Figura 31: Acessibilidade aos sítios da Internet 
depende de codificação adequada. (Fonte: Novell) 

palavras enfatizadas, os títulos, os cabeçalhos, etc. O software de leitores de texto electrónico e de ecrã utilizam 

esta informação escondida para tornar os documentos electrónicos mais fáceis de ler, de navegar e de 

compreender. É comum usarem-se programas de processamento de texto que podem facilmente criar 

arquivos electrónicos acessíveis, se o autor usar as opções de estilo de documento normalmente 

disponibilizadas. 

Quando a informação é prestada num arquivo electrónico acessível é fácil de converter a informação noutros 

formatos acessíveis, incluindo: impressão em alto contraste; letra grande; Braille; outras línguas; outros 

formatos electrónicos; palavra falada; e linguagem gestual. Consequentemente, as escolas devem ensinar aos 

professores e aos alunos como criar arquivos electrónicos acessíveis, de modo a que os materiais possam ser 

facilmente convertidos e partilhados com as crianças com deficiência. 

 

 

Os recursos de informação disponíveis na Internet são cada vez mais utilizados nas salas de aula como 

componente chave do currículo. As crianças com deficiência devem poder aceder a estes recursos on-line,  
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juntamente com os seus colegas. O software de leitura de ecrã e de texto electrónico apresenta um método 

relativamente barato e prontamente disponível para as crianças com deficiência participarem nestas 

actividades de aprendizagem on-line. 

No entanto, o software de leitura de texto electrónico e de ecrã é de uso limitado se os sítios da Internet 

acedidos não forem concebidos para serem acessíveis. Os sítios da Internet acessíveis são locais concebidos 

para satisfazer um conjunto de directrizes (Directrizes de Acessibilidade ao Conteúdo da Internet [DACI])8. 

Quando os ministérios da educação, as administrações regionais e da escola local, os directores de escola e os 

professores conceberem recursos pedagógicos baseados na Internet devem garantir o cumprimento das 

directrizes DACI. 

Filmes e outros materiais audiovisuais são frequentemente 

utilizados pelos professores na sala de aula como recurso de 

aprendizagem. O uso de filmes nos media tradicionais foi 

rapidamente ultrapassado pelo DVD, bem como pelos 

serviços de transmissão contínua on-line, tais como o 

YouTube. 

As crianças com deficiência auditiva, surdas ou com 

dificuldades de audição beneficiam das legendas (subtítulos) 

para complementar as componentes áudio do filme ou do 

vídeo. Estas legendas devem estar sincronizadas com a 

acção. Quando se utilizarem media sem legendas na sala de 

aula, a estratégia será disponibilizar uma transcrição escrita 

para os alunos com perda de audição. Se a criança souber a 

linguagem gestual, outra alternativa é disponibilizar um 

intérprete para interpretar o conteúdo áudio do filme/vídeo. 
 

As crianças com perda de visão beneficiam em ter o 

conteúdo do vídeo descrito. A descrição do vídeo é 

informação áudio adicional que narra o contexto do filme/

vídeo e a informação que não é óbvia, ouvindo-se apenas a 

emissão sonora. Ao escolher o filme e outros recursos 

audiovisuais para uso na sala de aula, devem ser 

empreendidos todos os esforços para se usar media que 

incluam legendas e tenham o conteúdo descrito. Se não 

houver legendas nem descrição do conteúdo, deve-se prestar 

apoio às crianças com deficiência. 

 

 

A inclusão das crianças com deficiência nas actividades de 

aprendizagem na sala de aula pode exigir o 

aprovisionamento de tecnologias de assistência específicas 

para as necessidades da criança. O conjunto destas 

tecnologias é vasto, mas, em geral, pode ser categorizado em 

seis áreas. 

Figura 32: Legenda de filme. (Fonte: 
Desconhecida) 

Figura 33: Rapazes a usarem máquinas de escrever 
em Braille em escola na Arábia Saudita. (Fonte: 
GAATES) 
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Hardware de Acesso Alternativo 

O hardware de acesso alternativo é uma ferramenta que oferece aos alunos acesso ao computador, utilizando 

vários dispositivos. Estas ferramentas incluem teclados alternativos, protecção do teclado, ratos alternativos, 

ecrãs tácteis, interruptores, interfaces de comutador e outros. O hardware pode também incluir dispositivos de 

tecnologia muito simples, tais como suporte de lápis com manípulo que permite que o aluno com capacidades 

motoras limitadas use o lápis para carregar nas teclas do teclado. 

 

Software de Acesso Alternativo 

O software de acesso alternativo oferece aos alunos acesso a materiais curriculares utilizando vários métodos. 

Estas ferramentas podem incluir apoio à leitura, à escrita, à organização, ao controlo do computador, à 

conversão do texto em fala e à conversão da fala em texto. Embora normalmente se tenham que comprar os 

produtos do software, existem muitos produtos de código aberto excelentes disponíveis gratuitamente (ver 

referências a seguir). 

Hardware de Comunicação 

O hardware de comunicação permite que os alunos 

participem e comuniquem durante as aulas na sala de 

aula. Estas ferramentas podem incluir equipamentos de 

tecnologia simples, tais como placas de símbolos/

imagens, sistemas eye-gaze ou que apontam para olho, 

dispositivos apontadores de cabeça, teclados, ecrã táctil 

e equipamentos de alta tecnologia, tais como 

computadores portáteis e/ou de bolso equipados com 

software de Comunicação Aumentativa e Alternativa 

(CAA). 

 

Software de Comunicação 

O software de comunicação permite que os alunos com 

deficiência de comunicação participem nas discussões 

na sala de aula, utilizando métodos alternativos. Estas 

ferramentas incluem apoio à leitura, à escrita, à 

organização, ao controlo do computador entre outros. 

Exemplos dessas ferramentas são: Boardmaker, 
Comunicador Tobii, Grid 2 e Prologue2Go. 

 

Hardware de Visão 

O hardware de visão permite que os alunos amblíopes 

ou com deficiência visual acedam a material escrito na 

sala de aula e na Internet. Essas ferramentas incluem: 

Pautas Braille para a elaboração de documentos em 

Braille; teclados grandes para que se leiam facilmente as 

teclas; Notetakers portáteis para aumentar o zoom no 

quadro preto e gravar o professor; e várias lentes. 

Soluções de tecnologia simples que podem ser 

utilizadas para melhorar o acesso aos materiais 

curriculares para crianças com pouca visão incluem: 

ardósia e caneta em Braille para escrever em Braille; 

quadro Taylor para o ensino de matemática; guias de 

escrita Dictafone normal para a gravação das aulas; e 

modelos de vários objectos, mapas tácteis, globos, 

cartão e linha para fazer materiais de aprendizagem 

tácteis a partir de esboço. 

Figura 34: Placa de símbolos/figuras a ser usada para 
comunicação (Fonte: idsgn Blog) 

Figura 35: Uso tecnologia de ampliação do texto. (Fonte: 
Desconhecida) 
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Software de Visão 

O software de visão é uma categoria de ferramenta de alta tecnologia que permite o acesso do aluno ao 

currículo. Estas ferramentas incluem leitores de ecrã, sistemas de digitalização e de leitura e leitores de livros 

digitais. O acesso a este software pode ser feito em conjunto com o professor auxiliar de aprendizagem, com 

os consultores de tecnologia de educação especial e com as recomendações apresentadas pela avaliação 

psicológica educativa. O software adequado pode ser determinado através de ensaios para determinar o 

ajustamento certo para cada aluno e que tipo de apoio está disponível. 

O UNICEF está a montar uma base de dados de tecnologias de assistência úteis para crianças com deficiência. 

Na sala de aula inclusiva, as decisões sobre hardware e software de acesso alternativo para os alunos tomam-

se melhor em conjunto com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, oftalmologistas., que estão familiarizados 

com as capacidades e as necessidades do aluno. Através da avaliação da capacidade de funcionalidade, os 

professores podem solicitar à administração a assistência de hardware necessária para os seus alunos com 

deficiência. Se essa assistência para professores não estiver disponível, os especialistas/organizações de 

recursos referenciados a seguir podem dar orientação. 

A evolução da tecnologia de informática, dos telefones inteligentes e das aplicações tornam mais fácil e mais 

rentável disponibilizar recursos de aprendizagem adequados para crianças com deficiência, que lhes dão as 

mesmas oportunidades de serem bem-sucedidas na educação do que as que têm os colegas. As soluções não 

tecnológicas continuam também a ser importantes, tais como suportes de lápis, palavra em cartão, álbuns de 

fotografias, ampliadores e stencils. 

Notas 
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Pontos Chave: 

•  A comunicação eficaz na sala de aula é fundamental para a aprendizagem. 

•  As crianças com deficiência usam, frequentemente, métodos de comunicação alternativos. 

•  As escolas devem ser capazes de prestar apoio efectivo à comunicação a fim de permitir que as crianças 

com deficiência comuniquem com os professores, bem como com outras crianças. 

A interacção entre as crianças e os seus professores, bem como entre as crianças, é uma componente chave 
no processo de aprendizagem. Estas interacções são importantes para a aprendizagem, bem como para o 
desenvolvimento social e emocional da criança. As crianças com deficiência podem enfrentar desafios nesta 
comunicação devido às limitações da sua capacidade de falar, de ouvir ou de compreender. No entanto, estão 
disponíveis estratégias para ajudar as crianças com deficiência, os seus professores e os seus colegas a 
comunicarem entre si, enquanto trabalham em conjunto na sala de aula inclusiva.  

 

As crianças que têm deficiência auditiva, surdas, com 

dificuldades de audição ou com deficiência cognitiva 

utilizam várias formas para comunicarem. Algumas 

usam somente a fala; outras usam a combinação da 

linguagem gestual, do alfabeto manual e da fala; 

outras escrevem; e outras usam linguagem corporal 

e expressões faciais para complementar as suas 

interacções. 

Quando a criança pode comunicar usando linguagem 

gestual, disponibilizar um intérprete de linguagem 

gestual na sala de aula é uma forma excelente de 

envolver a criança nas actividades de aprendizagem. 

O intérprete traduzirá as palavras do professor e dos 

colegas em sinais gestuais que a criança entende. Do 

mesmo modo, a criança falará usando sinais 

gestuais, que podem ser entendidos pelo intérprete e 

falados para o professor ou colegas. 

Figura 36: Comunicação em linguagem gestual na sala 
de aula. (Fonte: iStock) 
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Algumas crianças com perda de audição ouvem alguns sons, tais como sons de alta frequência apenas ou sons 

de baixa frequência apenas. Portanto, é fundamental um ambiente calmo para maximizar a eficácia das 

crianças com capacidade auditiva limitada. As salas de aula utilizadas pelas crianças com perda de audição 

devem localizar-se longe das áreas ruidosas e ter o menor ruído de fundo possível equipamentos mecânicos, 

tais como ventoinhas. É importante manter a acústica da sala de aula e colocar material local de baixo custo, 

como madeira, estrume de vaca e produtos de capim local (khus) nas paredes, ajudará. 

Outras crianças com perda de audição lêem os lábios para comunicar. A leitura dos lábios exige boa iluminação 

da face e da boca da pessoa que fala. Os professores devem evitar sentar-se de costas para a janela ou de 

frente para o quadro preto enquanto falam, porque isso põe o seu rosto na sombra. A iluminação da sala de 

aula deve também ser projectada de modo a proporcionar iluminação uniforme e o mínimo de sombra. Os 

professores devem aparar os bigodes regularmente. 

Muitas crianças amblíopes beneficiam de se sentarem perto do quadro preto, assim como as crianças que 

lêem os lábios beneficiam de se sentarem mais perto do professor. Estas crianças beneficiam também de 

receber informação visual de forma audível. Por exemplo, o professor que escreve no quadro preto deve 

também dizer em voz alta o que está a escrever. Do mesmo modo, se estiver a ser usada uma imagem ou um 

diagrama na sala de aula, o professor deve descrever a imagem e mostrá-la às crianças. Apresentar a mesma 

informação em vários formatos não beneficia apenas as crianças com deficiência, mas também ajuda as 

crianças com diferentes tipos de aprendizagem. 

 

 

A tecnologia mudou significativamente desde o advento dos computadores e dos telemóveis como meios de 

discussão à distância. Nas zonas distantes e rurais, as actividades educativas podem ser realizadas à distância, 

usando essas tecnologias. Quando disponíveis, os professores podem usar câmaras da Internet, o vídeo dos 

telefones, os programas Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP), tais como o Skype, bem como dispositivos de 

comunicação pessoal, tais como telemóveis inteligentes, nas suas actividades pedagógicas na sala de aula. 

Embora não seja comum, existem agora vários meios de comunicação que podem ajudar ou inibir as crianças 

com dificuldades de comunicação. 

Quando considerar o uso de comunicação à distância na sala de aula, a acessibilidade a esses sistemas deve 

ser considerada. Por exemplo, se se utilizar o sistema de comunicação de voz, existe a opção do texto que 

permite que a criança com capacidades auditivas ou de fala limitadas participe? Se se utilizar o fórum de 

discussão, pode-se utilizar o programa de leitura de ecrã para ler a mensagemem voz alta para a criança 

amblíope? Pode-se utilizar a função de mensagens de texto do telemóvel para comunicar com a criança que 

perdeu a audição? Pode-se utilizar a função de vídeo do telemóvel para fazer a interpretação da linguagem 

gestual à distância para a sala de aula? 

A disponibilidade e a eficácia dos custos de muitas das tecnologias novas e emergentes oferecem 

oportunidades aos professores de levar o conteúdo da aprendizagem para as suas salas de aula à distância. 

Muitas destas novas tecnologias têm recursos de acessibilidade que podem apoiar as necessidades das 

crianças com deficiência na sala de aula. 
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O acesso à educação é um direito fundamental de todas as crianças, incluindo as crianças com deficiência. 

Disponibilizar educação a todas as crianças beneficia não só as crianças, mas também a comunidade onde 

vivem. A educação disponibiliza meios para que as crianças cresçam e se tornem cidadãos independentes e 

importantes para a sua comunidade. 

A integração dos conceitos de acessibilidade e de desenho universal na projecção das escolas permitirá que 

todas as crianças frequentem a escola nas suas comunidades. Estes conceitos aplicam-se igualmente à 

concepção do currículo e dos recursos de aprendizagem da escola, bem como às infraestruturas da escola. 

Para a escola ser realmente inclusiva, é necessário empenho e envolvimento de vários níveis, incluindo 

ministérios da educação, administrações regionais de escola, directores da escola local, líderes comunitários, 

professores, pais e crianças, incluindo as crianças com deficiência e suas famílias. 

Se a acessibilidade for considerada desde o início do projecto, o custo da inclusão da acessibilidade e do 

desenho universal na projecção da escola é mínimo e único, enquanto que os benefícios individuais para 

crianças e a comunidade no seu todo são significativos e permanentes. 

Notas 
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Para recursos adicionais sobre a educação inclusiva consulte a base de dados abrangente do UNICEF em: 

www.inclusive-education.org. 

 

Comunidades de conhecimento on-line adicionais e plataformas da Internet que abrangem a educação 

inclusiva incluem, mas não se limitam a: 

 

Generalidades 

•  CEE/CIS Regional Office’s inclusive education website, UNICEF, http://www.unicef.org/ceecis/

education_18613.html. 

•  Education, UNICEF, http://www.unicef.org/disabilities/index_65316.html. 

•  Enabling Education Network (EENET) - http://www.eenet.org.uk/resources/index.php. 

•  Factsheet on Children with Disabilities, UNICEF, 2013, http://www.unicef.org/disabilities/files/Factsheet_A5_ 

_Web_NEW.pdf. 

•  Guideline on Inclusive Disaster Risk Reduction: Disabilities and Disaster, Global Alliance on Accessible Tech-

nologies and Environments (GAATES), 2014. 

•  Innovations in Education, UNICEF, http://www.unicef.org/education/bege_73537.html. 

•  It’s About Ability, UNICEF, 2008, http://www.unicef.org/publications/files/Its_About_Ability_final_.pdf. 

•  Post-2015 issue brief: The Rights on Children with Disabilities, UNICEF, 2014, http://www.unicef.org/ 

post2015/files/Disabilities_2pager_FINAL_web.pdf. 

•  Take Us Seriously- Making sure children with disabilities have a big say, UNICEF, 2013, http://

www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf. 

•  The Right of Children with Disabilities to Education, Position Paper, UNICEF, 2012, http://www.unicef.org/

disabilities/files/UNICEF_Right_to_Education_Children_Disabilities_En_Web.pdf. 

•  UNESCO ICT in Education Database - http://www.unescobkk.org/education/ict/online-resources/databases/

ict-in-education-database/article/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1335&cHash=726370c57d. 

•  UNICEF activate talks: Youth with Disabilities and Innovation; Making the World Inclusive for All -http://

talk.unicef.org/events/achieving-inclusive-society-youth-approach-disabilities/#.VL5q4CzNCO5. 

•  UNICEF The State of the World’s Children 2015: Reimagine the future: Accessible e-books for equal oppor-

tunity By Jim Fruchterman | Benetech - http://sowc2015.unicef.org/stories/accessible-e-booksproviding-

equal-opportunity-for-all-children/. 

 

Ambientes Inclusivos 

•  Accessibility and Development: environmental accessibility and its implications for inclusive, sustainable and 

equitable development for all, Department of Economic and Social Affairs (DESA) of the United Nations Sec-

retariat, 2013, http://www.un.org/disabilities/documents/accessibility_and_development_june2013.pdf. 

•  Accessibility: How to design and promote an environment accessible to all? Handicap International, 2009, 

http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/AccessibilityBD_01.pdf. 
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•  Child Friendly Schools Infrastructure Standards and Guidelines, Primary and Tronc Commun schools, Rwan-

da Ministry of Education, 2009, http://www.unicef.org/french/education/files/Rwanda_CFS_guidelines.pdf. 

•  Compendium on Construction Works Undertaken by UNICEF, Global Supply Meeting 2014, Construction 

Unit, Supply Divisions, UNICEF, 2014. 

•  Equity of Access to WASH in Schools, Emory University and UNICEF, 2011, http://www.unicef.org/wash/

schools/files/Equity_of_Access_to_WASH_in_Schools%281%29.pdf. 

•  Goals of Universal Design, Edward Steinfeld, Center for Inclusive Design and Environmental Access, 2012, 

http://udeworld.com/presentations/oslo/Steinfeld.Goals of UD-Oslo_Final_web.pdf. 

•  How to Build an Accessible Environment in Developing Countries based on the Cambodia Program’s Experi-

ence, Manuals 1-4, Handicapped International, 2008. 

•  INNE Good Practice Guide: Shelter and School Construction, Inter-Agency Network for Education in Emer-

gencies (INNE), sem data, http://www.handicap-international.org.uk/Resources/Handicap%20 International/

PDF%20Documents/HI%20Associations/AccessibleEnvironmentDev3_2008.pdf. 

•  International Best Practices in Universal Design: A Global Review, Global Alliance on Accessible Technologies 

and Environments (GAATES), 2006. 

•  ISO/FDIS 21542:2011(E), Building construction – Accessibility and usability of the built environment, http://

www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50498. 

•  Principles of Universal Design, Center for Universal Design, NC State University, http://www.ncsu.edu/ncsu/

design/cud/about_ud/udprinciples.htm. 

•  Promoting Access to the Built Environment - Guidelines, CBM, 2008, http://www.cbm.org/article/

downloads/54741/CBM_Accessibility_Manual.pdf. 

•  School Design and Construction, UNICEF, http://www.unicef.org/education/index_56204.html#resources. 

•  The Illustrated Technical Guide to the Accessibility Standard for the Design of Public Spaces, Global Alliance 

on Accessible Technologies and Environments (GAATES), 2014, http://gaates.org/wp-content/

uploads/2014/pdf/DOPS_Illustrated_Guide_140527_FINAL.pdf. 

•  UNICEF Manual for Child Friendly Schools, UNICEF, 2009, http://www.unicef.org/publications/files/

Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf. 

•  Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Schools, A Companion to the Child Friendly Schools Manual, 

UNICEF, 2012, www.unicef.org/publications/files/CFS_WASH_E_web.pdf. 

 

Informação e Comunicação Inclusiva 

•  AbleData (cerca de 40.000 produtos registados em 20 categorias), http://abledata.com/. 

•  Accessible Information and Communication – A Guide for Small Business, Global Alliance on Accessible 

Technologies and Environments (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/aic/AIC_ Guide_130806.pdf. 

•  Creating Accessible Electronic Documents, Global Alliance on Accessible Technologies and Environments 

(GAATES), 2013, http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-ElectronicDocuments.pdf. 
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•  Creating Accessible Print Documents, Global Alliance on Accessible Technologies and Environments 

(GAATES), 2013, http://www.gaates.org/documents/ICT/TipSheet-PrintDocuments.pdf. 

•  DAISY (Digital Accessible Information System), http://www.daisy.org/education. 

•  Family Center on Technology and Disability: Hundreds of assistive and instructional technology resources, 

http://www.fctd.info/resources. 

•  International Digital Publishing Forum: EPUB 3.0, http://idpf.org/epub/30. 

•  Outsourcing Web Development: A Guide for Hiring Contractors to Develop Accessible Websites and Web 

Content, Global Alliance on Accessible Technologies and Environments (GAATES), 2013, http://

www.gaates.org/aICout/Outsourcing_2013-07-31.pdf. 

•  Providing accessible information to people with disabilities, Global Alliance on Accessible Technologies and 

Environments (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/documents/ICT/GAATES_Acc_Info.pdf. 

•  TechMatrix: Assistive and educational technology tools and resources to support learning for students with 

disabilities and their classmates, http://techmatrix.org/. 

•  UNICEF database on assistive technology (em elaboração). 

•  Unicode Consortium, http://unicode.org/. 

 WCAG 2.0 - Web Content Accessibility Guidelines: An Introductory Guide for Web Developers, Global Alli-

ance on Accessible Technologies and Environments (GAATES), 2013, http://www.gaates.org/ aICwebdev/

WebDev_2013-08-09.pdf. 

•  WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), World Wide Web Consortium - http://www.w3.org/WAI/. 

 

 

•  Acrescente a seguir os seus recursos: 
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Acessibilidade é um conceito amplo que abrange a facilidade de utilização de ambientes, equipamentos e 

recursos das pessoas com deficiência. 

Dispositivos de Assistência são dispositivos que permitem que as pessoas com deficiência realizem as suas 

actividades diárias. A cadeira de rodas é um exemplo de dispositivo de assistência que aumenta a mobilidade. 

O aparelho auditivo é um dispositivo de assistência que amplifica o som e ajuda as pessoas com deficiência 

auditiva ou com dificuldades de audição. A bengala branca é um dispositivo de assistência que ajuda as 

pessoas com deficiência visual ou amblíopes a deslocarem-se nos seus ambientes. 

Sistemas de Apoio à Audição são utilizados em espaços de reunião, tais como cinemas ou anfiteatros, para 

ajudar as pessoas com deficiência auditiva ou com dificuldades de audição a ouvirem o filme ou a 

apresentação. Os sistemas de apoio à audição projectam normalmente o som para um auricular usando sinais 

infravermelhos ou FM. Pode também ser utilizado o sistema de circuito áudio que envia sinais directamente 

para o aparelho auditivo da pessoa. 

Braille é uma linguagem táctil com base nas variações de uma série de seis pontos, que é lida através do toque 

nos pontos com as pontas dos dedos. 

Legenda Oculta é texto com informação adicionada a uma fonte de vídeo (tal como programa de televisão, 

filme ou DVD) que pode ser lida por pessoas que não podem ouvir a informação em áudio. 

Cor/com Tom que Contrasta é uma clara mudança nos tipos de tons das superfícies adjacentes, para mostrar 

que elas são superfícies diferentes. A cor/com tom que contrasta pode ajudar as pessoas amblíopes a 

identificar elementos tais como portas, corrimãos e obstáculos. 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo é uma convenção das 

Nações Unidas adoptada em Dezembro de 2006 para proteger especificamente as pessoas com deficiência da 

discriminação. Para mais informação consulte: http://www.un.org/disabilities/. 

Convenção sobre os Direitos da Criança é um tratado internacional de direitos humanos que entrou em vigor 

em 1990 para proteger os direitos das crianças. Para mais informação consulte: http://www.ohchr.org/EN/

ProfessionalInterest/ Pages/CRC.aspx. 

Deficiência é definida como o resultado da interacção entre a incapacidade física, mental, intelectual ou 

sensorial de longo prazo e as várias barreiras no ambiente que podem dificultar a participação plena e efectiva 

da pessoa na sociedade em igualdade de condições. 

Inclusão é onde há o reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, as políticas e as práticas na 

escola para acomodar as diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras 

que impedem essa possibilidade. 

Desenho Inclusivo é a concepção de produtos e/ou de serviços acessíveis e utilizáveis por tantas pessoas 

quanto razoavelmente possível, sem necessidade de adaptação especial ou de desenho especializado. 

Educação Inclusiva é ‘um processo de abordagem e de resposta à diversidade de necessidades de todos os 

alunos através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e na comunidade, e da redução da 

exclusão na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, abordagens, estruturas e 

estratégias, com a visão comum que abrange todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é 

responsabilidade do Estado educar todas as crianças’9. 
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Recursos de Aprendizagem são textos, vídeos, software e outros materiais que os professores utilizam para 

ajudar os alunos a satisfazerem as expectativas da aprendizagem, conforme definido pelo currículo escolar. 

Auxiliares de Mobilidade são dispositivos que ajudam as pessoas com mobilidade limitada a deslocar-se no seu 

ambiente. Exemplos de auxiliares de mobilidade incluem muletas, cadeiras de rodas e andarilhos. 

Pictogramas são símbolos que representam palavras ou ideias. Os pictogramas são normalmente mais 

abrangentes do que os sinais/placas que se baseiam em texto, uma vez que são transculturais e não exigem 

que o leitor tenha capacidades linguísticas. 

Acomodação Razoável é um conceito que se baseia nos direitos humanos que exige que organizações, tais 

como as administrações das escolas, comodem as necessidades individuais dos alunos, até ao ponto em que 

disponibilizar essas acomodações acarrete encargos desproporcionados para a administração da escola. 

Linguagem Gestual é uma linguagem que usa o sistema de movimentos corporais com as mãos, faciais e 

outros como meios de comunicação, especialmente para pessoas com deficiência auditiva ou com dificuldades 

de audição. 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável foram um dos principais resultados da Conferência Rio+20, em 

que os Estados membros concordaram em lançar um processo de elaboração de um conjunto de objectivos 

que se baseiam nos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e convergem com a agenda de 

desenvolvimento pós-201510. Para mais informação consulte: http://sustainabledevelopment.un.org. 

Informação Táctil é a informação prestada ao utilizador através do seu sentido de tacto. Exemplos incluem 

sinais/placas com letras em relevo e em Braille, e superfícies de advertência detectável nas bermas das 

rampas e de outros possíveis perigos. 

Desenho Universal é a concepção de produtos e de ambientes a serem utilizados por todas as pessoas, na 
maior medida possível, sem necessidade de adaptação ou de desenho especializado.  
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Lista de Verificação: Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem S N NA 

Acesso Universal às Instalações       

A Ida para a escola       

A.1 As rotas utilizadas para ir para a escola estão bem mantidas e não têm obstáculos?       

A.2 As rotas usadas para ir para a escola não têm tráfego intenso e localizam-se ao longo de 
estradas com menos trânsito? 

      

A.3 Existem passeios ou calçadas designadas ao longo de toda a rota?       

B Entrada na escola       

B.1 O local onde se localiza o portão principal de acesso à área da escola é uma via de entrada 
sem valas, limpa-trilhos, grades de gado ou outros obstáculos? 

      

B.2 O caminho de entrada é suficientemente largo para as crianças que utilizam cadeiras de 
rodas ou dispositivos de assistência? 

      

B.3 Existem lancis com declive ao longo dos passeios ou das vias designadas próximas do 
edifício? 

      

B.4 A entrada principal é a mesma para todas as crianças, incluindo os alunos com deficiência?       

B.5 A entrada principal não tem degraus?       

B.6 As entradas/saídas alternativas não têm degraus?       

B.7 A superfície do pavimento à entrada e dentro da área da escola é firme, uniforme, nivelada e 
está bem conservada? 

      

C Deslocação pela escola       

C.1 Corredores e Passadeiras – O edifício tem portão dobrável sem canal de calhas?       

C.2 Corredores e Passadeiras – As superfícies do piso/pavimento são firmes, não têm pedras, 
areia ou lama? 

      

C.3 Corredores e Passadeiras – Os corredores são suficientemente largos para permitir que a 
criança que utiliza cadeira de rodas passe por outra criança ou adulto? 

      

C.4 Corredores e Passadeiras – Onde existem objectos de parede, estes são detectáveis pelas 
pessoas com deficiência visual ou amblíopes? 

      

C.5 Escadas – Têm corrimão?       

C.6 Escadas – Os corrimões são fáceis de ver (cor/com tom que contrasta)?       

C.7 Escadas – Os degraus têm uma cor que contrasta com o topo ao longo da borda frontal?       

C.8 Pavimento - Existe rampa onde há mudança de nível/altura do piso?       

C.9 Rampas – Os pontos de entrada para as rampas não têm carros estacionados ou outros 
obstáculos? 

      

C.10 Rampas – Os pontos de entrada para as rampas não têm portões fechados?       
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Lista de Verificação: Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem S N NA 

Acesso Universal às Instalações (Continuação)       

C.11 Rampas – O declive das rampas é suficientemente baixo para que os utilizadores de cadeiras 
de rodas as utilizem de forma independente? 

      

C.12 Rampas – As superfícies das rampas são firmes, uniformes e estão bem conservadas?       

C.13 Rampas – As rampas têm recursos para impedir que os utilizadores de cadeira de rodas 
caiam para fora da borda? 

      

C.14 Iluminação - Os corredores, passadeiras e escadas estão bem iluminados?       

D Entrada e utilização das salas de aula e de outros espaços       

D.1 As portas são suficientemente largas para permitir a entrada do aluno que utiliza cadeira de 
rodas? 

      

D.2 As salas de aula têm luz natural e sombra adequada?       

D.3 As salas de aula têm boa ventilação?       

D.4 As carteiras e as mesas da sala de aula podem ser deslocadas, se necessário?       

D.5 As carteiras e as mesas da sala de aula têm espaço livre para os joelhos das crianças que 
utilizam cadeiras de rodas? 

      

D.6 Existem sinais para identificar salas e equipamentos?       

D.7 Os sinais/ as placas têm cores que contrastam e texto com as placas grande?       

D.8 Os sinais/ as placas de identificação da sala incluem o nome e o número da sala em 
caracteres em Braille e tácteis? 

      

D.9 As superfícies do piso/pavimento têm cor uniforme com acabamento firme, antiderrapante, 
uniforme e bem conservado? 

      

D.10 Os quadros pretos/brancos estão montados e localizam-se a uma altura suficientemente 
baixa para serem alcançados pelas crianças com estatura mais baixa e pelas crianças que 
utilizam cadeiras de rodas? 

      

D.11 As áreas de actividades de leitura e de aprendizagem estão bem iluminadas para facilitar a 
leitura e outras actividades? 

      

D.12 Os peitoris das janelas são suficientemente baixos para que as crianças vejam para fora 
quando estão sentadas? 

      

D.13 As persianas ou cortinas estão preparadas para controlar o brilho?       

E Instalações de água, saneamento e higiene (WASH)       

E.1 As superfícies ao longo das vias para as instalações WASH são firmes, uniformes e bem 
conservadas? 

      

E.2 As vias para as instalações WASH não têm barreiras e obstáculos?       

E.3 Existem rampas onde existe mudança de nível/altura do piso ao longo das vias para as 
instalações WASH? 

      

E.4 As vias para as instalações WASH são suficientemente largas para permitir que a criança que 
utiliza cadeira de rodas passe por outra criança ou adulto? 

      

E.5 As casas de banho estão bem iluminadas?       

E.6 As instalações sanitárias têm portas e telhado para segurança e privacidade?       
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E.7 Existe acesso a água corrente limpa?       

E.8 As casas de banho acessíveis estão integradas nas casas de banho normais?       

E.9 As casas de banho acessíveis têm sanitas elevadas com assento?       

E.10 A porta da cabine da casa de banho acessível é suficientemente larga para a cadeira de rodas 
entrar e a configuração permite fechar a porta com a cadeira de rodas dentro da cabine? 

      

E.11 As cabines da casa de banho acessível são suficientemente largas para o utilizador de 
cadeira de rodas entrar nas instalações sanitárias e poder virar? 

      

E.12 Existem barras de apoio com formato em L na parede próxima dos acessórios da casa de 
banho acessível? 

      

E.13 Sempre que previsto, existe, pelo menos, um urinol acessível para o utilizador de cadeira de 
rodas se aproximar e usar? 

      

E.14 As barras de apoio verticais estão colocadas em ambos os lados dos urinóis acessíveis?       

E.15 As instalações de lavagem das mãos localizam-se perto das instalações sanitárias?       

E.16 O controlo da água potável e da lavagem das mãos pode ser activado com mãos e pés?       

E.17 As instalações WASH estão identificadas com sinalização claramente visível?       

E.18 Os sinais/placas incluem texto e diagramas/pictogramas?       

E.19 Os sinais têm texto com cores vivas que contrastam são apresentado com letra grande fácil 
de ver a uma determinada distância? 

      

F Recreação       

F.1 Os caminhos para as áreas de recreação são suficientemente largos de modo a permitir que 
a criança utilizadora de cadeira de rodas passe por outra criança ou adulto? 

      

F.2 Existem rampas onde existe mudança de nível ou de altura do piso?       

F.3 Existe espaço para uma zona de estar com protecção suspensa ligada à rota acessível a 
cadeiras de rodas? 

      

F.4 A superfície da zona de recreação é firme?       

G Evacuação da escola numa emergência       

G.1 O plano de evacuação de emergência da escola inclui um plano para evacuar as crianças 
com deficiência? 

      

G.2 As salas de aula não estão superlotadas e as crianças podem sair rapidamente?       

G.3 Existem alarmes visuais e áudio?       
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H Livros e outros documentos impressos       

H.1 Podem ser disponibilizados livros impressos e materiais de aprendizagem em Braille, se 
necessário? 

      

H.2 Podem ser disponibilizados livros com letra grande ou hardware/software de ampliação, se 
necessário? 

      

H.3 Podem ser disponibilizadas lupas, cartões com palavras, portadores de bola ou outros 
dispositivos de assistência, se necessário? 

      

I Documentos electrónicos       

I.1 Podem ser disponibilizados livros DAISY e/ou digitais áudio, se necessário?       

I.2 Podem ser disponibilizados leitores DAISY e/ou software de leitor de texto electrónico, se 
necessário? 

      

I.3 Existem computadores disponíveis para ajudar as crianças a verificar se há erros de 
ortografia e de gramática? 

      

I.4 Os materiais educativos são disponibilizados como arquivos electrónicos estruturados/ 
catalogados? 

      

J Sítios da Internet e outros recursos pedagógicos on-line       

J.1 Pode ser disponibilizado software de leitura de ecrã e de texto electrónico, se necessário?       

J.2 As directrizes de acessibilidade à Internet (DACI) foram cumpridas para os recursos de 
aprendizagem baseados na Internet usados na sala de aula? 

      

K Filmes, vídeos e recursos de radiodifusão       

K.1 Existem legendas (subtítulos) e conteúdo descrito disponíveis para filmes e outros materiais 
audiovisuais utilizados na sala de aula? 

      

L Considerações sobre software e hardware       

L.1 Hardware de acesso alternativo: Podem ser disponibilizados teclados alternativos, protecção 
do teclado, ratos alternativos, ecrã táctil, interruptores e interfaces de computador, se 
necessário? 

      

L.2 Software de acesso alternativo: Podem ser disponibilizados produtos de apoio à leitura, à 
produção de escrita, à organização, ao controlo do computador, à conversão de texto em fala 
e à conversão de fala em texto, se necessário? 

      

L.3 Hardware de Comunicação: Podem ser disponibilizadas ferramentas de tecnologia simples, 
incluindo equipamentos, tais como placas de símbolos/imagens, varas de boca, dispositivos 
ou teclados apontadores de cabeça, se necessário? 

      

L.4 Hardware de Comunicação: Podem ser disponibilizadas ferramentas de alta tecnologia 
incluindo equipamentos, tais como sistemas eye-gaze ou que apontam para olho, ecrã táctil e 
computadores portáteis e/ou de bolso equipados com software de Comunicação Aumentada 
e Alternativa, se necessário? 

      

L.5 Software de Comunicação: Podem ser disponibilizados métodos de comunicação alternativos 
que incluem apoio à leitura, à produção de escrita, à organização e ao controlo do 
computador, se necessário? 
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L.6 Hardware de Visão: Podem ser disponibilizadas pessoas que escrevem em Braille, teclados 
grandes, Televisão de Legenda Oculata (CCTV), anotadores portáteis e várias lupas, se 
necessário? 

      

L.7 Software de Visão: Podem ser disponibilizadas ferramentas de alta tecnologia, incluindo 
leitores de ecrã, sistemas de digitalização e de leitura e leitores de livros digitais, se 
necessário? 

      

Estratégias de Comunicação Inclusiva       

M Comunicação frente a frente       

M.1 Existe intérprete de linguagem gestual, se necessário?       

MI.2 A sala de aula proporciona um ambiente calmo?       

M.3 O ruído de fundo de equipamentos mecânicos, como ventoinhas, é mínimo?       

M.4 Existe boa iluminação de modo a iluminar a cara do professor e/ou o intérprete da 
linguagem gestual? 

      

N Comunicação remota       

N.1 Quando os professores utilizam soluções tecnológicas nas suas actividades de 
aprendizagem na sala de aula, consideram a acessibilidade quando seleccionam as 
tecnologias? 

      

N.2 Considera-se a acessibilidade da tecnologia ao ser utilizada?       

N.3 Quando se utiliza o computador e o telemóvel para se ter acesso a actividades educativas 
para os alunos de zonas distantes e rurais, existem estratégias de comunicação alternativa, 
tais como opções de texto e/ou de vídeo? 
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