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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a
entenderem os conceitos básicos dos programas inclusivos do ensino pré-escolar, com ênfase nas crianças
com deficiência.

Nesta brochura será explicado:
• Qual é a importância do ensino pré-escolar inclusivo?
• Como é que a identificação e a intervenção inicial podem ter impacto na aptidão das crianças para a escola?
• As principais características do ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade*.
• Como é que o ensino pré-escolar inclusivo cria diferenças duradouras na vida de crianças pequenas e suas
famílias.
• Recursos úteis.

A presente brochura não pretende ser um tratado detalhado que apresenta programas inclusivos no ensino préescolar. Ela pretende sensibilizá-lo para as questões e os benefícios dos programas inclusivos do ensino préescolar na identificação de crianças em risco de ter problemas na escola mais tarde, trabalhando para tornar
todas as crianças aptas para frequentarem a escola e criar uma sociedade mais tolerante e inclusiva para todos,
através da promoção de intercâmbios entre crianças muito pequenas.
Para obter informação relacionada com os temas a seguir, consulte os outros módulos da 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 (presente brochura)

8.

Financiar a Educação Inclusiva

9.

Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos

10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação
11. Acesso à escola e ao Ambiente de Aprendizagem II – Desenho Universal 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

* Na presente brochura, os termos boa qualidade, qualidade e bom serão utilizados indistintamente.
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Do presente documento constam caixas que resumem pontos-chave de cada secção, estudos de caso e
recomendações de leituras adicionais.
Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase " Webinar 9
– 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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CEE/CIS
ECD/DPI

Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States / Europa
Central e Oriental e Comunidade dos Estados Independentes
Early Childhood Development / Desenvolvimento na Primeira Infância

ECI/IPI

Early Childhood Intervention / Intervenção na Primeira Infância

MOU/MDE

Memorandum of Understanding / Memorando de Entendimento

NGO/ONG

Non-Governmental Organization / Organização Não Governamental

UNICEF

United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância
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O que sabemos sobre a importância dos Programas de Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI)?

Pontos Chave:
• Os programas de DPI são executados de várias formas. O ensino pré-escolar com base em centros

especializados é apenas uma dessas formas.
• Quando a aptidão das crianças para frequentar a escola é um objectivo importante, os programas do ensino

pré-escolar estão entre as intervenções mais bem-sucedidas.
• A qualidade e a duração do programa são importantes para a criação de um forte impacto.
• As crianças mais vulneráveis são as que mais beneficiam da participação nos programas do ensino pré-

escolar.
• A aptidão escolar não é apenas conhecimento do ensino pré-escolar, ela é influenciada tanto pelas

capacidades sociais e emocionais como pelas capacidades cognitivas.
• A aptidão escolar é influenciada pela interacção com os outros, pelas características da família e do bairro,

pelas características da comunidade, bem como pelas características inatas da criança e pelas experiências
do ensino pré-escolar.
• A auto-regulação é uma capacidade importante que se desenvolve durante os anos do ensino pré-escolar e

é fundamental para a aptidão escolar.

Os programas de DPI apresentam várias formas. Muitos estão orientados para crianças de determinada faixa
etária e suas famílias; outros estão orientados para uma determinada população, tal como crianças vítimas de
abuso ou de negligência, crianças com deficiência diagnosticada, crianças que vivem na pobreza extrema, ou
crianças desnutridas. Alguns são executados no domicílio, outros em ambientes comunitários e outros em
centros especializados de DPI. Alguns realizam-se em grupo, outros individualmente. Alguns destinam-se ao
desenvolvimento da criança, outros à interacção entre pai/mãe e filho, outros à dinâmica familiar. A sua
calendarização, frequência, intensidade e duração variam. Também os seus objectivos variam.
Quando o objectivo é a aptidão das crianças para o ensino primário, os programas do ensino pré-escolar de boa
qualidade com base em centros especializados estão entre os programas disponíveis mais efectivos e eficazes
em custos . A qualidade do programa é definida como sendo um factor importante para o seu sucesso . Além
disso, se o desenvolvimento cognitivo e social da criança for a medida de sucesso, a duração da programação
será um factor importante . Ao se replicarem os modelos, a questão fundamental é sempre se o programa será
executado tal como previsto, com as principais componentes, tais como a frequência e a intensidade previstas, e
com a qualidade do programa original. Os programas do ensino pré-escolar de boa qualidade têm várias
características comuns:
1

23

4

• Têm professores formados em como as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem, em vez de apenas
em métodos de ensino para crianças pequenas e no currículo a usar. Professores que entendem que todas as
áreas de desenvolvimento são importantes e que as crianças aprendem e se desenvolvem segundo um ritmo
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sequencial e individual. Professores que entendem a importância crítica das relações para o desenvolvimento e
que as primeiras experiências têm impacto duradouro.
• Têm um bom equilíbrio entre actividades iniciadas pela criança e actividades iniciadas pelo professor. A isto
chama-se, por vezes, programação centrada na criança.
• Usam diferentes tipos de materiais para ensinar as crianças. Por exemplo, num dia usam pedras para a
contagem e noutro dia usam folhas, em vez de usarem pedras diariamente. Isso ajuda as crianças a
generalizarem os conceitos que aprendem e a tornarem os conceitos mais úteis na vida quotidiana.
• Abordam a integração do desenvolvimento das crianças pequenas em várias áreas, tais como capacidades
cognitivas, sócioemocionais, linguísticas (receptivas e expressivas) e físicas (i.e., motricidade geral e fina).
• Têm um bom equilíbrio entre as actividades individuais e em pequenos grupos, em vez de apenas realizarem
actividades em grandes grupos.
• Usam muito a aprendizagem activa baseada em jogos, uma vez que estes são as principais formas através das
quais as crianças aprendem. Não promovem a memorização e recitação de factos, mas ajudam as crianças a
conceberem novas estratégias, a resolverem problemas e a adquirirem informação.
• Têm professores que promovem a reflexão das crianças, fazem perguntas e ouvem atentamente as crianças,
em vez de simplesmente transmitir informação. Têm professores que desafiam as crianças, que as incentivam
a desenvolverem as suas capacidades e que valorizam o papel dos interesses individuais, dos pontos fortes e
da motivação das crianças.
• Têm professores que incentivam as crianças a ser perseverantes, a adoptar atitudes positivas face à frustração
e a apresentar estratégias para superar as dificuldades

5 6 7 8 9 10

.

O que se sabe sobre os programas de DPI de boa qualidade é que as crianças mais vulneráveis são as que mais
beneficiam da participação em programas de DPI. Isso ficou claramente demonstrado para as crianças que vivem
na pobreza. Verificou-se que em vários países as crianças que vivem na pobreza têm muito mais probabilidade de
terem atrasos significativos no seu desenvolvimento, particularmente nas áreas das competências linguísticas e
sociais (aproximadamente 40% das crianças que vivem na pobreza têm estes atrasos ). Isso atribui-se
frequentemente às práticas dos seus pais e a um estímulo educativo mais limitado no ambiente familiar . Nas
zonas remotas, os programas do ensino pré-escolar são executados de forma eficaz através dos pais com apoio
de visitantes ao domicílio e com as instruções enviadas por correio ou pela rádio. Apesar desta indicação de a
importância ser diferenciada para as crianças, as oportunidades do ensino pré-escolar devem ser disponibilizadas
para todas as crianças. O ambiente inclusivo beneficia todas as crianças e é a base de uma sociedade mais justa
e inclusiva. Os primeiros anos são importantes para o desenvolvimento das atitudes e do comportamento das
crianças, da sua compreensão, da valorização da diversidade e da sua empatia para com os outros. Estas atitudes
e comportamentos são muito influenciados pelas atitudes e comportamentos dos pais e dos professores .
11 12 13

14

15

A presente secção trata apenas do que torna as crianças aptas para a escola e não dos outros dois pilares da
abordagem do UNICEF: ‘escolas preparadas para as crianças’ e ‘famílias preparadas’. A questão das famílias será
discutida mais adiante na presente brochura, mas a preparação das escolas do ensino primário para as crianças
não será abordada.
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Existem muitos mais factores associados à aptidão das crianças para o ensino primário e ao seu desempenho no
ensino primário do que saber o alfabeto, saber escrever o seu nome e saber contar. Um estudo internacional
demonstrou que estes factores preveem o sucesso escolar para além das capacidades cognitivas gerais de
memória, atenção e funcionalidade executiva . A funcionalidade executiva inclui aspectos da memória e da
atenção, mas também de capacidades, tais como capacidade de planificar uma actividade para avaliar o seu
sucesso, de organizar objectos, ideias ou actividades segundo uma sequência para se lembrar e usá-los segundo
novas formas, de ajustar as mudanças nos planos e de produzir ideias próprias. Evidentemente que estas
capacidades estão na fase inicial na primeira infância, mas podem ser observadas quando as crianças negociam
o que devem jogar em conjunto, preveem como a acção ocorrerá e descrevem o que querem que aconteça.
16

Embora alguns conhecimentos e capacidades cognitivas estejam associados a melhor sucesso escolar, as
competências sociais e emocionais têm demonstrado ser de grande importância para a aptidão escolar e para o
desempenho no ensino primário . Estas competências sociais e emocionais incluem aspectos tais como: ser
capaz de prestar atenção, mesmo perante distracções ou enquanto se está em grupo; capacidade de controlar
impulsos, comportamentos e emoções por si (frequentemente chamada de auto-regulação); capacidade de adiar
a gratificação; e a capacidade de participar na resolução de problemas com os outros de forma eficaz. A
funcionalidade executiva e a auto-regulação estão muito interligadas, porque o desenvolvimento do cérebro que
ocorre muito rapidamente durante os primeiros anos da infância afecta a ambos de forma acentuada.
17

Está demonstrado que a aptidão escolar é influenciada não só pelas características inatas e pelas experiências da
criança, mas também pela interacção entre pais e filhos, pela interacção entre o professor e a criança, e pelas
características da família, do bairro e da comunidade. Os vários factores que colocam a criança em risco de não
estar apta para escola variam desde ter uma mãe muito jovem, com fraca escolaridade ou deprimida, a estar
sujeita a uma disciplina dura e à pobreza da família proveniente de um bairro que careça de valores partilhados e
de confiança mútua . Nestes ambientes, os tipos de factores que protegem a criança ou que a ajudam a estar
mais apta para a escola incluem aspectostais como se as mães incentivam, acarinham e prestam apoio
emocional aos seus filhos pequenos; se as mães falam com e lêem para os seus filhos; se as crianças têm acesso
a materiais educativos em casa; se elas recebem cuidados infantis; e se se tratam de cuidados infantis de boa
qualidade. Na interacção entre o professor e a criança, a capacidade e prática do professor de prestar apoio
emocional acolhedor às crianças é um factor importante para o sucesso escolar inicial. As crianças desenvolvemse através de relações. Um prestador de cuidados receptivo (incluindo o professor) é uma protecção contra
muitas das piores circunstâncias da vida e ajuda à resiliência da criança face às adversidades.
18

Entre os vários programas elaborados e avaliados para abordar a aptidão escolar, os programas do ensino préescolar de boa qualidade têm demonstrado estar entre os mais bem-sucedidos e os mais eficazes em custos.

Para mais informação consultar:
• Early Childhood in Focus 4: Effective Early Childhood Programmes. Siraj-Blatchford, Iram e Martin

Woodhead (eds.), ver em http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/
effective_early_childhood_programmes
• Early Childhood Matters, June 2008, Early Childhood Education: Questions of Quality, Fundação Bernard

van Leer, Haia, Holanda, ver em
http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/early_childhood_education_questions_of_quality
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Pontos Chave:
• O bom programa do ensino pré-escolar aborda a criança como um todo e estimula o seu desenvolvimento

holístico.
• O bom programa do ensino pré-escolar é culturalmente relevante e respeita a diversidade. Promove o

entendimento entre as crianças.
• O bom programa do ensino pré-escolar envolve pais e comunidades.
• O bom programa do ensino pré-escolar é inclusivo. Promove os direitos das crianças, especialmente o

direito à participação.

Para além do facto de o ensino pré-escolar cumprir com o direito da criança à educação, o ensino pré-escolar
inclusivo de boa qualidade aborda também vários outros direitos da criança, principalmente o direito à
participação. O ensino pré-escolar de boa qualidade envolve as crianças na planificação, implementação e
avaliação das actividades diárias. Incentiva a liderança de todas as crianças em diferentes momentos e envolveas no comportamento de ajuda ao outro. Planifica e apresenta oportunidades para que todas as crianças
reconheçam e utilizem os seus pontos fortes para o seu desenvolvimento e no interesse da comunidade de
aprendizagem (os seus pares). O envolvimento das crianças na planificação, implementação e avaliação das
actividades diárias pode ocorrer através de, pelo menos, duas formas. As crianças devem ser incentivadas a
reflectir sobre o seu trabalho e sobre a sua satisfação com os resultados. Parte disso pode ser participar na
escolha do trabalho que será arquivado nos seus portefólios. A reunião em grupos na parte da manhã pode ser
usada para planificar as actividades do dia, com as crianças a participarem na discussão dos planos. Na reunião
da parte da tarde, no fim do dia de aulas, as crianças podem participar na discussão sobre como decorreu o dia,
se os objectivos e as actividades foram realizados com sucesso e sobre como eles poderão ser alterados ou
prosseguidos em trabalhos futuros.
O ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade é sensível ao género. Na fase de desenvolvimento em que as
crianças começam a identificar-se com um género específico, a compreender os papéis e as relações da sua
cultura e a determinar os seus pontos fortes e as suas características, é fundamental uma programação sensível
ao género. Como parte da auto-análise da criança, um ambiente que permite a análise livre dos papéis do género
é uma fase fundamental. Além disso, o ambiente do ensino pré-escolar que incentive a análise dos talentos e dos
desafios é fundamental para a criança se compreender a si própria. A participação activa de todas as áreas de
desenvolvimento no programa integrado ajuda as crianças a criarem identidade.
O ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade proporciona um ambiente seguro e protector para todas as
crianças. As suas salas de aula devem ter um equilíbrio entre espaços calmos para onde as crianças se possam
retirar se precisarem de relaxar e áreas mais activas que podem ser, por vezes, barulhentas. A zona calma pode
ter superfícies macias, tais como almofadas e actividades calmas, tais como ver livros. Não deve estar situada
próximo de uma área onde provavelmente haverá muito barulho. Isso permite que as crianças se exprimam e
tenham professores que incentivam a comunicação ponderada e escuta activa. Numa fase do desenvolvimento
em que as crianças estão a desenvolver empatia pelos outros, auto-regulação do comportamento e das emoções,
resolução de problemas em situações sociais, cooperação e várias capacidades cognitivas, o ensino pré-escolar
inclusivo incentiva o desenvolvimento de um sentido de comunidade, utiliza estratégias de criação de paz entre
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crianças e incentiva as crianças a considerarem as perspectivas dos outros. Isto proporciona às crianças as
capacidades necessárias para uma participação efectiva na comunidade e na criação da paz em maior escala. No
ensino pré-escolar de boa qualidade não se prevê punição física ou punição verbal ou emocional severa, tal como
insultar. Os professores utilizam estratégias de orientação positiva e o modelo de interacção adequado quando se
está descontente com o comportamento de outra pessoa.
Os centros podem disponibilizar educação e apoio para os pais. Uma parte dos seus programas podem
concentrar-se em estratégias de disciplina, na promoção da disciplina positiva nas famílias e em desincentivar a
punição física severa e as práticas verbalmente degradantes dos pais. Isso estende o enfoque da segurança e da
protecção ao ambiente familiar das crianças e promove práticas que sejam no melhor interesse das crianças.
Sabe-se que as crianças são o grupo etário com maior probabilidade de ser vítima de abuso e de negligência de
todos os tipos. As crianças pequenas que enfrentam dificuldades de desenvolvimento e as que são
diagnosticadas com deficiência estão em maior risco de abuso e de negligência. O bom ensino pré-escolar
inclusivo bom assume esta questão como uma característica marcante das boas práticas. Ele promove a
orientação positiva em todos os aspectos da vida da comunidade para as crianças pequenas.
O ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade é um centro da comunidade. Incentiva a participação activa da
comunidade (incluindo as crianças participantes) na definição dos objectivos, do currículo, da estrutura e da
manutenção do edifício e das áreas exteriores, e da gestão diária do centro. O ensino pré-escolar de boa
qualidade tem um conselho de pais/professores activo que pode ter representantes dos líderes da comunidade.
Utiliza membros da comunidade para ensinar em áreas onde têm talento especial, tais como música ou
artesanato tradicional. Incentiva actividades conjuntas com outras agências da comunidade, tais como as que
podem participar nos planos de resposta a desastres e nos esforços de socorro. Incentiva a participação activa
dos pais, visitas de boas-vindas e observações, incentiva a participação dos pais nas actividades e comunica
regularmente com os pais sobre o progresso e desenvolvimento da criança. Tem acordos com as escolas da
comunidade sobre práticas de transição e incentiva a planificação da transição activa entre os professores do
ensino pré-escolar e os da primeira classe e os pais de cada criança. Partilha activamente informação com os
recursos da comunidade, desde que tenha autorização dos pais para o fazer.
A maior parte das pessoas descreve o currículo do ensino pré-escolar como sendo de desenvolvimento, em vez
de académico. A sua eficácia pode ser observada através da lente do desenvolvimento da criança. O programa do
ensino pré-escolar promove o desenvolvimento holístico de cada criança de forma efectiva. Incentiva o
desenvolvimento de capacidades de aptidão escolar das crianças, tais como: atenção apesar das distracções e
auto-regulação; controlo das emoções e comportamentos; perseverança face à frustração; motivação para a
aprendizagem;e capacidade de trabalhar em grupo . Utiliza métodos que promovem comprovadamente a
aprendizagem eficaz das crianças pequenas, tais como currículos baseados em jogos, aprendizagem activa,
leitura dialogante (que envolve as crianças no acto de ler uma história através de estratégias como fazer
perguntas, incentivando-as a imaginar quem poderá ser a próxima a ler a história, ou incentivando-as a sugerir
fins alternativos para a história), actividades iniciadas pela criança em pequeno grupo ou individualmente e
materiais diversos .
19

20 21

O ensino pré-escolar de boa qualidade lecciona práticas de saúde e higiene. Incentiva a boa nutrição e
conhecimentos sobre alimentação e garante a componente da nutrição no programa. Inclui tempo para jogos
físicos activos . Estabelece parcerias com profissionais de saúde para garantir que ocorram práticas de prevenção
no ensino pré-escolar, tais como vacinações e suplementação de micronutrientes, ou incentiva estas práticas
exigindo determinados certificados de saúde antes da matrícula. Pode disponibilizar, no seu centro, educação e
apoio para pais em áreas fundamentais para a saúde. Também pode disponibilizar essa educação e esse apoio
em áreas fundamentais para a saúde mental. A saúde mental dos pais (especialmente da mãe) demonstra ter
um grande impacto no desenvolvimento bem-sucedido das crianças pequenas. As crianças pequenas precisam
de prestadores de cuidados receptivos e activamente envolvidos. A saúde mental dos pais é fundamental para
este envolvimento .
22

23
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Ao abordar o papel fundamental dos pais, as estratégias que se seguem ajudaram as comunidades a aderir ao
ensino pré-escolas inclusivo em dois países:
Na Letónia, o Programa Asas de Esperança criou um grupo de apoio aos pais que evoluiu para uma ONG
oficialmente registada que pretende educar a comunidade sobre a necessidade da educação inicial inclusiva e
promover atitudes positivas em relação às crianças com deficiência .
24

Na Bielorrússia, a Cooperação para o Futuro das Crianças utilizou o teatro sócio-interactivo e a participação de
jovens para levarem as crianças com deficiência aos parques da comunidade aos fins de semana, a fim de
estimular discussões com a comunidade sobre a inclusão. Criou grupos inclusivos de actividades lúdicoeducativas para crianças pequenas durante a educação parental em grupos para os seus pais. Estas actividades
levaram ao aumento do apoio à educação pré-escolar inclusiva ao nível da comunidade .
25

Para mais informação consultar:
• Ver Bennett, John. Results from the OECD Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy

1998 – 2006, UNESCO Policy Brief on Early Childhood, Novembro - Dezembro 2007.
• Série da UNESCO Early Childhood Policy Briefs em http://www.unesco.org/new/en/ education/themes/
strengthening-education-systems/early-childhood/policy-briefs-unesdoc/
• Handbook of ECD Experiences, Innovations, and Lessons from CEE/CIS 2009, International Step by Step

Association, ver em http://www.issa.nl/sites/default/files/Handbook%20of%20 ECD%20Experiences%2C%
20Innovations%20and%20Lessons%20from%20CEE_CIS%20. pdf
• Early Childhood Matters, Novembro 2011, Early Learning: Lessons from Scaling Up, ver em http://issuu.com/
bernardvanleerfoundation/docs/early_learning_lessons_from_scaling_up
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Actividade Um
O programa do ensino pré-escolar nas zonas rurais do Uganda excuta-se debaixo da árvore. O professor que
lidera o programa não concluiu o ensino primário. Recebe apoio do Conselho de Pais para definir o currículo e
conceber os materiais a utilizar. Tem 30 crianças pequenas entre os quatro e os seis anos. Existe muito canto
e dança. As crianças parecem estar alegres e ele tem uma boa forma de fazer perguntas para obter a
participação das crianças. A comunidade não tem programa alimentar e os alimentos que as crianças têm é o
que elas trazem consigo. Algumas crianças trazem alimentos diariamente. Há uma latrina nas proximidades,
mas sem água corrente.
Faça a lista dos pontos fortes e dos pontos fracos do programa do ensino pré-escolar. Que aspectos não
podem ser avaliados a partir da informação prestada?
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Exemplo de respostas para Actividade Um
Pontos Fortes

Pontos Fracos

• Existe conselho de pais envolvido.
• O professor envolve as crianças nas perguntas.
• As crianças parecem estar alegres.

• Falta de programa alimentar.
• Falta de água corrente e de bom saneamento.

• Actividades culturais, tais como canto e a dança
são predominantes.

Desconhecido
• A variedade de materiais é boa?
• Existe lugar para armazenar os materiais? (Talvez se possa assumir que não, uma vez que o programa se
realiza debaixo da árvore.)
• Quantos e que tipos de formação inicial ou em exercício o professor recebeu? (Deve-se ter cuidado para não
se fazerem suposições com base na formação formal do professor.)
• Embora haja o envolvimento dos pais, o currículo é bom e holístico?
• O professor trabalha sempre em grande grupo?
• Existe oportunidade para actividades iniciadas pela criança?
• Como é que o professor planifica e avalia as estratégias de ensino que utiliza?
• Como é que o professor monitoriza o progresso de desenvolvimento de cada criança?
• Como é que o professor comunica com os pais sobre o progresso de desenvolvimento do seu filho e como
apoiam o progresso da criança em casa?
• Que tipo de supervisão o professor recebe? Ela contribui para melhorar as suas capacidades?
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Pontos Chave:
• No início dos programas existem várias formas de criar acolhimento tanto para crianças como para os seus

pais.
• As visitas ao centro e as visitas domiciliárias ajudam a criar acolhimento e expectativas.
• Materiais escritos podem ser muito úteis.
• As crianças pequenas reconhecem diferenças visíveis, comportamentos atípicos e desenvolvem atitudes

para com os outros que podem ser de longa duração.
• As crianças pequenas podem espelhar as opiniões e atitudes da sua família.
• Programas de redução do estigma para as crianças pequenas fazem a diferença nas suas atitudes em

desenvolvimento.
• As práticas do ensino pré-escolar ajudam a definir, nesta fase do desenvolvimento, de atitudes positivas em

relação à diversidade.

Existem várias actividades que podem criar um ambiente acolhedor. Antes do início do programa, é útil convidar
as crianças e as suas famílias para uma visita, a fim determinar a sensação de conforto das crianças e dos seus
pais. Esta pode realizar-se como visita conjunta com outras famílias ou como visita única durante um dia normal
do programa. As visitas fazem frequentemente parte dos bons programas de transição entre a casa e a escola, ou
entre o programa do ensino pré-escolar e a primeira classe. Frequentemente, quando existem dois programas
envolvidos, o pessoal do programa visita as salas de aula uns dos outros, a fim de ajudar as crianças a criarem
expectativas sobre o próximo programa e a ajudar os professores a entenderem a abordagem dos programas
com que as crianças estão familiarizadas e a abordagem dos programas que elas iniciarão. As visitas podem ser
particularmente úteis para crianças com deficiência, porque permitem que todos os envolvidos observem como o
ambiente funcionará para a criança. Permitem que a criança conheça as instalações e permitem que o programa
remova possíveis barreiras antes da entrada da criança.
Também os materiais escritos melhoram o ambiente acolhedor. Os manuais para pais que explicam as políticas
do programa, as expectativas quanto à comunicação entre as famílias e o pessoal do programa, o que é
necessário para a criança no âmbito do programa e como funciona o programa (num dia normal) proporcionam
uma grande sensação de acolhimento. As pessoas sentem-se mais confortáveis quando entendem a informação
e sabem o que esperar. Isto ajuda os pais a terem uma atitude positiva para com os filhos e melhora a
capacidade das crianças de entrarem nos programas com alegria.
Vários programas do ensino pré-escolar têm também professores que realizam visitas domiciliárias antes da
entrada da criança para o programa. Isso permite que o professor conheça a criança e a família individualmente,
responda às perguntas que possam ter e defina o tom de uma comunicação positiva.
Indicar ‘crianças auxiliares’ ou indicar uma criança com experiência na instituição para cada criança recémchegada é uma boa estratégia para se criar um ambiente acolhedor para as crianças. Isso é possível se o centro
for frequentado por mais de um grupo etário. As crianças podem ajudar as crianças recém-chegadas a
entenderem o programa, a sua estrutura e normas.
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As atitudes para com os outros desenvolvem-se frequentemente durante os primeiros anos da infância. Durante
estes anos, as crianças tornam-se conscientes das diferenças individuais e desenvolvem a identidade de
pertencer a um determinado sexo, país, grupo étnico ou religioso, ou família. Também desenvolvem o sentido de
empatia para com os outros com base nos pressupostos das experiências e emoções partilhadas. Um bom
programa do ensino pré-escolar ajuda as crianças a desenvolverem uma identidade própria positiva, bem como
um bom sentido de comunidade, de empatia e de compaixão para com todos.
Embora muitos dos melhores programas da redução do estigma em crianças pequenas ou tratem das
necessidades das crianças pequenas estejam relacionados com ambientes afectados pelo HIV/SIDA, as suas
mensagens e estratégias são úteis para a resolução dos problemas que as crianças pequenas com dificuldades
de desenvolvimento enfrentam, bem como as que pertencem às minorias étnicas, linguísticas ou religiosas e as
que vivem na pobreza extrema .
26

A investigação indica que já durante o ensino pré-escolar, as crianças reconhecem e reagem perante quem tem
diferenças visíveis e quem tem comportamentos que consideram incompreensível ou imprevisível. Algumas das
suas reacções podem ser resultado do receio das pessoas que não entendem; e outras do comportamento dos
adultos com quem convivem. Se as crianças vierem de famílias onde o insulto é comum, ou as atitudes em
relação às pessoas com diferenças de desenvolvimento forem ásperas e negativas, elas seguirão o exemplo
dessas atitudes. As crianças com dificuldades de desenvolvimento podem enfrentar isolamento e rejeição dos
colegas, se não existir um programa específico para lidar com a diversidade e o respeito pela diversidade. No
âmbito dos programas do ensino pré-escolar, o apoio psicossocial pode ser prestado de forma eficaz através de
actividades artísticas, de livros e de jogos. Materiais que reflectem as crianças na sala de aula como, por exemplo,
bonecas ou marionetes com deficiência visível permitirão que as crianças processem as suas experiências
através de jogos e inventem soluções para os problemas. Os professores abertos a perguntas e que são exemplo
de aceitação e valorização de todas as crianças criam as condições para o desenvolvimento de atitudes positivas
para com quem tem dificuldades de desenvolvimento. A valorização dos pontos fortes de cada criança é um
longo caminho a percorrer para a aceitação das diferenças .
27

Na Aynage, na Etiópia, a educação inclusiva de boa qualidade inicia-se no pré-escolar. A Embaixada da Noruega
trabalhou intensivamente com a comunidade no que diz respeito às atitudes para com as pessoas com
deficiência e às estratégias de inclusão das crianças com deficiência no ensino pré-escolar e nas escolas. Teve
um sucesso que ultrapassa o que é observado na maior parte dos países a nível mundial. Ainda assim, muito
mais crianças com deficiências físicas graves frequentam o ensino pré-escolar e as escolas do que as crianças
com deficiência intelectual ou emocional/comportamental. O desafio de incluir todos permanece. O estigma
contra muitas crianças e famílias continua e apresenta-se, ainda de que diferentes formas.
Os professores podem contribuir muito para ajudar as crianças a se aproximarem umas das outras e promover a
interacção com as crianças com deficiência evidente. Por exemplo, uma actividade descrita na apresentação da
Fundação Comenius discute como é que a professora introduziu uma componente interessante na piscina onde
uma criança com deficiência brincava sozinha. Ela acrescentou um grupo de rolhas que saltavam e flutuavam.
Isso despertou o interesse de outras quatro crianças que vierem, em seguida, explorar o que estava a acontecer e
acabaram por interagir com a criança. Quando a professora explicou: “Há 20 anos ainda tínhamos a expectativa
ideal de as crianças convidarem sempre crianças com necessidades educativas especiais para participarem nas
suas actividades. Mas, frequentemente, isso não funciona e acaba por ser um desejo dos adultos. Portanto, agora
pretende-se apresentar algo atractivo para despertar o interesse das crianças em realizar actividades normais
com a criança que necessita de atenção especial.”
28

Numa discussão semelhante sobre a importância do ensino pré-escolar inclusivo para o desenvolvimento de
amizades com crianças com deficiência, os professores são incentivados a observar atentamente os interesses
naturais da criança. Num dos exemplos, o interesse por comboios de uma criança com deficiência foi usado para
persuadir outra criança para brincar com ela. O desenvolvimento da amizade foi estabelecido através da
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interacção resultante. Este interesse foi então levado pelos membros da equipa e alargado às actividades
curriculares do programa de literacia (introduzindo livros sobre o tema) e aumentado as oportunidades de brincar
através da introdução de materiais adicionais sobre comboios pelo professor .
29

Para mais informação consultar:
• Mac Naughton, G.M. 2006. Respect for diversity: An international overview. Working Paper 40. Bernard van

Leer Foundation: The Hague, Netherlands, found at
http://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/respect_for_diversity_an_international_overview
• National CAMHS Support Service, Tackling Stigma: A Practical Toolkit,
http://www.chimat.org.uk/tacklingstigma

Actividade Dois
A avaliação dos esforços da Noruega relacionados com a inclusão no trabalho de desenvolvimento
internacional30 verificou que a maior parte dos esforços da educação inclusiva se concentra nas crianças com
deficiência física e dão pouca ênfase às crianças com incapacidade sensorial ou com perturbações de saúde
mental. Do mesmo modo, o inquérito realizado pela Inclusão Internacional31 verificou que 40% dos inquiridos
achavam que o pré-escolar não preparava as crianças com deficiência para a transição para o ensino primário
- uma questão muito importante. Os programas de transição que incluem actividades para crianças, parcerias
e maior entendimento entre pais, professores do ensino pré-escolar e professores da primeira classe são
fundamentais. Considere as possíveis causas desta disparidade de esforços e dê enfoque às crianças com
diferentes tipos de deficiência. Como estabeleceria um melhor equilíbrio no que diz respeito às crianças com
diferentes tipos de deficiência? O que faria com as crianças pequenas na sala de aula? O que faria na
comunidade onde o programa é implementado? O que gostaria de ver nas políticas do governo para resolver
este problema?
Em vários locais, as crianças que usam cadeiras de rodas ou muletas para se deslocarem são mais evidentes
na sua comunidade. Algumas delas adquiriram a deficiência como resultado de doenças, tais como a
poliomielite, ou de violência tal como a guerra ou minas terrestres. As pessoas na sua comunidade podem não
estar tão associadas ao estigma relacionado com a deficiência adquirida como estão para a deficiência menos
visível e compreensível. Por exemplo, é difícil para a pessoa que não percebe que a criança é surda comunicar
com ela de forma eficaz. Isso dificulta o desenvolvimento do relacionamento. A criança que tem perturbações
de saúde mental pode ter um comportamento difícil para os adultos e as crianças preverem e responderem
de forma eficaz. Isso também dificulta o desenvolvimento de relacionamentos gratificantes. Os pais podem
recear que os seus filhos imitem o que consideram comportamento incompreensível ou inaceitável e, por isso
podem desincentivar as tentativas de interacção ou de amizade com os filhos.
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Discussão da Actividade:
Campanhas de sensibilização da comunidade de vários tipos são uma abordagem possível de se adoptar. As
pessoas têm menos propensão a recear e a rejeitar o que entendem. As reuniões de pais e as sessões de
formação do programa do ensino pré-escolar podem ajudar. Estas acções podem ser acompanhadas por um
currículo para crianças que trata das diferenças de desenvolvimento, da empatia e da colaboração. É
importante avaliar o ambiente do pré-escolar em termos de acolhimento e de acessibilidade. Os pais podem
ter mais receio de enviar os filhos com deficiência visual ou auditiva para ambientes que não conhecem. O
aconselhamento especializado e o incentivo podem ajudar. As perturbações de saúde mental podem ser mais
difíceis de identificar nas crianças pequenas e também podem ser fonte de maior estigma na comunidade. Os
pais podem ter muita relutância em permitir que esses filhos saiam de casa. Novamente, o aconselhamento de
apoio pode ajudar. Os programas de visita de boas-vindas aos pais e aos filhos antes da matrícula podem ser
importantes. Congratulá-los por acompanharem os filhos durante os primeiros dias e por trabalharem na sala
de aula do pré-escolar como voluntários, ou dar-lhes a possibilidade de os visitar. Podem ser tomadas medidas
semelhantes na preparação das crianças e dos pais para se fazer uma boa transição para o ambiente do
ensino primário. Além disso, os professores do pré-escolar e do ensino primário devem entender em conjunto
as expectativas dos outros e os acordos estabelecidos sobre a partilha de informação.
Também podem ser necessárias medidas de identificação inicial. Podem ser necessárias a triagem e a
avaliação das condições de fraca incidência. As políticas do governo devem apoiar a identificação inicial e a
prestação de serviços especializados necessários e de serviços de apoio à família. Acima de tudo, a educação
pré-escolar inclusiva deve ser uma expectativa para todas as crianças.
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Pontos Chave:
• O currículo é um documento cuja característica fundamental é a sua implementação.
• O currículo do ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade não só se concentra nas capacidades

cognitivas e de linguagem, mas também nas competências sociais/emocionais.
• O currículo do ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade trata da natureza integrada do

desenvolvimento das crianças pequenas.
• As actividades estão articuladas por unidades ou temas nos programas do ensino pré-escolar de boa
•
•
•
•

qualidade.
A aprendizagem activa é uma boa prática para a primeira infância.
A participação das crianças na planificação, implementação e avaliação das actividades é uma boa prática.
A escolha da criança é uma característica fundamental dos programas do ensino pré-escolar de boa
qualidade.
Podem ser necessárias adaptações para a criança participar numa determinada actividade.

O currículo do ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade tem várias características importantes. Ele inclui
áreas relevantes de todos os domínios de desenvolvimento da criança. Reconhece que o desenvolvimento na
primeira infância é integrado e que nenhuma capacidade ou actividade pertence unicamente a um único domínio
do desenvolvimento. Mais tarde, o desenvolvimento torna-se mais diferenciado e as capacidades podem ser
identificadas como pertencentes a uma determinada área. O currículo do ensino pré-escolar de boa qualidade
não só é equilibrado entre os vários domínios do desenvolvimento, mas também reconhece o ritmo
impressionante de mudança na linguagem e na comunicação, no desenvolvimento do pensamento simbólico, na
competência social na interacção com os colegas e os adultos, na auto-regulação emocional e comportamental,
na capacidade de auto-ajuda e na exactidão dos movimentos físicos globais e finos das crianças.
O currículo de boa qualidade concentra-se em áreas consideradas importantes para o futuro desempenho
escolar: nas capacidades cognitivas e de linguagem e nas competências sociais/emocionais. Estas capacidades
são habilidades para a vida importantes e valiosas para todas as idades: a capacidade de resolver problemas
tanto em situações sociais como em áreas cognitivas, tais como a matemática; a capacidade de expressar
pensamentos e sentimentos para que os outros entendam; de estabelecer e de manter relações; e de reflectir
sobre questões relacionadas com a variedade de estratégias.

Os professores dos programas do ensino pré-escolar de boa qualidade planificam as actividades com base em
temas ou unidades que reúnem o estímulo de várias capacidades de desenvolvimento das crianças. As
actividades devem ser planificadas com base nos princípios de concepção universal considerados e devem
procurar atender aos interesses e aos pontos fortes de desenvolvimento de todas as crianças. As crianças podem
participar na planificação de actividades individuais, tanto em grupo (nas reuniões da parte da manhã) como
individualmente, para determinar em quê e como participará numa actividade ou com os materiais estabelecidos
pelo professor. Os temas ou as unidades são, frequentemente, planificados como actividades semanais com
planos diários que seguem os objectivos diários. Por exemplo, se o tema semanal for o número dois, o professor
pode planificar atribuir duas cores para crianças colorirem ou pintarem com elas diariamente, apresentarem duas
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opções de lanche diariamente, lerem duas histórias por dia, colocarem blocos de dois tamanhos para jogarem
com eles, lerem uma história onde o número dois se destaca, tal como uma história sobre dois amigos, pedir às
crianças para encontrarem dois de cada item na caça ao tesouro, cantarem músicas com o número dois,
praticarem como escrever o número dois e colocarem dois objectos com o número. Pode haver objectos e
histórias diferentes diariamente, mas todos devem estar associados ao número dois. Algumas crianças podem
escolher actividades mais desafiadoras; outras podem escolher actividades menos desafiadoras. No fim do dia,
pode-se realizar uma reunião para discutir as actividades do dia e o seu sucesso.
A aprendizagem activa, ou seja, a aprendizagem das crianças através do manuseamento activo de materiais e da
utilização de várias estratégias e sentidos, é fundamental nos programas do ensino pré-escolar de boa qualidade.
As crianças não devem ser receptoras passivas de informação. As actividades devem ser concebidas de modo
que as crianças resolvam problemas, expandam conceitos, pensem e raciocinem, reúnam informação, expliquem
as suas actividades, pensem e aprendam de várias maneiras. Elas devem ser incentivadas a reflectir sobre as
suas actividades, bem como sobre as da sala de aula.
Podem ser necessárias adaptações individuais determinada a criança, a fim de permitir a sua participação plena
em todas as actividades. Estas podem incluir aumentar o diâmetro do lápis ou do lápis de cera enrolando uma fita
à sua volta várias vezes (de modo a ser mais fácil de segurar para fazer letra de imprensa no quadro preto ou
numa superfície maior) garantir à criança um lugar perto da pessoa que está a falar, ou garantir que as imagens
estejam em alto contraste. Estas adaptações podem ser feitas sem qualquer explicação para os outros e de forma
alguma devem ser identificadas com a criança.
As crianças têm desenvolvimento diferenciado nos primeiros anos da infância. Elas podem concentrar muita a
sua atenção na capacidade que estão a tentar dominar e parecer que estão paradas nas outras áreas de
desenvolvimento durante esse tempo. Independentemente deste facto, todas as crianças têm áreas em que são
relativamente fortes, em que têm talento e interesse individual, bem como áreas em que são relativamente fracas.
Individualizar as estratégias educativas ajuda os pais e os professores a partilharem as opiniões da criança e a
concentrarem os esforços educativos centrados na criança de forma eficaz.

Notas
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Pontos Chave:
• Os grupos com várias idades podem ser particularmente benéficos para a inclusão nos programas de

ensino pré-escolar de boa qualidade.
• Os grupos por capacidade não são boa estratégia para o ensino pré-escolar.
• As práticas de desenvolvimento adequadas são uma boa prática para os programas do ensino pré-escolar.
• As práticas de desenvolvimento adequadas consideram as capacidades de desenvolvimento das crianças, a

criança individualmente, a cultura e o contexto dos antecedentes da criança.
• As práticas adequadas à idade são particularmente importantes para crianças que enfrentam atrasos

significativos no seu desenvolvimento.
• A criatividade dos professores é necessária para considerar como conceber actividades adequadas à idade

para todos.

O ensino pré-escolar inclusivo pode ser organizado de modo a agrupar as crianças da mesma idade na mesma
sala de aula (por exemplo, todas as crianças de cinco anos ou todas as crianças de quatro anos de idade formam
um grupo) ou pode ter salas de aula com crianças de várias idades no mesmo grupo. Quando se utiliza o grupo
com várias idades, a diferença de idade não deve ser muito grande, tal como cinco anos e um ano no mesmo
grupo. Contudo, os grupos que duram dois anos proporcionam às crianças a continuidade de ter um professor
durante mais de um ano, bem como a oportunidade de ter tutores muito mais sofisticados em termos de
desenvolvimento, bem como tutores para crianças com menos capacidades ou menos desenvolvidas. Isso é
frequentemente muito útil para incluir crianças com deficiências significativas porque todas as crianças terão a
experiência de ser ‘auxiliar’ bem como de receber ‘ajuda’. Estas capacidades desenvolvem-se quando existem
crianças com necessidades especiais que podem exigir ajuda mais frequente.
Mesmo que não se utilize o grupo com várias idades, deve-se evitar o grupo de acordo com a capacidade nas
salas de aula inclusivas. Todas as crianças beneficiam em participar com as crianças cujos pontos fortes e as
necessidades de desenvolvimento são diferentes da sua. Isso reflecte a sociedade em que elas viverão. Ajuda-as
a criar o sentido de identidade, a empatia e a compaixão.

As práticas de desenvolvimento adequadas são as que se orientam pelas capacidades de desenvolvimento das
crianças e por expectativas realistas dado o desenvolvimento da criança. Consideram o que é conhecido sobre o
desenvolvimento e a aprendizagem das crianças pequenas. Valorizam a criança individualmente, os seus pontos
fortes e os seus desafios. Respeitam o papel da cultura e do contexto na promoção do desenvolvimento e da
aprendizagem .
32
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As práticas adequadas à idade são importantes para todas as crianças, mas talvez particularmente adequadas
para crianças com dificuldades de desenvolvimento significativas. Frequentemente, quando o desenvolvimento
da criança tem um atraso significativo e ela se comporta como criança muito mais pequena, a criança é
apresentada com brinquedos, objectos e actividades adequadas para crianças muito mais pequenas. Embora, por
vezes, isso exija criatividade, a criança cujo desenvolvimento e interesses são semelhantes aos de uma criança
muito mais pequena pode participar em actividades adequadas à idade com os seus colegas da mesma idade.
Por exemplo, a criança interessada em produzir sons com um chocalho pode pegar no chocalho, pode usar
majorcas numa actividade ao ritmo do grupo. Este objecto é tanto adequado para a idade como susceptível de
ser utilizado por outros colegas da mesma idade do grupo. Envolve o interesse da criança e permite que a criança
participe nas actividades da sala de aula adequadas à idade e considera o desenvolvimento da criança.

Para mais informação consultar
• National Association for the Education of Young Children Position Statement on Developmentally Appro-

priate Practice, 2009, ver em http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PSDAP.pdf

Notas
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Pontos Chave:
• Os programas do ensino pré-escolar tratam das desigualdades e da discriminação.
• Os programas do ensino pré-escolar proporcionam oportunidades para identificar as crianças cujo

desenvolvimento é fraco e disponibilizam intervenção.
• A participação dos pais na triagem e na avaliação são fundamentais.
• É importante a avaliação contínua durante o programa.
• As crianças podem ser avaliadas de várias maneiras.

A participação no programa DPI é uma forma eficaz para diminuir as diferenças assinaláveis entre as crianças
marginalizadas e desfavorecidas e as com antecedentes mais ricos e privilegiados quando entram para o ensino
primário. A participação no ensino pré-escolar é uma forma eficaz em custos de abordar as desigualdades que
afligem as crianças que vivem na pobreza extrema, frequentemente acompanhada de desnutrição; as que
enfrentam discriminação devido à etnia, género, problemas de saúde ou deficiência, ou devido à religião ou à
minoria linguística; as cujos pais têm pouca escolaridade; e as cujas famílias vivem no seio da violência ou do
abuso de substâncias e de perigos ambientais.
Os programas do ensino pré-escolar proporcionam oportunidades para identificar as crianças com atraso no
desenvolvimento e as crianças em alto risco devido aos factores acima mencionados. Eles criam também a
oportunidade para identificar crianças cujo desenvolvimento prognostica deficiência. Todas estas crianças
beneficiarão da boa capacidade dos programas de conceberem abordagens que promovem o desenvolvimento
ideal da criança e experiências bem-sucedidas no ensino pré-escolar. Na faixa etária do ensino pré-escolar, é
importante lembrar que muitas deficiências não podem ser determinadas. O atraso no desenvolvimento pode ser
um indicador de uma deficiência para o resto da vida ou pode ser eliminada através de programação.
A triagem na entrada para o ensino pré-escolar proporciona não só a oportunidade de identificar os pontos fortes
e as necessidades de desenvolvimento da criança, mas também de a encaminhar para avaliação ou
acompanhamento por outros especialistas, tais como profissionais de saúde ou terapeutas, e individualizar o
programa para abordar a aprendizagem da criança.
A participação dos pais da criança e a partilha de informação com os pais são fundamentais para o sucesso da
triagem e da avaliação. Os pais conhecem intimamente o comportamento do seu filho, a sua funcionalidade
diária e as suas características pessoais. Eles prestam informação importante que leva a ter um melhor quadro
das capacidades do seu filho e a estruturar melhor o processo de triagem ou de avaliação que prestará
informação mais fiável e exacta. Também são bons avaliadores para verificar se o desempenho da criança
durante a avaliação é normal, se ela fez coisas que normalmente não veem fazer, ou se ela não fez coisas que faz
regularmente em casa ou em outros ambientes familiares.
Além do tipo de avaliação acima mencionado, a avaliação contínua é uma parte fundamental de todo o ensino
pré-escolar de boa qualidade. Proporciona a oportunidade de ajustar o programa da criança quando o sucesso é
alcançado ou de rever as estratégias com base nos resultados. Esta avaliação contínua proporciona a
oportunidade de estabelecer parceria com os pais para estimular o desenvolvimento ideal dos seus filhos.
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A boa comunicação entre a família e o programa de ensino pré-escolar beneficia todas as crianças. A parceria
com outros especialistas, tais como profissionais de saúde, terapeutas da fala, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos e educadores especiais, melhorará a capacidade do ensino pré-escolar de maximizar o
desenvolvimento de todas as crianças e de as ajudar a alcançar o seu potencial.
Existem várias formas de avaliar as crianças. Os professores e outros profissionais podem usar listas de
verificação que especificam capacidades bem investigadas e adequadas à idade da criança. Podem usar a
observação das actividades da criança durante um período de tempo definido ou a observação focalizada numa
área de capacidade específica, tal como a gravação da fala da criança durante um determinado período de tempo
ou actividade. Podem arquivar no portefólio o trabalho da criança no âmbito do programa. Os portefólios são,
frequentemente, elaborados com a ajuda das crianças e das famílias para determinar as escolhas do que arquivar.
As avaliações do portefólio ao longo do tempo são consideradas boas práticas para a obtenção de uma boa vista
geral do desempenho da criança no ensino pré-escolar, uma vez que não se baseia em ‘instantâneos’ de um
determinado dia, em vez disso capta a funcionalidade normal ao longo do tempo . As boas práticas de avaliação
que levam ao diagnóstico ou à identificação do desafio desenvolvimental da criança devem ser realizadas de
acordo com a ferramenta de avaliação padrão, válida e fiável que analisa as capacidades de desenvolvimento da
criança comparando com as das outras crianças da sua idade. As crianças não devem nunca ser identificadas
com base no sentimento do professor ou nas suposições da comunidade sobre a família ou sobre o
comportamento da criança .
33
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Pontos Chave:
• O ensino pré-escolar é muito diferente do ensino do ensino primário ou secundário.
• O ensino pré-escolar não é, frequentemente, focado nos programas de formação da universidade.
• A formação dos professores do ensino pré-escolar não ocorre nos departamentos da universidade de

educação.
• O corpo docente da Universidade de Educação Pré-escolar pode não ser formado em educação pré-escolar

nem ter experiência de ensino ao nível do pré-escolar.
• Os professores do ensino pré-escolar não recebem, frequentemente, formação suficiente sobre

necessidades especiais e sobre outras populações que devem ser consideradas no ensino pré-escolar
inclusivo de boa qualidade.
• Os professores do ensino pré-escolar não têm, frequentemente, formação inicial em interacção com outros
professores, em interacção com as famílias e em interacção com especialistas. Todas são importantes para
a inclusão efectiva das crianças com necessidades especiais.
• Os professores do ensino pré-escolar devem ter formação prática.

Embora todos concordem que ter bons professores na primeira infância é importante para os programas
inclusivo de boa qualidade do ensino pré-escolar, quantos professores formados são necessários e se a formação
é o factor mais importante são questões que permanecem em aberto. Uma diferença significativa entre os
professores do ensino pré-escolar e os professores das crianças das outras idades é que os serviços do ensino
pré-escolar são, frequentemente, prestados em ambientes de cuidados da criança que têm um dia muito mais
longo e, em vários países, exigem menos formação e experiência do pessoal que trabalha com crianças
pequenas. Ou seja, pode-se supor que os cuidados são o papel principal e a educação o papel secundário para os
professores das crianças pequenas. A capacidade inata de valorizar as crianças e de interagir com elas com
respeito e carinho pode ser um factor tão importante qualidade apenas do ensino para as crianças muito
pequenas como a formação prévia. O que se sabe é que a formação inicial e em exercício dos professores é
apenas um factor da prestação de ensino pré-escolar inclusivo de boa qualidade. Os outros fatores chave são a
qualidade do ambiente de trabalho e do apoio e tutoria contínuos que os professores recebem.

Mesmo nos países mais desenvolvidos, a formação de professores da primeira infância é, frequentemente,
menos financiada nas universidades e recebe menos recursos humanos do que a formação de professores do
ensino primário e secundário. Em várias situações, a formação de professores da primeira infância realiza-se fora
da faculdade de educação da universidade e encontra-se nos departamentos de desenvolvimento da criança,
desenvolvimento humano, estudos da criança e da família, etc. Em vários casos, os professores da primeira
infância são formados por quem não tem experiência prática na sala de aula da primeira infância, ou por quem foi
formado para ensinar crianças mais velhas, em vez de ser formado para ensinar crianças pequenas. Isto é
particularmente importante, uma vez que os métodos e currículos adequados para crianças mais velhas não são
adequados para a primeira infância. As boas práticas de ensino na primeira infância reconhecem que o
desenvolvimento nesta idade é integrado e que o jogo é o método base através do qual as crianças aprendem. O
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enfoque no ensino ou nas actividades em grande grupo não é uma boa prática de ensino na primeira infância, as
actividades de aprendizagem iniciadas pela criança são fundamentais. Os professores do ensino superior que
nunca ensinaram numa sala de aula da primeira infância não estão nas melhores condições para prestar
conselhos sobre o ‘mundo real’ nem para supervisionar as boas experiências práticas.
Os professores necessitam de conselhos práticos e de experiência. Além de obterem isso através da formação,
os professores podem obter muitos conselhos práticos dos pais. Isto é especialmente verdade quando se lida
com atitudes desafiadoras das crianças, uma vez que os pais têm muita experiência com os seus filhos. Os pais e
os professores que trabalham em parceria sobre soluções criam segurança nas crianças. As crianças beneficiam
das expectativas conjuntas entre os pais e os professores. No caso da criança com necessidades especiais, os
pais têm experiência em obter aconselhamento de várias fontes e da riqueza da experiência pessoal com seus
filhos. A resolução conjunta de problemas e a partilha de informação é importante para os professores. Os
professores da primeira infância têm conhecimento da sua área de formação, mas os pais têm conhecimento
sobre os seus filhos individualmente. Trabalhar em conjunto melhora a capacidade de ambos para atenderem às
necessidades dos filhos.
Numa meta-análise nos Estados Unidos verificou-se que os professores da primeira infância não recebiam
formação suficiente relacionada com as crianças com necessidades especiais, as crianças que vivem na pobreza
e as crianças com diferenças culturais e linguísticas. Também não receberam formação suficiente na
aprendizagem da língua. Estas lacunas têm um impacto multiplicativo, uma vez que a língua é a área de atraso
mais provável das crianças que crescem na pobreza, das crianças pequenas com necessidades especiais ou
deficiência- que têm mais probabilidade de viver na pobreza- e das crianças com diferenças culturais e
linguísticas, que têm mais probabilidade de serem marginalizadas. Estas lacunas de formação dificultarão a
facilidade e o sucesso da inclusão plena das crianças pequenas com necessidades especiais. Problemas
semelhantes foram verificados num estudo realizado na Turquia.

Além disso, os professores da primeira infância não têm, provavelmente, formação inicial em como interagir com
os colegas, com as famílias e com outros especialistas que podem prestar serviços às crianças das suas salas de
aula. Esta é uma área de necessidade importante, uma vez que a inclusão requer que os professores tenham bom
desempenho como membros e líderes da equipa, independentemente do tipo de modelo de equipa usado. As
boas práticas de inclusão das crianças com necessidades especiais e de trabalhar realmente com todas as
crianças numa instituição da primeira infância exigem que os professores sejam especialmente capacitados para
trabalhar com os pais e as famílias. Eles devem ser capazes de obter informação sobre as crianças e sobre as
crenças e práticas da família. Devem respeitar e incentivar os valores e as boas práticas da família. Devem
trabalhar em conjunto com as famílias no melhor interesse das crianças em áreas tão diferentes como a
avaliação da criança, a implementação do programa e a transição para novos serviços. Devem ser capazes de
fazer com que os pais se sintam bem-vindos em todos os processos e a qualquer momento na sala de aula. As
mesmas capacidades que permitem que os professores sejam bons membros da equipa e líderes no ensino préescolar são necessárias para o trabalho com outros especialistas que estejam envolvidos com as crianças das
suas salas de aula. Além destas capacidades, devem ter conhecimentos sobre as especialidades e as funções dos
outros especialistas. A comunicação aberta, a resolução conjunta de problemas e a atitude acolhedora para com
outros profissionais aumentam a probabilidade de as crianças com necessidades especiais serem bem incluídas.
Convidar outros especialistas para a sala de aula a fim de assistirem e trabalharem ajudará todos e os
professores ficarão melhor formados e serão melhor sucedidos. Por exemplo, o professor pode sentir-se
desconfortável em tirar e a pôr a criança na cadeira de rodas, porque ninguém lhe mostrou como fazer, ou lhe
permitiu praticar e receber o feedback. O desconforto dos professores leva ao desconforto das crianças e a
sensação de que elas não são aceites. Proporcionar experiência prática relacionada com as crianças, de forma
individual, é tão importante como ter boa formação inicial sobre os tipos de necessidades especiais e a
metodologia da educação especial. O trabalho conjunto leva à formação de expectativas realistas e ao respeito
pelas contribuições que os outros apresentam para a vida das crianças pequenas e para o sucesso da sua
funcionalidade na sociedade.
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Outra lacuna evidente na formação dos professores da primeira infância, tanto na região da CEE/CIS como em
vários países de alto rendimento, é o tempo de experiência prática disponível durante os programas de formação
de professores. Quanto mais experiência os formandos tiverem sob a orientação directa do formador, mais
probabilidades terão de obter um desempenho de boa qualidade como professores. Isto inclui planificação,
implementação e avaliação do empenho no ensino.
Em suma, os professores da primeira infância têm maior probabilidade de serem formados por quem tem
conhecimentos intensivos e experiências menos relevantes, têm poucas oportunidades de ganhar a experiência
necessária de que necessitam para o ensino de excelência e têm estudos pouco focados nos temas que lhes
permitem incluir as crianças mais vulneráveis com sucesso.
No projecto que está a ser realizado na Geórgia pela Associação Portage da Geórgia intitulado ‘Equipa
Multidisciplinar de Educação Pré-escolar Inclusiva’ um professor explicou: “Inicialmente, estava muito nervoso por
causa do seu comportamento e vocalizações constantes, porque estava preocupado que as outras crianças o
imitassem, tornando-se impossível a gestão do grupo. Então decidi pedir ajuda ao especialista. Um membro da
equipa multidisciplinar da Associação Portage da Geórgia aconselhou-me a ser menos emotivo e a tentar
observar o comportamento da criança de uma forma mais concentrada e, em seguida, elaborar o plano de
acção.”

Para mais informação ir para:
• Ver Brochura 12 da presente série.
• Diversity in early childhood education and training disponível em www.decet.org. Office of the Minister for

Children (2006).
• Diversity and equality guidelines for child-care providers, Department of Children and Youth Affairs, Ireland,

disponível em www.dcya.gov.ie/documents/childcare/diversity_and_equality.pdf.

Notas
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Pontos Chave:
• Outros especialistas podem ser fundamentais para o sucesso das crianças com deficiência na sala de aula

do ensino pré-escolar inclusivo.
• Eh boa pratica que os especialistas que trabalham na sala de aula não estejam vinculadas a uma única

criança.
• O aconselhamento especializado e a conversa individual sobre a criança devem ser realizadas fora da sala

de aula.
• Os especialistas podem estar vinculados ao ensino pré-escolar ou vir de outros programas, tais como o

programa de intervenção na primeira infância.
• Quando se tratar de um programa de intervenção na primeira infância, as actividades conjuntas, tais como

triagens conjuntas da comunidade ou avaliações conjuntas da criança, são boas práticas.

Em vários países, a criança com deficiência pode participar no programa de intervenção na primeira infância e
estar matriculada no programa do ensino pré-escolar. Neste caso, é óptimo que os dois programas interajam
amplamente. Eles devem elaborar estratégias conjuntas em colaboração com os pais da criança. Em vários
casos, devem trabalhar em conjunto na sala de aula. Estes especialistas podem ser: terapeutas da fala/
linguagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores de
educação especial, professores das pessoas com deficiência visual e professores das pessoas com deficiência
auditiva. Quando uma criança transita para o ensino primário, estes especialistas podem fazer parte do pessoal
da escola. Os professores e os especialistas que trabalham com a criança com deficiência devem acordar sobre a
forma como esse trabalho será realizado na sala de aula. A melhor situação possível é quando todos os adultos
trabalham em conjunto, incluindo com várias crianças, em vez de destacar uma criança específica e tirá-la da sua
actividade desejada ou tirar a criança da sala de aula para ajuda especializada. Isto realiza-se melhor quando se
planificam as actividades da sala de aula em conjunto e o especialista actua como participante de sala de aula. A
assessoria especializada relacionada com uma determinada criança deve ser prestada ao professor em reuniões
separadas fora do tempo lectivo e não na sala de aula à frente das crianças. Se o professor tiver de praticar o uso
de uma capacidade com uma criança, tal como sentar a criança na sua cadeira de rodas de forma adequada, isso
pode ser realizado numa hora marcada com o especialista e/ou pai/mãe com o professor. Não deve ocupar a
atenção do professor durante o tempo em que é responsável por todas as crianças. Porque durante os anos do
ensino pré-escolar estes funcionários serão responsáveis perante vários supervisores e organizações, serão
necessários acordos inter-agências claros, e não apenas boas relações de trabalho entre as pessoas.
No Projecto Associação Portage da Geórgia descrito anteriormente, um professor descreve o benefício de
trabalhar em equipa da seguinte forma: “Quando Lado veio para o meu grupo, sabia de antemão que teria de
superar as dificuldades. Ele não brincava com as outras crianças, não reconhecia as cores, não sabia contar,
desenhar e cortar figuras, não sabia andar devidamente, caía da cadeira frequentemente, nunca manifestava que
queria para comer ou ir à casa de banho e usava fraldas. Lado nunca dizia bom dia ou adeus a ninguém, levava as
coisas dos outros sem autorização e nunca pedia desculpas por isso. Sem ajuda, não conseguia subir ou descer
as escadas. Falava com frases curtas, gostava de jogar à bola e das aulas de música. Durante o dia, perguntava
frequentemente sobre a professora de música, queria saber quando ela virá e sairá da sala. Conseguia comer
sozinho, mas nunca lhe dei oportunidade de o fazer.
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Inicialmente, fazia tudo sozinha e apoiava-o em tudo, pensava que estava a ser útil, mas parecia ser um erro. O
psicólogo do jardim-de-infância e o especialista da Associação Portage da Geórgia ajudaram-me a perceber isso.
Foi a vantagem de trabalhar em equipa.”
Normalmente os programas de intervenção na primeira infância começam durante a fase pré-natal ou após o
nascimento, mas muitas crianças começam a participar quando o seu atraso de desenvolvimento é identificado,
frequentemente após os dois anos no caso de o atraso ser na fala e na linguagem. Nos países onde não existe lei
nem regulamento sobre os serviços do ensino pré-escolar para crianças com deficiência, os programas de
intervenção na primeira infância para lactentes, bebés e suas famílias são alargados para atender às
necessidades das crianças pequenas até à idade escolar. A intervenção na primeira infância é sempre um serviço
importante para qualquer idade, uma vez que tanto trabalha para identificar as crianças que devem receber apoio
no desenvolvimento como, em alguns casos, identificar crianças que, por receberem esse apoio, poderão ter boa
funcionalidade no futuro sem educação especializada ou serviços terapêuticos. Pode prevenir a deficiência a
longo prazo. Os programas de intervenção na primeira infância elaboram planos de apoio individualizado para a
criança e a família. Estes planos devem especificar a informação da avaliação que identifica os pontos fortes e as
áreas de necessidade das crianças, que identifica as metas e os objectivos para a criança, que especifica quais os
serviços necessários por criança e como esses serviços serão prestados, que menciona como o sucesso do plano
será avaliado e as datas em que o plano entra em vigor, e devem significar o acordo com os pais da criança. Além
disso, os planos de apoio individualizado à criança e sua família devem identificar todas as necessidades da
família, especialmente as relacionadas com a criação de um bom ambiente familiar para a criança, que
informação e apoio material necessitam e especificar os serviços de apoio que serão prestados à família. Quando
a criança em programa do ensino pré-escolar participa num programa de intervenção na primeira infância, os
planos individualizados deverão ser articulados e os serviços prestados em colaboração. Se a criança participou
anteriormente no programa de intervenção na primeira infância, mas devido à idade já não é elegível, a equipa de
intervenção na primeira infância, o professor do ensino pré-escolar e os especialistas que prestam serviços
actualmente devem reunir-se para partilhar informação. Os professores do ensino pré-escolar ou os educadores
especiais são, frequentemente, membros das equipas da intervenção na primeira infância e podem prestar muita
informação ao professor do ensino pré-escolar recém-chegado. Os outros especialistas, tais como terapeutas da
fala e da linguagem ou fisioterapeutas, podem prestar a mesma ajuda especializada aos especialistas do
programa do ensino pré-escolar.
Ambos os programas se podem articular para fazer a triagem de desenvolvimento na comunidade para lactantes,
bebés e crianças pequenas. Para além da triagem realizada pelos profissionais de saúde, estas triagens na
comunidade são importantes não só para a identificação inicial das crianças que necessitam de ajuda especial ao
desenvolvimento, mas também como local onde os pais preocupados podem receber informação importante
sobre o desenvolvimento do seu filho, sobre os seus pontos fortes e sobre as áreas de relativa fraqueza, e
sugestões do que podem fazer em casa que será útil para o seu filho, mesmo que a criança não necessite de
apoio especializado ao desenvolvimento.
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Actividade Dois
Suponha que é responsável por estabelecer o MDE para o programa de base em centro do ensino pré-escolar
da comunidade e para o programa de intervenção na primeira infância. Já ouviu falar, por parte dos
professores do ensino pré-escolar que os pais contam frequentemente com o pessoal do programa de
intervenção na primeira infância para receber o feedback sobre o programa do ensino pré-escolar.
Normalmente os pais são os primeiros a envolverem-se com o pessoal do programa de intervenção na
primeira infância. O programa do ensino pré-escolar é apenas o início da inclusão das crianças com
deficiência. Quais são os factores fundamentais que devem ser incluídos no MDE?

Pontos de discussão para o MDE
O MDE deve concentrar-se em como os dois programas trabalharão em conjunto. Os programas de
intervenção na primeira infância concentram-se tanto nas crianças com deficiência como nas suas famílias.
Têm objectivos e serviços que tratam das crianças e das suas famílias. Os programas do ensino pré-escolar
inclusivo estão orientados para o desenvolvimento da criança e o envolvimento dos pais, mas não estão
orientados para serviços para os pais. Este enfoque deve ser afirmado. A avaliação conjunta das crianças, a
planificação dos serviços do programa e a sua implementação são boas práticas que o MDE deve mencionar
como se realizarão - quem elaborará os horários; quem convocará as reuniões e quem participará; como o
pessoal da intervenção na primeira infância trabalhará no ambiente do ensino pré-escolar (se a Intervenção na
Primeira Infância [IPI] continuar até as crianças entrarem no ensino primário); ou como ajudarão a criança e os
funcionários a se adaptarem, se a IPI terminar aos três anos; e como os programas trabalharão com o pessoal
do ensino primário no que diz respeito à transição das crianças para o ensino primário (se o programa IPI
trabalhar com as crianças até essa transição).
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Embora a inclusão nos anos do ensino pré-escolar seja normalmente considerada como mais facilmente
realizada porque o enfoque da educação pré-escolar é no desenvolvimento holístico de todas as crianças, em vez
de no domínio da área disciplinar, continua a ser um desafio que se realize em toda a parte. A educação préescolar de boa qualidade deve, pela sua natureza, ser inclusiva. Sabe-se que a frequência do ensino pré-escolar
ajuda a todas as crianças a estarem aptas para a escola e que as escolas devem estar preparadas para todas as
crianças. Para as crianças com deficiência e seus pais existem vários desafios a enfrentar na luta pela inclusão
plena.
O ensino pré-escolar de boa qualidade e inclusivo é um ambiente acolhedor para todas as crianças, pais e
membros da comunidade. Tem professores com o apoio que necessitam na formação, com supervisão e apoio
de especialistas que podem ser consultados sobre os desafios que os professores e as crianças enfrentam na
sala de aula do ensino pré-escolar. Incentiva a interacção e a cooperação activas entre as crianças. Reconhece os
direitos das crianças, especialmente à participação. Usa práticas adequadas ao desenvolvimento e à idade.
O ensino pré-escolar de boa qualidade e inclusivo tem currículos que abordam o desenvolvimento holístico. As
actividades promovidas são adequadas ao desenvolvimento e à idade. O currículo incentiva estratégias de
aprendizagem activas e dá tanta importância no desenvolvimento social e emocional das crianças pequenas
como ao seu desenvolvimento cognitivo.
Os ambientes inclusivos proporcionam oportunidades para identificar crianças cujo desenvolvimento não segue
as linhas inicialmente previstas, para que possam receber ajuda no momento de superar dificuldades e impedir a
deficiência a longo prazo. O ensino pré-escolar de boa qualidade e inclusivo colabora com outros recursos da
comunidade para atender os melhores interesses de todas as crianças pequenas.
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