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 1. INTRODUCÃO 

 

1.1 OBJETIVO 

Com a publicação dessas diretrizes, a DSi (Down Syndrome International) pretende melhorar a educação de 
alunos com síndrome de Down internacionalmente e contribuir para a concretização do seu direito a uma 
educação de qualidade inclusiva e equitativa e à promoção de oportunidades de aprendizado permanente, 
em alinhamento com o artigo 24 (educação) da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD, Nações Unidas, 2006) e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4 - 
Educação) da Agenda para um Desenvolvimento Sustentável 2030 (Nações Unidas, 2015). 

Através destas diretrizes, a DSi tem por escopo: 

● divulgar recomendações a partir de pesquisas, políticas e práticas; 
● auxiliar países membros da DSi no cumprimento de suas obrigações sob o CDPD em 

termos de educação; 
● auxiliar interessados na educação, incluindo, mas não se limitando a, organizações - 

membro nacionais ou internacionais do DSi, para defender uma mudança positiva e 
cobrar prestação de contas das autoridades de ensino; 

● fornecer orientação específica a todos os interessados no ramo da educação (incluindo 
pessoas com síndrome de Down, suas famílias, cuidadores e ativistas, profissionais da 
educação, diretores, comissários de serviços e autoridades, organizações ou órgãos de 
educação e deficiência, em nível internacional, nacional ou regional) sobre como adotar as 
melhores práticas de educação para alunos com síndrome de Down; e 

● encorajar o desenvolvimento de diretrizes nacionais (ou outras regionais) para o 
fornecimento de educação baseada em evidências e melhores práticas para alunos com 
síndrome de Down, levando em consideração a diferença de recursos em ambientes 
educacionais ao redor do mundo. 

 
1.2 PANO DE FUNDO 

Pesquisa, prática e política operam em torno da oferta de educação para alunos (OCDE, 2007), 
incluindo aqueles com síndrome de Down. Estas diretrizes estão fora dos três pontos mencionados, 
com o potencial de informar e ser informado por cada um deles. Na figura 1, damos uma 
representação diagramática da posição dessas diretrizes. Pesquisa, política pública e prática 
influenciam-se mutuamente em qualquer país ou contexto. Essas diretrizes podem orientar política e 
prática e influenciar a pesquisa realizada. As setas duplas indicam que as diretrizes foram 
desenvolvidas a partir de evidências desses três aspectos. 

 

                                                                                                                             DIRETRIZES 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 1 – relação entre essas diretrizes com pesquisa, política e prática 
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Existem muitos fatores que afetam a educação dos alunos com síndrome de Down, status 
socioeconômico e contexto. Na figura 2, listamos alguns dos fatores que podem ter impacto na 
aprendizagem. Embora a importância deles seja reconhecida. Eles não são nosso foco central. 
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Figura 2 – Fatores que afetam o aprendizado e o lugar das diretrizes educacionais. 

 

Deve-se notar que as regiões sobrepostas na figura 2 são muitas vezes o lugar onde as questões 
educacionais de alunos com síndrome de Down surgem. As diretrizes reconhecem isso e pesquisa, 
política pública e evidência prática fornecem orientação. Os pontos-chaves são indicados nas 
recomendações. 

 

1.3 ESTRUTURA E VISÃO GERAL DESSAS DIRETRIZES 

Fatores que influenciam a aprendizagem de pessoas com síndrome de Down ao longo da vida tem sido 
organizados em três seções: liderança (seção 3), Ensino (seção 4) e aprendizagem (seção 5). Em cada 
seção, identificamos as principais conclusões da pesquisa, política pública e prática e indicamos 
recomendações. Dentro da figura 3, damos uma visão geral gráfica das diretrizes a seguir. 

 

 

 
    CONDUZINDO 

• Construindo uma cultura inclusiva  
• Equipe de liderança 

 

 

ENSINO   

 
• Formação de professores 
• Planejamento para ensino 
• Ensino em uma sala de aula inclusiva 

 

APRENDENDO • Antes da escola 
• Escola 
• Pós escola 

 

 
Figura 3 – Visão geral gráfica das diretrizes educacionais da DSi 
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Antes disso, a Seção 2 destas diretrizes 
descreve alguns principais considerações na 
educação dos alunos com síndrome de Down, 
com recomendações para auxiliar na 
interpretação das diretrizes em contextos 
locais. Três conceitos-chaves de direitos 
humanos identificados no Artigo 24 da CDPD 
de relevância para a educação dos alunos com 
síndrome de Down são considerados na seção 
2.1: a saber, educação inclusiva, 
aprendizagem ao longo da vida e igualdade de 
oportunidades. Nós discutimos estes 
conceitos nestas notas de orientação às 
diretrizes. Isto é seguido de uma breve visão 
geral das características de aprendizagem de 
pessoas com síndrome de Down na Seção 2.2. 
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Um processo transformador que garante plena participação e acesso a oportunidades de 
aprendizagem de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos, respeitando e valorizando a 
diversidade e eliminando todas as formas de discriminação na e pela educação. O termo inclusão 
representa um compromisso de fazer pré-escolas, escolas e outros ambientes educacionais, lugares em 
que todos são valorizados e pertencedores, e a diversidade é vista como enriquecedora. 

A exclusão ocorre quando os alunos são direta ou indiretamente impedidos ou a eles seja negado 
acesso à educação de qualquer forma. A segregação ocorre quando a educação de alunos com 
deficiência é fornecida em ambientes separados projetados ou usados para responder a uma 
deficiência específica ou a várias, isoladamente de alunos sem deficiência. A integração é um processo 
de colocar pessoas com deficiência em instituições de ensino regular, desde que possam se ajustar aos 
requisitos padronizados dessas instituições. (Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, 2016, p.4) 

 

 

 

 

 2. CONSIDERAÇÕES-CHAVE NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM 
SÍNDROME DE DOWN

2.1 CONCEPÇÕES DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DA CDPD 

Na base destas diretrizes de apoio à implementação da CDPD, estão três conceitos-chaves relacionados 
à educação. 

2.1.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 

Um recente forum da Unesco sobre inclusão e equidade na educação (Unesco, 2019) definiu inclusão 
como: 

 

Educação inclusiva significa que todos os alunos frequentam e são bem-vindos em seu ambiente 
educacional local e são apoiados para aprender, contribuir e participar de todos aspectos desse 
contexto. Educação inclusiva significa que todos são bem-vindos pelas escolas de seus bairros e 
ensinados em classes regulares adequadas à idade em todos os aspectos da vida estudantil da escola, 
e todos recebem suporte adequado às suas necessidades. 

 
Por essas definições, escolas especiais e classes especiais não são inclusivas, mas reconhecemos que 
elas podem ser a única opção disponível em alguns contextos, e com discernimento, alguns aspectos 
dessas diretrizes podem ser aplicadas a estas configurações. Nestes contextos, as diretrizes podem ser 
consideradas aspiracionais, tendo em vista o compromisso com a educação inclusiva. 

 

Semelhantemente, educação inclusiva difere de exclusão, segregação e integração, conforme definido 
pelo comitê do CDPD: 

 

Alunos com deficiência educados em salas de aula de educação geral têm melhor performance que os 
alunos que foram educados em ambientes segregados (para uma revisão da literatura de pesquisa, ver 
Hehir et al, 2016). Pesquisa especificamente no contexto da síndrome de Down, também apóia esta 
descoberta (De Graaf, Van Hove & Haveman, 2013). O desenvolvimento social/emocional é maior em 
ambientes inclusivos (Buckley, Bird, Sacks, & Archer, 2006). A ligação entre escolaridade inclusiva e 
inclusão social também foi established (Agência Européia para Necessidades Especiais e Educação 
Inclusiva, 2018). 
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2.1.2 APRENDIZAGEM VITALÍCIA 
O segundo conceito do CDPD é o 
reconhecimento de que a aprendizagem é uma 
atividade para toda a vida. Aprendizagem 
vitalícia significa que a educação ocorre durante 
toda a vida, incluindo o antes e depois dos anos 
formais de escolaridade. Para pessoas com 
síndrome de Down, existem implicações 
importantes para a educação. Atualmente, a 
expectativa de vida está na casa dos 50 com um 
em cada dez vivendo até os setenta (Torr, 
Strydom, Patti, & Jokinen, 2010). Uma fase 
adulta longeva pode ser antecipada. Uma vez 
que já se pensou que o aprendizado chegava ao 
fim no final da adolescência, vários estudos 
refutaram essas alegações e também indicam a 
importância crítica das oportunidades contínuas 
para aprendizagem além da escola secundária 
(De Graaf & De Graaf, 2016; Moni & Jobling, 
2001). Adultos com síndrome de Down têm o 
direito de continuar a aprendizagem formal e 
informal após o término da escola secundária. 

 

2.1.3 OPORTUNIDADE IGUAL 

As decisões sobre o que é ensinado aos alunos com síndrome de Down são frequentemente 
enquadradas em previsões de o que será necessário para a idade adulta. Na prática, isso tem o 
potencial de limitar as oportunidades de aprendizagem, por exemplo, a criança da escola primária que 
foi retirada da aula de conscientização de língua estrangeira ou do estudante de ensino médio a quem 
não são oferecidos estudos científicos. O direito a um currículo amplo e equilibrado e oportunidades 
extra curriculares em uma base igualitária com outros é um direito afirmado na CDPD. Nessas 
diretrizes, explicações adicionais são fornecidas sobre as maneiras pelas quais isso pode ser alcançado 
em vários contextos de aprendizagem. 

 
Não obstante o acima exposto, é importante observar que todos direitos humanos estão interligados. 
Não é possível realizar o direito à educação, a menos que outros direitos sejam realizados. E se o 
direito à educação for concretizado, isso pode levar à realização de outros direitos. 
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É de vital importância que os pais, educadores e profissionais de saúde estejam cientes de que as 
pessoas com síndrome de Down não enxergam o mundo tão claramente quanto a população em geral. 
Objetos de aprendizagem que são facilmente vistos por crianças típicas podem se provar um obstáculo 
para crianças com síndrome de Down. Modificação de materiais, como escrever com caneta preta e 
realçar linhas esmaecidas, pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso em uma tarefa escolar 
(Charleton & Woodhouse, 2015, p. 84). 

 

 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE UM ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN 

Alunos com síndrome de Down são indivíduos com diversos pontos fortes e desafios. Todos têm a 
capacidade de aprender e continuar aprendendo ao longo da vida. O mito de que o aprendizado atinge 
seu limite na adolescência tem sido combatido por pesquisas e práticas. Em todo o mundo, indivíduos 
com síndrome de Down estão fornecendo exemplos de realizações em muitas áreas da educação onde 
receberam um bom ensino com o apoio adequado de educadores que esperavam que tivessem êxito. 
Existem algumas características da síndrome de Down que são conhecidas por afetar o aprendizado 
em uma maior ou menor extensão em alunos individuais. Nesta seção, fornecemos uma breve visão 
geral das características importantes que precisam ser levadas em consideração ao planejar a 
aprendizagem. Para obter mais detalhes, consulte Couzens e Cuskelly (2014). É importante deixar claro 
que cada aluno com síndrome de Down é único e as seguintes características representam atributos 
probabilísticos e não necessariamente encontrados em todos alunos. Onde existirem problemas de 
aprendizagem, o fornecimento de suporte de aprendizagem e ajustes devem ser oferecidos. Falta de 
sucesso com a aprendizagem pode ser devido à falta de provisão apropriada de ajustes e não devido à 
inabilidade de aprender do aluno. 

 

2.2.1 Visão 

As deficiências visuais são comuns em indivíduos com síndrome de Down. Muitos precisarão de lentes 
corretivas. Cataratas são também comuns. Mesmo que a pessoa não precise de óculos ou esteja 
usando os óculos corretos, a acuidade visual pode ser diminuída. Charleton e Woodhouse advertem: 

 

2.2.2 Audição 

A maioria dos indivíduos com síndrome de Down apresenta perda auditiva. Isto é principalmente uma 
perda condutiva resultante de otite média (orelha colada) que afeta até 93% dos bebês e 68% das 
crianças em idade escolar (McNeill, Sheehan, & Marder, 2015). Este é o momento em que o 
desenvolvimento da linguagem está no auge, portanto, o tratamento agressivo da doença é útil 
quando disponível. Perda auditiva neurossensorial (devido à doença no ouvido interno ou lesão no 
nervo) também é prevalente, sendo o tipo mais comum de perda auditiva na idade adulta. 

 
Perda auditiva condutiva nos primeiros anos pode ter um efeito mais significativo no posterior 
desenvolvimento da fala e linguagem em alunos com síndrome de Down do que em outras crianças 
(Laws & Hall, 2014). Onde disponível, terapia da fala e da linguagem em combinação com tratamentos 
médicos e atividades educacionais é recomendado. Crianças com perda auditiva condutiva podem não 
apresentar outros sintomas, como febre. Além disso, este problema flutua, tornando particularmente 
difícil para pais e professores discernirem quando a audição está comprometida. Pode ser apropriado 
presumir que a audição de um aluno está diminuída. 
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2.2.3 Fala, linguagem e comunicação 
 
Alunos com síndrome de Down 
frequentemente possuem dificuldades de fala 
e de linguagem, embora a natureza de suas 
dificuldades de aprendizagem de linguagem 
variem entre os indivíduos. Além disso, 
conforme observado na seção anterior, a 
extensão da deficiência auditiva e a 
disponibilidade de tratamento e apoio 
oferecido afetam o nível de fala, linguagem e 
deficiência de comunicação. 

 

Alunos demonstram pontos fortes relativos e 
específicos no vocabulário receptivo (o que eles 
compreendem) e eles podem ter um vocabulário 
mais avançado do que seus conhecimentos gramaticais 
sugeririam. O perfil de aprendizagem inclui dificuldades 
de processamento verbal (a compreensão do que eles 
ouvem) associada a limitações verbais de memória de curto 
prazo. Eles também podem experimentar dificuldades 
fonológicas – sua consciência da estrutura sonora das 
palavras (Couzens & Cuskelly, 2014). A leitura é um ponto 
forte relativo para alunos com síndrome de Down (Cologon, 
2013). Sinal e gesto auxilia a aprendizagem do novo 
vocabulário. 

 

Os alunos podem experimentar uma série de dificuldades que afetam a clareza e a fluência de sua fala. 
Isto pode ser devido a dificuldades físicas, como baixo tônus muscular, bem como dificuldades 
cognitivas de produção da fala. O sinal de palavra-chave é uma abordagem eficaz que dá suporte à 
comunicação inicial durante o desenvolvimento da fala. A terapia da fala e da linguagem pode ser útil, 
quando disponível, bem como atividades como participar de corais e clubes de oratória. É importante 
enfatizar que a comunicação assume muitas formas, e indivíduos sem fala, ou onde a fala é difícil de 
compreender, devem ter apoio para se comunicar de outras maneiras, como, por exemplo, linguagem 
de sinal, linguagem de palavra-chave e texto eletrônico para software de voz. O apoio para o 
desenvolvimento da comunicação deve continuar durante todas as fases da vida do indivíduo. 

 
Alguns indivíduos com síndrome de Down têm dificuldades de comunicação social mais extensas e 
aproximadamente de 10 a 18% atendem os critérios para diagnóstico duplo de transtorno do espectro 
autista (Rachubinski, Hepburn, Elias, Gardiner e Shaikh, 2017). 
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2.2.4 Memória e cognição 

Aspectos da memória para indivíduos com síndrome de Down têm sido estudados ao longo de vários 
anos, principalmente usando o modelo de memória de trabalho de Baddeley e Hitch (Baddeley, 2000). 
Couzens e Cuskelly (2014) resumiram os resultados da pesquisa sobre memória e síndrome de Down, 
concluindo: 

 

● a memória operacional visual-espacial é uma força relativa. Este é o sistema de memória 
envolvido com retenção de informações visuais ou espaciais, como imagens ou objetos e 
suas localizações; 

● a memória de trabalho verbal parece ser uma fraqueza significativa, até mesmo para 
aqueles com linguagem falada avançada. Esta é a memória para armazenar informações 
acústicas e baseadas na fala e é chamado de loop fonológico no modelo de Braddeley Hitch; 

● a memória de longo prazo parece ser intacta e pode ser uma força relativa. Memória de 
longo prazo refere-se ao armazenamento de informações além dos poucos segundos de 
armazenamento nos sistemas de memória operacional. Outrossim, uma vez que o material 
foi aprendido, a taxa de esquecimento reflete a daqueles sem síndrome de Down. 

 
Um trabalho recente de Zimpel (2016) sugere que o aumento da memória de pessoas com síndrome 
de Down pode ser devido a fortes respostas emocionais causadas pelo aumento do sistema límbico do 
cérebro. 
 
Limitações da memória operacional verbal para o armazenamento e processamento de informações 
verbais e a capacidade para a manipulação de informações na memória operacional devem ser 
considerados no planejamento educacional. 
 
A capacidade de aprender por imitação (L. Wright, Lewis, & Collis, 2006) é bem conhecida e de fato  foi 
documentada por John Langdon Down no século XIX. Este atributo é uma força poderosa em uma sala 
de aula inclusiva onde alunos com síndrome de Down são cercados por alunos em quem eles podem 
modelar o comportamento de aprendizagem. 

 
O perfil de aprendizagem dos alunos com síndrome de Down inclui evidências de pontos fortes 
específicos da aprendizagem visual-espacial (Couzens & Cuskelly, 2014). O apoio visual para o 
aprendizado é uma estratégia eficaz para todos alunos e os pontos fortes do perfil cognitivo na 
síndrome de Down o tornam particularmente valioso. Suportes visuais, ao contrário da entrada 
auditiva, permanecem no ambiente de aprendizagem, permitindo que os alunos os consultem com a 
frequência necessária. 

 

2.2.5 Habilidades motoras finas e grossas 
O padrão de desenvolvimento motor grosso é o mesmo, embora atrasado quando comparado com o 
desenvolvimento normativo. Além disso, o atraso é maior para movimentos físicos mais complexos 
(Capio, Mak, Tse, & Masters, 2018). A falta de jeito de movimento é uma característica generalizada da 
síndrome de Down, produzindo movimentos motores grossos lentos e menos eficientes, além de alta 
velocidade, movimentos motores finos imprecisos (Vimercati et al., 2015). 
 
Encorajar o movimento ativo e a participação na educação física, esportes e dança é importante e 
também promoverá boa saúde (Jobling, Virji-Babul, & Nichols, 2006). Embora os alunos continuarão a 
desenvolver habilidades de escrita e desenho ao longo de suas vidas, incentivar o uso de 
computadores aumentará a capacidade de comunicação eficaz. Terapeutas ocupacionais, quando 
disponíveis, podem apoiar o desenvolvimento de habilidades motoras finas e aconselhar sobre 
dispositivos e ajudas para compensar as limitações. 
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2.2.6 Problemas de saúde e dor 
A saúde debilitada tem um impacto no 
aprendizado, de modo que exames de saúde 
regulares são recomendados, assim como 
para qualquer criança. Diretrizes específicas 
do DSi sobre problemas de saúde e síndrome 
de Down estão em fase de desenvolvimento. 
A dor é experimentada diferentemente por 
pessoas com síndrome de Down. Após uma 
revisão da pesquisa, McGuire e Defrin 
concluíram provisoriamente que “os 
indivíduos com síndrome de Down são mais 
sensíveis a dor do que o normal”. A evidência 
sugere que embora a expressão da dor pareça 
ser retardada, uma vez sendo a dor 
registrada, parece haver uma amplificação da 
resposta à dor (McGuire & Defrin, 2015, p. 5). 
Eles também notaram que as respostas à dor 
duraram mais. 

 
Até mesmo pessoas articuladas com síndrome de Down 
são conhecidas por ter dificuldade em expressar a extensão de 
sua dor e localizando-a em seu corpo. Aqueles que estão próximos ao indivíduo podem notar 
mudanças comportamentais, por exemplo, tornando-se raivosos ou agressivos, ou mudanças físicas, 
como a cor de pele pálida. Em um contexto educacional, se os alunos exibem um comportamento 
desafiador, pode ser que eles estejam experimentando dor e sejam incapazes de comunicar seu 
extremo desconforto. 

 
Ao notar o impacto da dor no comportamento, é importante reconhecer que pode haver muitos 
fatores contribuintes que se manifestam em mudanças comportamentais. Criticamente, o 
comportamento desafiador não é em si uma característica da síndrome de Down, e a causa subjacente 
ou motivação precisa ser tratada. Este é especificamente o caso quando um indivíduo tem fala 
limitada. Veja a Seção 4.3.2 para mais discussão sobre comportamento de gestão. 
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10 International Guidelines for the Education of Learners with Down Syndrome 

 

2.3 RECOMENDAÇÕES QUE SURGEM A PARTIR DAS CONSIDERAÇÕES-CHAVE 
 

1. Em todos os ambientes escolares, alunos com síndrome de Down devem ser colocados nas 

classes regulares apropriadas para sua idade. Os alunos devem ser retirados dessas 

configurações tão raramente quanto possível. 

2. As configurações de educação para todos alunos, incluindo aqueles com síndrome de 

Down, devem ser seguras, acolhedoras e livres de todas as formas de violência, 

bullying e abuso. 

3. As oportunidades de aprendizagem devem continuar além dos anos escolares e durante a fase adulta. 

4. As decisões sobre o que é ensinado aos alunos com síndrome de Down devem ser 

enquadradas em torno do direito a um currículo amplo e equilibrado e a oportunidades 

extracurriculares, em igualdade de condições com outros, e não com base em previsões 

sobre o que será necessário para a vida adulta. 

5. O bom desempenho acadêmico deve ser esperado de todos alunos com síndrome de Down 

com oferta dos suportes de aprendizagem apropriados. 

6. O corpo docente deve estar ciente da alta probabilidade de deficiências visuais e 

auditivas em alunos com síndrome de Down e que ajustes apropriados podem ser 

necessários para garantir aprendizagem e comunicação eficazes. 

7. Fonoaudiologia e outras atividades que promovem boa clareza de fala e fluência 

devem estar disponíveis para alunos com síndrome de Down. 

8. O corpo docente deve fazer os ajustes apropriados conforme necessário, dado que os alunos com 
síndrome de Down podem apresentar extensas dificuldades de comunicação social. 

9. O ensino deve levar em consideração as limitações da memória de trabalho verbal e 

manipulação das informações da memória operacional. 

10. Suportes visuais para aprendizagem (incluindo palavras escritas) devem ser utilizados. 

11.  Movimento ativo e participação devem ser utilizados sempre que possível. 

12. A terapia ocupacional pode apoiar o desenvolvimento contínuo das habilidades motoras 

finais ao longo da vida. 

13. Se um aluno apresentar um comportamento incomum, os professores devem primeiro 
descartar a dor como causa. 
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 3. DIRETRIZES PARA LIDERAR
 

A liderança em um contexto educacional é 
mais do que apenas aqueles em posições de 
liderança designadas (Gaffney, Bezzina e 
Branson, 2014). Liderança pode ser exercida 
por qualquer pessoa que trabalhe com uma 
equipe, e todos podem ser fundamentais no 
desenvolvimento de práticas de educação 
inclusiva. Conforme observado por Riehl 
(2000, p. 58) “a liderança pode ser dispersa 
entre muitas pessoas e funções nos 
contextos educacionais, e de fato é 
geralmente mais eficaz como uma prática 
distribuída”. O diretor da escola torna-se o 
“líder dos líderes” (Ainscow & Sandill, 2010, 
p. 408). 

 
O diretor da escola tem um papel crítico no fornecimento 
de educação para alunos com síndrome de Down. Através do 
desenvolvimento de uma cultura escolar, liderança, gestão 
e organização de pessoal (incluindo suporte de aprendizagem e 
equipe especializada), diretores de escola podem ser o fator chave para o sucesso da educação de uma 
criança. Eles podem ser particularmente influentes nos posicionamentos da equipe (Jordan, Schwartz 
e McGhie-Richmond, 2009). O alinhamento com as políticas do sistema também é fundamental 
(Gaffney, Clarke, & Faragher, 2014). As tarefas-chaves envolvidas foram resumidas Riehl, assim, 
“administradores escolares que procuram responder à diversidade em suas escolas encontram 
questões de construção de significado, promovem cultura de escola inclusiva e práticas de ensino, e 
trabalham para posicionar as escolas dentro dos sistemas comunitários, organizacionais e relacionados 
ao serviço” (Riehl, 2000, p. 68). 

 
Os desafios de estabelecer educação inclusiva em países de baixa e média renda são frequentemente 
discutidos, e problemas como turmas extremamente grandes, falta de professores qualificados e 
recursos educacionais limitados são frequentemente citados. No entanto, pesquisas (Ahmed & 
Mullick, 2014; Ainscow & Sandill, 2010) indicam que também pode haver aprendizagens desses 
contextos que podem contribuir para melhorias em países de alta renda, incluindo o desenvolvimento 
de práticas eficazes quando os recursos são limitados. Os países em processo de estabelecimento de 
um sistema educacional devem evitar copiar o modelo de escola especial, segregado e ultrapassado, 
introduzido em países ocidentais onde nenhuma educação era oferecida para estudantes com 
deficiências intelectuais. Foi um começo, mas a educação inclusiva provou desde então oferecer os 
melhores resultados educacionais. 

 
Estas diretrizes para liderança tratam de três áreas principais que são fundamentais para a educação 
dos alunos com síndrome de Down, a saber: construção de uma cultura escolar inclusiva, alinhada com 
políticas e procedimentos de sistema e equipe de liderança. A literatura que sustenta esta seção quase 
exclusivamente de pesquisa em contextos mais amplos do que a síndrome de Down, no entanto, é 
apoiada por evidência prática que sugeriria que os resultados são aplicáveis para a liderança da 
educação de alunos com síndrome de Down. 
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A presença de crianças que não se encaixam no cardápio existente da escola pode proporcionar algum 
encorajamento para explorar uma cultura mais colaborativa dentro da qual os professores apóiam uns 
aos outros na experimentação de novas respostas educativas. Dessa forma, as atividades de resolução 
de problemas gradualmente tornam-se funções definidoras da realidade, não levadas a sério, que são 
a cultura de uma escola mais voltada para a promoção de formas inclusivas de se trabalhar (Ainscow & 
Sandill, 2010, p. 407) 

 

 

 

 

3.1 CONSTRUINDO UMA CULTURA INCLUSIVA EM UM AMBIENTE EDUCACIONAL 

Uma cultura inclusiva vem do direcionamento da política e do forte compromisso com essa política, 
compartilhando um propósito moral comum. Quatro grupos principais – equipe educacional, alunos, 
cuidadores e a comunidade – devem cooperar nas decisões e implementação das políticas públicas 
(Ahmmed & Mullick, 2014). Os líderes do sistema educacional e cada ambiente educacional precisa 
estar em total acordo com o artigo 24 do CDPD, sobre Educação, e de ambos deve ser cobrada 
responsabilidade pela comunidade. 

 
 Mudar a cultura escolar para que a escola torne-se um lugar onde todos alunos prosperem dependerá 
da compreensão das características do processo de aprendizagem social (Ainscow & Sandill, 2010). 
Soluções técnicas simples como listas de verificação e processos padronizados dificilmente levarão a 
mudanças duradouras. Ao invés disso, construir uma cultura inclusiva é um desafio adaptativo que 
abrange “a prática de mobilizar as pessoas para enfrentarem desafios difíceis e prosperar” (Heifetz, 
Grashow, & Linsky, 2009, p. 14). Um líder pode dar suporte a esse processo, oferecendo 
oportunidades para equipes de ensino para que construam comunidades de prática (Wenger, 1998) 
onde o ensino pode ser discutido, a reflexão sobre a prática encorajada, e as estratégias de mudança 
propostas. A pesquisa indica que toda a reforma escolar em direção à prática inclusiva pode ser 
estimulada pela inscrição de diversos alunos: 

A alocação de recursos necessários para apoiar a inclusão sinaliza uma intenção de promulgar políticas 
públicas (Ahmed & Mullick, 2014). Na maioria das situações, fornecer recursos para a educação 
inclusiva para alunos com síndrome de Down não é caro, pois a maioria dos ajustes pode ser levado a 
efeito em uma sala de aula regular pela equipe de ensino. Os líderes escolares que apoiam a equipe ao 
permitir aos times docentes acesso ao desenvolvimento profissional e planejamento de tempo 
oportunos, incentivando o uso de suporte técnico, demonstram compromisso com a educação 
inclusiva eficaz (Faragher & Clarke, 2016). 

Os próprios diretores escolares precisam de suporte. Mudar a cultura escolar é desafiador e os líderes 
tendem a enfrentar resistência à inovação, especialmente quando a equipe ou a comunidade não 
estão comprometidas a, ou não valorizam, a prática inclusiva (Osiname, 2018; Riehl, 2000). Construir a 
própria comunidade de prática deles onde eles possam discutir e compartilhar preocupações, 
enquanto obtém estratégia e apoio é essencial. Comunidades virtuais online podem apoiar líderes que 
trabalham em contextos onde o apoio local não se encontra disponível. 
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Historicamente vistos como beneficiários dos serviços sociais, as pessoas com deficiência agora são 
reconhecidas sob a lei internacional como titulares de direitos com uma reivindicação ao direito à 
educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades (I.1) 

 

Somente a educação inclusiva pode fornecer educação de qualidade e desenvolvimento social para 
pessoas com deficiência, e a garantia da universalidade e da não discriminação no direito à educação 
(I.2) 

 

 

 

3.1.1 Como estabelecer um propósito comum 
compartilha em torno da inclusão 

 

Para o fim de se ter um propósito comum 
compartilhado em torno da inclusão, todos os 
educadores da equipe no âmbito da sala de 
aula a conselheiros de políticas públicas 
governamentais devem estar cientes de que 
os alunos com deficiência prosperam quando, 
na maior extensão possível, eles são capazes 
de participar de oportunidades sociais e 
educacionais disponíveis para os demais 
estudantes. 

 

Educação inclusiva ainda é uma prática emergente 
em muitos sistemas ao redor do mundo e os 
equívocos são predominantes. Escolas inclusivas 
acolhem todos os alunos. A escola não é inclusiva 
quando não aceita todos os alunos, mesmo que se 
rotule como como inclusiva (ver Seção 2.1). Mudança 
cultural e de atitude com base em uma maior 
consciência do valor da educação inclusiva é 
necessária. Os pais e as organizações de apoio estão 
em melhor posição para defender esta mudança 
(Riehl, 2000). 

 

Advertência do Direito à Educação Inclusiva (Comentário Geral nº 4) na Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2016) é um ponto de partida apropriado para 
estabelecer um entendimento compartilhado da importância da inclusão. Até 2020, 181 países 
ratificaram a CDPD. Os parágrafos seguintes do Comentário Geral são relevantes para estas diretrizes. 

 

 

A lei, por si só, não transformará os valores da comunidade, embora forneça proteção e orientação 
para aqueles que buscam implementar mudanças. Oportunidades de diálogo entre todos os membros 
da comunidade escolar é uma prática que apoia a mudança cultural (Osiname, 2018). Os diretores 
devem reconhecer as dificuldades que os professores enfrentam para ensinar alunos diversos e apoiar 
sua equipe. Entretanto, este apoio deve ser através da prestação de assistência para garantir que 
todos os alunos sejam bem ensinados, ao invés de afirmar que alguns alunos são problemas. 

 
Funcionários importantes da escola (não necessariamente aqueles em posições de liderança 
designados) que serão necessários para a implementação de novas políticas e práticas de educação 
inclusiva precisam ser identificados e envolvidos no planejamento inicial (Poon-McBrayer, 2017). Da 
mesma forma, distribuir liderança para profissionais que não têm as habilidades e experiência para 
liderar mudanças pode ser contraproducente (Miskolci, Armstrong, & Spandagou, 
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2016). É provável que seja necessário um grande esforço para construir uma visão compartilhada se a 
mudança for imposta àqueles encarregados de atuarem. A pesquisa de Poon-McBrayer (2017) oferece 
três estratégias para estabelecer uma visão compartilhada: 1. Formar parcerias com os líderes da 
equipe de aprendizagem; 2. Servir como modelos a seguir; 3. Motivar professores por meio de apoio. 

 

As estratégias a seguir foram consideradas eficazes na prática de estabelecer uma cultura 
compartilhada de educação inclusiva: 

 
● Iniciar com a equipe de liderança designada, mostrando alinhamento com as 

políticas do sistema. É importante que os seus defensores sejam capazes de articular 
seu objetivo de inclusão plena na escola para outros, e de convencer a comunidade 
escolar. 

● Ampliar a equipe para o quadro de pessoal-chave e, finalmente, para todo o quadro de 
pessoal, propiciando desenvolvimento profissional a todos. 

● Demonstrar que a inclusão é fundamental para o empreendimento principal e não 
simplesmente um complemento para o empreendimento escolar. Atue como um modelo, 
interagindo com os alunos dentro e fora da classe para construir uma conexão, ensinar ou 
oferecer suportes de comportamento positivo. 

● Sempre trate das questões que dizem respeito aos funcionários abertamente e 
frequentemente reporte-se para a visão compartilhada da escola. 

● Não espere que a nova equipe possua todas as habilidades. Essas habilidades levam tempo 
para se desenvolver e exigem uma postura de mente aberta para sua obtenção. 

● Reconheça que os alunos sem deficiência na sala de aula regular são um importante recurso, 
assim como o são os alunos com deficiência. 

 

3.1.2 Alinhamento com as políticas e procedimentos do sistema 

Quase todos os países do mundo assinaram e ratificaram a CDPD. Este processo demanda que países 
individualmente considerados promulguem legislação e formulem políticas públicas. Políticas públicas 
e procedimentos do sistema dão o suporte à conformidade dentro dos contextos locais. Alinhamento 
da política e prática em contextos educacionais individuais com as políticas do sistema dá suporte à 
promoção da educação inclusiva. A defesa da causa e o exemplo como modelo são necessários, uma 
vez que a legislação e as políticas púbicas por si sós não mudarão a prática. O ativismo da causa é 
essencial para garantir que as políticas públicas do sistema correspondam ao espírito e ao propósito da 
educação inclusiva. 

 
Todos na comunidade educacional (incluindo auto-defensores, pais e professores) são demandados a 
garantir alinhamento entre essas políticas públicas do sistema e a aplicação no contexto. Para que as 
mudanças rumo à estrutura inclusiva e às práticas resultantes sejam sustentadas, ação e valores 
também devem ocorrer (Riehl, 2000). 
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3.2 EQUIPE DE LIDERANÇA, 
GERENCIAMENTO E 
ORGANIZAÇÃO 
O ethos da escola provém da liderança 
escolar e dá o tom da escola. Isto tem o efeito 
de perpetuar a cultura (Ainscow & Sandill, 
2010) uma vez que professores e famílias que 
sentem que o ethos da escola combina com 
sua filosofia permanecerão, enquanto outros, 
quando possível, seguirão em frente. 

 

Os professores vão escolher vir para a escola assim 
como os pais, na medida em que informados dos 
benefícios da boa prática de educação inclusiva. 
Seleção de pessoal é um importante fator na 
construção de uma cultura escolar inclusive 
(Riehl, 2000), no entanto, muitas escolas ainda 
reportam que seus sistemas limitam a oportunidade dos 
diretores escolares de selecionar a equipe apropriada 
(Ahmed & Mullick, 2014). Em todos os casos, a 
introdução cuidadosa da equipe na cultura de uma escola 
é fundamental para a prática inclusiva. Isso seria 
particularmente importante onde os diretores da escola 
não estiveram envolvidos na seleção da equipe. 

 

3.2.1 Processo de introdução da nova equipe na cultura 

É importante que toda a equipe seja conscientizada da política de inclusão e de que de acordo com a 
CDPD é direito de todas as crianças receber uma educação inclusiva. Esta mensagem deve provir da 
equipe de liderança e do corpo docente e deve ser difundida em toda a escola. Este é um processo 
importante pelo qual a aceitação é demonstrada a todos os alunos (Ainscow & Sandill, 2010). Além 
disso, suporte contínuo para toda a equipe de pessoal é importante, pois a educação de uma pessoa 
com síndrome de Down é de responsabilidade de todo o corpo docente, não apenas os especialistas 
na área. 

 
A pesquisa mostra que as habilidades, técnicas e atributos exigidos dos professores na educação de 
alunos com deficiências são aquelas que podem ser aplicadas de modo eficaz em toda a sala de aula 
para o benefício de todos os alunos (ver, por exemplo, Riehl, 2000). A pesquisa também mostra que há 
“evidências claras e consistentes de que os ambientes educacionais inclusivos podem conferir 
benefícios substanciais de curto e longo termo para alunos com e sem deficiências” (Hehir et al., 2016, 
p. 1). 

 
Treinamento de orientação que fornece desenvolvimento profissional específico em inclusão (Baker-
Ericzen, Garnand Mueggenborg, & Shea, 2009), a visão da escola (Gaffney & Faragher, 2010) e 
estratégias para trabalhar em ambientes escolares inclusivos (Baker-Ericzen et al., 2009) ajuda a 
induzir funcionários e apoiá-los na adaptação ao novo ambiente educacional. Suporte para novos 
funcionários através de desenvolvimento profissional inicial terá mais benefícios se a aprendizagem 
profissional contínua for promovida (Webster-Wright, 2009), incluindo oportunidades contínuas de se 
envolver com a visão de educação inclusiva da escola e refletir no alinhamento das práticas de ensino. 
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3.2.2 Liderando uma equipe, incluindo assistentes de apoio à aprendizagem 

Em muitos países, os professores trabalham em equipes que podem incluir assistentes de apoio à 
aprendizagem, professores especialistas, terapeutas e equipe administrativa. Assistentes de apoio à 
aprendizagem (também chamados de professores auxiliares, auxiliares de inclusão, paraprofissionais, 
profissionais-sombra, etc.) são encontrados em muitas escolas ao redor do mundo, e oferecem 
presença adulta adicional em um ambiente de aprendizagem. Comentário Geral nº 4 (Comitê dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, 2016, parágrafo 32) observa: “o apoio pode...consistir em um 
assistente de suporte de aprendizagem qualificado, compartilhado ou individual, a depender das 
exigências do aluno”. 

 
O professor da sala de aula tem a responsabilidade de gerenciar o trabalho dessas equipes e 
coordenar o planejamento, trabalhando em colaboração com o assistente de suporte de 
aprendizagem. A atenção às estruturas escolares deve ser dirigida ao âmbito das políticas públicas. É 
necessário um número adequado de funcionários para apoiar os ajustes de aprendizagem. O apoio em 
tempo integral e individual é raramente necessário, mas pessoal suficiente para permitir que 
atividades ajustadas sejam utilizadas em todas as aulas é importante, por exemplo a assistência com a 
preparação de recursos. 

 

Líderes escolares precisam garantir que os professores estejam cientes de suas responsabilidades na 
educação de todos os alunos sob seus cuidados. Os professores precisam ter as habilidades de 
liderança adequadas para gerenciar o trabalho colaborativo da equipe de ensino, incluindo assistente 
de apoio à aprendizagem, outros profissionais (por exemplo, terapeutas, professores de apoio à 
aprendizagem) e paraprofissionais. 

 
Embora não tenhamos encontrado nenhum estudo que investigasse explicitamente o papel do 
assistente de apoio à aprendizagem com alunos com síndrome de Down, é provável que o trabalho 
com este profissional tenha um impacto considerável na experiência educacional daqueles alunos. O 
papel do assistente de suporte de aprendizagem parece estar mudando com uma série de estudos 
pesquisando o papel e discutindo a evolução do suporte geral de sala de aula à iniciativa de funções de 
apoio de aprendizado e ensino crescentemente sofisticados para alunos com uma demanda por um 
suporte educacional específico (ver, por exemplo, Cockroft & Atkinson, 2015). 

 
Vários estudos destacaram a importância de declarações de deveres definidas (Attwood & Bland, 
2012; Keating & O’Connor, 2012; Roffey-Barentsen, 2014) com uma compreensão clara e 
compartilhada de suas funções por professores, diretores e assistentes de apoio à aprendizagem. A 
importância do envolvimento no planejamento foi identificada por Keating e O’Connor e reconhecida 
por Roffey-Barentsen, cujos participantes do estudo indicaram a necessidade de um briefing completo 
para qualquer pessoa não envolvida no planejamento da aula. Ambos os estudos também 
identificaram preocupações sobre a prática de atribuir os alunos de pior desempenho ou aqueles com 
comportamentos desafiadores aos assistentes de apoio à aprendizagem, de modo que aqueles alunos 
que exigiam ensino altamente qualificado tivessem menor probabilidade de serem ensinados por um 
professor qualificado. Butt (2016) em um estudo detalhado de modelos de suporte por assistente de 
apoio à aprendizagem considera esta prática injusta; alunos sem necessidade de educação especial 
recebem sua instrução apenas de um professor qualificado em contraste com aqueles com 
necessidades de apoio à aprendizagem que muitas vezes têm muito menos tempo com o professor 
qualificado. 
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As descobertas de Cockroft e Atkinson levantaram a prática comum 
de terapeutas externos dando instruções ao assistente de apoio 
à aprendizagem, mostrando preocupação de que este fosse 
um trabalho especializado que este profissional não 
se sentia qualificado para entregar. 

 
Um tema comum nos estudos de pesquisa foi o 
treinamento do assistente de apoio à aprendizagem 
(ver, por exemplo, Butt, 2018) seja como 
desenvolvimento profissional dentro de seus 
trabalhos ou através de estudos vocacionais. 
Ambos eram considerados importantes como 
oportunidades ao assistente de apoio à 
aprendizagem para desenvolver suas habilidades 
gerais e para contextos específicos, como a 
aquisição de habilidades em um determinado 
sistema de comunicação para dar suporte a um 
aluno sob seus cuidados. Um estudo (Maher & 
Macbeth, 2013) abordou a priorização de algumas 
áreas disciplinares como inglês e matemática e 
identificou o problema em que oportunidades de 
desenvolvimento profissional para dar apoio ao 
desenvolvimento de habilidades de assistente de apoio à 
aprendizagem podem ser limitadas. 

 
Outra pesquisa identificou riscos na utilização do assistente de apoio à 
aprendizagem e a descoberta de que o aumento do tempo de suporte não 
equivale a melhores resultados de aprendizagem (ver, por exemplo, 
Blatchford, Bassett, Brown & Webster, 2013). Parece necessário tomar 
nota da pesquisa que indica que assistentes de apoio à aprendizagem 
podem de fato agregar valor, desde que as práticas adotadas estejam 
embasadas em evidências de pesquisas. 

 

Para obter a mais efetiva utilização do assistente de apoio à aprendizagem, os assistentes devem receber: 
 

● oportunidades de introdução e desenvolvimento profissional contínuo, e quando 
possível, qualificações vocacionais formais; 

● linhas de supervisão claramente definidas; 
● declarações de deveres explícita, aproveitando-se as habilidades que eles trazem sem 

esperar que o assistente de apoio à aprendizagem assuma funções de ensino para as 
quais ele não possui qualificação; 

● orientação clara por parte do professor que permanece responsável pela aprendizagem de 
todos os alunos na aula. Em particular, o propósito da lição (intenções de aprendizagem) 
deve ser esclarecido ao assistente de apoio à aprendizagem. 

 

Além disso, os professores devem receber: 
● desenvolvimento profissional em liderança e gestão de pessoal, a fim de ser capaz de orientar 

o trabalho do assistente de apoio à aprendizagem designado; 
● apoio da equipe de liderança da escola para implementar uma política inclusiva em toda a 

escola em torno de equipes de apoio à aprendizagem; 
● oportunidades para planejar em colaboração com o assistente de apoio à aprendizagem ou 

tempo para fornecer orientação explícita sobre as intenções de aprendizagem e o papel do 
assistente na aula; o ensino mais desafiador deve permanecer sendo o trabalho do professor. 
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18 International Guidelines for the Education of Learners with Down Syndrome 

 

3.3 RECOMENDAÇÕES PARA LIDERANÇA 
 

14. Os líderes precisam estar em total acordo com o artigo 24 da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, sobre Educação, e cientes 

de seu papel na condução da mudança cultural necessária. 

15. Os países em processo de estabelecimento de um sistema educacional devem evitar a 

introdução de um sistema escolar especial segregado. 

16. Os líderes devem fornecer oportunidades para todos os funcionários, incluindo 

assistentes de apoio à aprendizagem, para realizar o desenvolvimento profissional em 

aspectos da prática inclusiva. 

17. Os líderes devem assegurar tempo de planejamento adequado para as equipes docentes. 

18. As equipes de liderança devem ser apoiadas através do estabelecimento de redes 

e comunidades de prática. 

19. Os líderes devem estabelecer uma visão compartilhada de inclusão em todos os níveis 

do sistema educacional, trabalhando em parcerias com as famílias e a comunidade em 

geral. 

20. Os diretores escolares devem ter responsabilidade pela seleção da equipe. 

21. Os professores devem ser responsáveis pela aprendizagem de todos os alunos de suas 

turmas e devem orientar o trabalho de professores assistentes designados. 

22. O apoio deve ser fornecido pela equipe de liderança da escola para implementar a política 

de escola toda inclusiva em torno das equipes de apoio à aprendizagem. 
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 4. DIRETRIZES PARA O ENSINO
Ensinar alunos com síndrome de Down tem 
semelhanças em vários contextos 
educacionais (incluindo trabalho e casa), no 
entanto, nesta seção, as Diretrizes para 
Ensino referem-se especificamente a 
professores que trabalham em ambientes 
escolares. Três áreas principais são cobertas: 
a primeira refere-se à formação de 
professores – inicial e aprendizagem 
profissional mais avançada; a segunda trata 
do planejamento do ensino; e a terceira com 
o ensino em uma sala de aula inclusiva. 

 
4.1 FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
Educação inclusiva, sendo a prática de acolhimento, 
valorização e apoio ao aprendizado de todos os alunos 
na sala de aula compartilhada, demanda professores que 
sejam capazes de gerenciar o aprendizado nesses ambientes 
de forma bem sucedida. A formação inicial do professor deve 
preparar os professores para a prática inclusiva. Os graduados 
devem entrar na profissão com conhecimento, habilidades e abordagens que lhes permitirão ensinar todos seus 
alunos. Este é o papel da formação inicial de professores (FIP). 

 

A prática de ensino baseada em evidência depende de fortes conexões entre a universidade e setores da 
escola. Professores eficientes engajam-se na aprendizagem profissional ao longo da carreira. Na hipótese 
de ser atribuído a uma sala de aula um aluno com uma necessidade específica de suporte de 
aprendizagem, como síndrome de Down, o desenvolvimento profissional direcionado se torna necessário. 
Em algumas jurisdições, é possível ter acesso ao apoio de um professor especialista que possa prover 
orientação e aconselhamento. 

 

4.1.1 Formação inicial do professor 

Com a educação inclusiva sendo uma meta internacional por mais de uma década, a formação inicial 
do professor em muitos países passou por reforma para assegurar que os professores entrando na 
profissão sejam competentes para liderar o aprendizado em salas de aula inclusivas com alunos 
diversos. Por exemplo, a Austrália revisou substancialmente os requisitos de credenciamento dos 
programas de formação inicial do professor e os padrões profissionais australianos para professores 
(Instituto Australiano para Ensino e Liderança Escolar, 2011) contêm 4 padrões explicitamente 
direcionados à prática inclusiva. Mesmo assim, os desafios permanecem na formação inicial de 
professor. Os professores tendem a replicar práticas de sua própria formação educacional, 
particularmente em situações em que o problema a ser resolvido não está claramente definido ou 
direto. Contudo, a mudança das situações de trabalho impõe mudanças à “pedagogia característica” 
de uma profissão (Shulman, 2005). Professores em formação que foram ensinados em salas de aula 
inclusivas durante seus próprios anos escolares podem demonstrar mais aceitação e compreensão 
quanto à prática inclusiva e na medida em que a educação inclusiva estende-se ao redor do mundo, os 
alunos ingressarão na formação inicial de professor com uma experiência vivida de salas de aula 
inclusivas e estarão preparados para construir sua própria sala de aula. 
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A educação inclusiva eficiente é um trabalho qualificado para os professores e requer uma atitude 
reflexiva em relação à prática profissional, com base em uma orientação de pesquisa. O apoio 
adequado na formação inicial do professor é necessário para o desenvolvimento de um compromisso 
ético com, e de valores pessoais em torno da educação inclusiva (Symeonidou, 2017). Uma 
compreensão completa das exigências legislativas e políticas para a educação inclusiva é também 
fundamental (Forlin, Sharma, & Loreman, 2007). 

 

Robinson (2017, p. 172) identifica os seguintes componentes de um programa de formação inicial do professor 
efetivo: 

 

● importância da colaboração; 
● o valor da adoção de uma orientação de pesquisa; 
● a importância de experiências de campo cuidadosamente estruturadas; 
● a relevância da teorização crítica e do trabalho reflexivo; 
● a centralidade da desconstrução de discursos inúteis; 
● a centralidade dos sistemas de crença; 
● a promessa de um modelo de teoria aplicado na prática. 

 
Oportunidades de experiência profissional dentro de programas de formação inicial de professores são 
prática comum e a oportunidade de ganhar experiência e ter sucesso trabalhando em salas de aula 
inclusivas é reconhecido como importante. Forlin e colegas observam que “os programas de formação 
de professores precisam considerar colocações práticas em escolas e salas de aula onde a inclusão foi 
adotada como filosofia e prática, e onde existem apoios apropriados para ajudar a garantir uma 
experiência de sucesso para os professores em formação” (Forlin et al., 2007). Infelizmente, na maioria 
dos países atualmente, exemplos de práticas inclusivas eficientes em que professores em formação 
podem modelar sua prática estão disponíveis de forma inconsistente (Robinson, 2017; Symeonidou, 
2017). Isso pode explicar porque os resultados da pesquisa sobre o valor das colocações de estágio 
infundidos nos programas de formação inicial de professores são mistos (Symeonidou, 2017). 

 

Ao completar a formação inicial do professor, os alunos devem se graduar com 
 

● uma filosofia pessoal bem constituída e baseada em pesquisa em favor da educação inclusiva; 
● as habilidades para gerenciar o aprendizado em uma sala de aula de alunos diversos; e 
● a compreensão do panorama legal e político que sustenta sua prática. 
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4.1.2 Aprendizado profissional sobre Síndrome de Down 
 
A obtenção das qualificações iniciais do professor prepara 
os professores para as salas de aula inclusivas. Estudos 
sugerem uma ligação entre a formação de professores 
e posturas positivas com direção à inclusão 
(Forlin, Sharma, & Loreman, 2014; Hoskin, 
Boyle e Anderson, 2015). Em algum estágio 
de suas carreiras, os professores podem ter um 
aluno com síndrome de Down em sua classe. 
Nesta fase, o aprendizado profissional 
direcionado é obrigatório (Faragher & 
Clarke, 2016). Os seguintes componentes da 
aprendizagem profissional, que idealmente 
deve estar disponível ao longo do ano letivo, 
descobriram-se valiosos pelos professores: 

 

1. Fornecimento de informação específica sobre 
a síndrome: 

● características fenotípicas da 
síndrome de Down; 

● impacto da síndrome de Down no aprendizado, 
focando nos pontos fortes e estratégias para 
superar os desafios; 

● estabelecimento de um comportamento produtivo para o 
aprendizado, com relação aos alunos na sala de aula, incluindo 
como a equipe de ensino pode promover interações positivas 
com colegas. 

 

2. Um foco no aprendizado acadêmico e no ajuste de currículo 
● engajar-se na aprendizagem profissional direcionada a questões curriculares, ao invés de 

informação específica da síndrome; 
● oportunidade para engajar-se em uma comunidade de prática (Wenger, 1998) com outros 

colegas e mentores ou conselheiros de suporte à aprendizagem. 
 

3. Compartilhando o sucesso 
● oportunidade de refletir no desenvolvimento da prática inclusiva de professores; e 
● oportunidade de compartilhar seus conhecimentos com outros professores, 

particularmente se o aluno com síndrome de Down vier a ser ensinado por um professor 
diferente no ano subsequente. 

 

4.1.3 Professores especialistas 

Alguns professores podem engajar-se em estudo de pós-graduação para tornarem-se professores 
especialistas qualificados no suporte à aprendizagem (Florian, 2012) e educação de alunos com 
síndrome de Down. Professores de suporte à aprendizagem podem dar assistência a professores de 
sala de aula regular com problemas particulares, tornando-se uma parte vital da comunidade de 
prática. Em alguns países, esses especialistas são empregados por uma autoridade educacional central 
ou por associações de síndrome de Down e estão disponíveis para dar suporte a professores por todo 
o distrito, na medida em que as necessidades surjam. Professores de sala de aula em geral indicam 
uma necessidade por informação específica da síndrome, apoio para a concepção de ajustes 
curriculares, estratégias de apoio comportamental e abordagens de gerenciamento da sala de aula em 
geral (Faragher & Clarke, 2016). 
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[Professores de educação inclusiva eficientes] têm mudado o jeito de pensar sobre o conceito de 
educação inclusiva. Ao invés de apenas acomodar as diferenças entre os alunos, eles focam em 
estender o que está disponível para todos. Este foco no aprendizado como uma atividade 
compartilhada é uma mudança sutil mas importante no pensamento sobre diferenças individuais entre 
os alunos que evita os efeitos potencialmente negativos de se tratar alguns alunos como diferentes 
(Florian, 2012, p. 277) 

 

 

Estudos de especialistas devem guarnecer os professores de apoio à aprendizagem para serem 
capazes de ajudar seus colegas com estes aspectos. Professores especialistas demandam treinamento 
em estratégias de instrução, abordagens à formação de comunidades de prática e como guiar 
professores a trabalharem com equipes e famílias (Robinson, 2017; Staples & Diliberto, 2010). Devem 
ser oferecidas oportunidades extensivas para se trabalhar com, ou aprender com indivíduos com 
síndrome de Down de várias idades para assegurar que a prática de apoio à aprendizagem seja 
baseada em uma experiência vivida (Forlin et al., 2007). 

 
Em resumo, estudos de especialistas pós-graduados sobre síndrome de Down devem incluir: 

● informação específica sobre a síndrome; 
● estratégias de apoio comportamental; 
● estratégias de gerenciamento da sala de aula inclusiva; 
● estratégias de instrução; 
● professores de apoio para liderar equipes e trabalhar com suas famílias; e 
● profissional extensivo/experiência de campo com pessoas com síndrome de Down 

 

4.2 PLANEJAMENTO DE ENSINO 

A prática de ensino inclusivo efetivo é sustentada pela atitude de professores com relação à educação 
inclusiva. A atitude tem uma grande importância, e atitudes negativas entre os educadores podem 
afetar a resposta de alunos àqueles com deficiência em suas classes (Jordan et al., 2009). Professores e 
líderes escolares precisam de oportunidades ambos para confrontar estas atitudes e para demonstrar 
que a inclusão bem sucedida realmente funciona (Jordan et al., 2009). 

 
A prática da educação inclusiva não é um processo ou procedimento técnico. Ao invés disso, resolução 
colaborativa de problemas é necessária. Através do desenvolvimento de uma cultura  de resolução 
colaborativa de problemas, a pesquisa indica que trabalhar para incluir todos os alunos leva a 
melhores resultados para todos os alunos (Florian, 2012; Jordan et al., 2009). Esta abordagem de 
resolução de problemas sustenta a aprendizagem profissional e é um fator importante na melhoria de 
toda a escola, conforme observado por Ainscow e Sandill, “os alunos têm mais probabilidade de ter 
mais sucesso na escola, se seus professores estão ativamente envolvidos em aprender a ensinar 
dentro do contexto local da escola” (2010, p. 409) 

 
Esta seção das Diretrizes fornece orientação para o planejamento da educação inclusiva de alunos com 
síndrome de Down a partir da premissa de que “a programação e o planejamento educacional devem 
começar com a assunção de competência” (Toson, Burrello, & Knollman, 2012, p.503) 

 

4.2.1 Planejamento de prática inclusiva 

A educação inclusiva como uma filosofia e prática evita um foco em alguns alunos que são diferentes 
dos outros na classe e necessitam de remediação. Ao invés disso, há atenção ao oferecimento de 
ajustes de aprendizado e diferenciação curricular que dá suporte ao aprendizado de todos na classe. 
Como Florian esclarece 
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Para tornar o currículo acessível, devem ser levadas em consideração as seguintes alternativas em 
relação a conteúdo, materiais de ensino, e as respostas esperadas dos alunos: 

 

(a) Modificações (e.g., respostas computacionais ao invés de respostas orais, ampliando a impressão), 
(b) Substituições (e.g., Braille para materiais escritos); 
(c) Omissões (omitir trabalho muito complexo); 
(d) Compensações (e.g., habilidades de autocuidado); 

 

Outras modificações podem incluir: 
(a) Esperar o mesmo, mas apenas menos, 
(b) Simplificar o currículo, reduzindo seu tamanho ou amplitude, 
(c) Empregar a mesma atividade, mas infundindo objetivos de planos de educação individual, e 
(d) Sobrepor currículo para ajudar os alunos a compreender as conexões entre diferentes disciplinas, 
por exemplo (Mitchell, Morton, & Hornby, 2010, p. 51) 

 

 

 

 

 

Técnicas de planejamento de sala de aula, como a estrutura de Design Universal para Aprendizagem 
(DUA) (Rose, Gravel, & Gordon, 2014) sustentam a prática inclusiva. Ao projetar na lição os ajustes de 
aprendizagem disponíveis para qualquer aluno que os considere úteis, os professores desenvolvem 
currículos que acomodam os diversos pontos fortes e desafios de todos os alunos, minimizando a 
necessidade de ajustes adicionais. 

 
Um conceito importante na prática inclusiva é o ensino do currículo de nível anual com ajustes 
(Spooner & Browder, 2006), também conhecido como currículo ‘adequado à idade’. Nesta abordagem, 
um professor de sala de aula começa o planejamento com os materiais curriculares estabelecidos para 
o ano da classe. Ajustes apropriados são então planejados, levando em consideração as necessidades 
previstas dos alunos diversos na aula e prestando muita atenção aos ajustes especificados nos Planos 
Individuais de Educação. Estenderem-se os estímulos têm a finalidade de oferecer desafios e maior 
profundidade para os alunos irem além da tarefa definida. Isto é preferível a atribuir trabalho de nível 
relativo ao ano posterior, que levaria tédio às aulas subsequentes. Exemplos desta abordagem no 
contexto da matemática têm sido desenvolvidos por Sullivan e colegas (Sullivan, Mousley, & 
Zevenbergen, 2006). Mitchell e colegas em uma revisão da pesquisa identificaram as seguintes 
abordagens para ajuste de currículo e modificação: 

 

 

Seguir a abordagem de ajuste de currículo para o ano escolar tem levado a resultados consideráveis na 
área da matemática. Foram reportados exemplos de alunos com síndrome de Down que não tinham 
demonstrado atingir o aprendizado de simples metas aritméticas em áreas como álgebra and 
trigonometria (Faragher, 2014; Monari Martinez, 1998; Monari Martinez & Pellegrini, 2010). É 
importante notar que esses alunos tiveram o suporte do uso de calculadoras, como demandado. 

 

4.2.2 Estratégias para as necessidades de apoio à aprendizagem 

O aprendizado de alunos com síndrome de Down na aula em geral será fortalecido com um bom 
ensino e o suporte correto. Fundamentalmente, o fator mais significativo na educação inclusiva é a 
implementação da pedagogia educacional efetiva estabelecida, como notado por Jordan e colegas, 
“ensino efetivo significa intervenção efetiva para todos os alunos” (Jordan et al., 2009, p. 536) e isto 
sustenta descobertas de pesquisa claras de que educação inclusiva de alta qualidade beneficia todos 
os estudantes (Hehir et al, 2016). 
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Alunos com síndrome de Down se beneficiarão do apoio efetivo 
direcionado para suas demandas individuais. Ao manter a 
prática inclusiva, apoios adicionais e ajustes devem se 
tornar disponíveis para todos os alunos na classe, 
sendo do seu desejo fazer uso deles (Florian, 2012). 
Os apoios seguintes descobriram-se eficientes 
a partir da evidência prática extensiva para 
muitos alunos com síndrome de Down. 
É importante reiterar que alunos com 
síndrome de Down são indivíduos, e os 
professores devem determinar se esses 
e outros suportes são ou não necessários. 

 
Na sala de aula, limitações de memória de curto 
termo podem demandar suportes práticos nos 
contextos de sala de aula, demandando atenção 
estendida e escuta, como discussões de toda a 
sala, ouvir uma história, participação em 
reuniões escolares e responder a frases longas 
ou solicitações complexas. As estratégias efetivas 
incluem o uso de: 

 

● suportes visuais para enfoque na atenção; 
● suportes visuais, como fotos e imagens para 

apoiar o ensino de línguas; 
auxílios comuns de sala de aula, como linhas numéricas, calculadoras, quadros de letras, 
diagramas (a pronta disponibilidade desses suportes reduz a carga sobre a memória 
operacional de um aluno e suportes visuais, como gráficos de letras e números, podem ser 
afixados na mesa de uma criança ou mantidos na parte de trás da apostila de um aluno 
mais velho); 

● ferramentas comumente disponíveis, como utilizar o calendário em smartphones para o 
cronograma da sala de aula (isto dá apoio à atenção, assim como fornece oportunidades 
para se tornarem especialistas em dispositivos de uso comum); 

● modelos, quando relevantes, de um trabalho concluído como um guia. 
 

4.2.3 Planejamento individualizado 

A prática de se desenvolverem planos de educação individual para alunos com deficiência originou-se 
nos Estados Unidos na década de 1970 (Mitchell et al, 2010) e é agora prática comum em muitos 
países ao redor do mundo (King, Ni Bhroin, & Prunty, 2018). Planos de educação individual têm sido 
criticados em tempos recentes por consolidar uma perspectiva teórica que está em desacordo com a 
prática inclusiva com o foco na diferença individual demandando remediação (Shaddock, MacDonald, 
Hook, Giorcelli, & Arthur-Kelly, 2009). Em uma revisão de literatura levada a efeito por Mitchell e 
colegas (2010), três principais críticas do plano de educação individual foram identificadas: (i) uma 
indevida influência na psicologia comportamental, onde a aprendizagem é reduzida à realização de 
partes componentes; (ii) ênfase exagerada no indivíduo, em contradição com os objetivos da prática 
inclusiva; e (iii) eficácia não comprovada, onde além dos planos de intervenção comportamental que 
têm alguma base científica, a evidência para a eficácia do plano de educação individual não existe. 
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O planejamento individual é uma abordagem comum, então é importante assegurar que o processo de 
planejamento e o plano resultante sigam os melhores princípios práticos. As seguintes recomendações 
surgem a partir da pesquisa, da política pública e da evidência prática. 

 

● Os planos devem ser desenvolvidos de forma colaborativa, incluindo a família, e tendo o 
aluno como um membro-chave. As reuniões de planejamento devem ser organizadas em 
um momento conveniente para a família, não no horário adequado à escola ou ao pessoal 
do sistema. O planejamento também deve incluir contribuições de outras agências se 
estiverem envolvidas no plano de aprendizagem da criança, como os terapeutas e os 
especialistas em apoio à aprendizagem. 

● O envolvimento dos alunos nas reuniões de planejamento deve ser apoiado e pode servir 
como o desenvolvimento de competências em auto-ativismo. Os alunos podem ser 
ajudados a compreender reuniões de planejamento e a melhorar o seu envolvimento. 
Gibbons et al. (2016, p. 89) observam, “usando linguagem clara e simples, compreensível 
para o aluno, falando diretamente para o aluno, e prepará-lo antes da reunião pode 
ajudar a aprimorar a performance do estudante e aumentar sua auto-determinação”. 

● Os alunos podem ser encorajados a definir seus próprios objetivos de aprendizagem, que 
podem ser habilidades de aprendizado genérico como fazer apresentações orais ou 
identificar palavras-chaves em uma frase. Professores podem, então, incluir essas metas 
no planejamento do currículo. 

● Os planos devem ser revisados regularmente e as metas não devem ser transferidas de um 
plano para o próximo. Isso garante que o plano seja um documento “vivo” que sustenta 
genuinamente a aprendizagem. Metas que não foram alcançadas são estudadas para 
entender-se o motivo de sua não-realização. 

● Todo o pessoal envolvido no processo de planejamento (incluindo todos os professores de 
sala de aula nas escolas secundárias) deve levar a efeito o desenvolvimento profissional 
(Stephenson & Carter, 2015) com foco no desenvolvimento do plano de educação individual 
e maneiras de colaborar com as famílias; 

● Os planos devem compreender todo o aprendizado escolar, incluindo o social (inclusão 
social e de amizades), aprendizado acadêmico e os ajustes sugeridos. Planejamento de 
transição para alunos em uma idade apropriada deve ser incluído no plano (para estratégias 
de planejamento, consulta Browder & Spooner, 2014). 
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4.3 O ENSINO EM UMA SALA DE AULA INCLUSIVA 

Incluir um aluno com síndrome de Down em uma sala de aula regular requer considerações 
semelhantes às de gestão de qualquer outra classe. A gestão eficaz da sala de aula envolve 
planejamento prévio e atividades de design que irão apoiar a realização dos objetivos de 
aprendizagem para a lição. Consideração dos indivíduos que compõem a classe leva a decisões sobre o 
grupo, disposição de móveis e horários, além e acima do planejamento das atividades de 
aprendizagem. Nesta seção, as diretrizes abordam duas questões que preocupam professores quando 
eles se movem pela primeira vez para esta função, notadamente estabelecendo uma sala de aula para 
aprender e gerenciar o comportamento. 

 

4.3.1 Estabelecendo uma sala de aula para o aprendizado 

Uma característica essencial de se estabelecer uma sala de aula inclusiva é começar com a premissa de 
que todos os alunos podem aprender (Toson et al., 2012), que todos são bem-vindos e lá pertencem 
(Swinton, 2012) e que os professores têm uma influência poderosa sobre a cultura inclusiva da sala de 
aula, porque “alunos sem deficiência são mais propensos a se sentirem positivos com relação a seus 
colegas de classe com deficiência se os seus professores também assim o fizerem, uma vez que a 
atitude do professor medeia parcialmente a aceitação pelos colegas” (Silverman, 2007, p. 42). A 
evidência da pesquisa é forte de que todos os alunos se beneficiam de serem ensinados em salas de 
aula inclusivas eficazes (Hehir et al., 2016). 

Têm sido estudadas recentemente as práticas eficazes de professores de salas de aula inclusivas com 
alunos com síndrome de Down (Clarke & Faragher, 2015). Nos aspectos-chaves de suas práticas, 
constam: 

 

• Planejar explicitamente a aula, incluindo as tarefas a serem realizadas por assistentes de suporte à 
aprendizagem; 

• Explicar a intenção de aprendizagem da lição para o assistente de apoio à aprendizagem antes 
da aula, incluindo planos de contingência como as atividades alternativas, caso necessário; 

• Incluir o aluno com síndrome de Down em todas as fases da aula, incluindo instrução a 
toda classe e apoiar essas atividades por meio de ajustes planejados; 

• Monitorar a aprendizagem de todos os alunos de sua classe, incluindo o aluno com síndrome 
de Down, movendo-se pela classe durante atividades em grupo e individuais; 

• Tornar os ajustes de aprendizagem disponíveis a todos os alunos; 
• Avaliar a aprendizagem ao longo da aula através do questionamento, observação e coleta de exemplos de 

trabalho; 
• Fornecer ajustes para tarefas como registrar a aprendizagem, para garantir que o aluno 

com síndrome de Down seja capaz de participar; 
• Modelar o respeito e manter altas expectativas para todos os alunos na aula; 
• Mostrar prazer ao ensinar e falar com carinho sobre o aluno com síndrome de Down. 

 
 

4.3.2 Encorajar o comportamento em prol do aprendizado 

Comportamento é comunicação e tem um propósito subjacente. Isto é particularmente verdadeiro 
quando uma pessoa tem habilidades de linguagem limitadas para recorrer. O comportamento que 
atinge o seu propósito é recompensado e, portanto, reforçado, o que significa que é provável que se 
repita. O comportamento que não atinge seu propósito irá desaparecer. Os humanos são muito bons 
em aprender com suas experiências, incluindo aprender quais comportamentos produzem os 
resultados desejados. 
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Os padrões de comportamento em indivíduos com síndrome de Down têm 
operadores adicionais. Já se sabe há algum tempo que até mesmo crianças 
muito pequenas se envolvem em comportamentos para evitar tarefas de 
aprendizagem, mesmo quando as tarefas estão dentro de 
suas capacidades (Wishart, 1993). Uma segunda influência 
importante nos padrões de comportamento resulta de 
uma diferença no sistema límbico (Zimpel, 2016) com o 
resultado de que as respostas emocionais duram 
mais tempo e levam a associações de uma forte 
memória de longo prazo. Um terceiro fator a 
considerar é que níveis de linguagem expressiva 
estão mais frequentemente abaixo das 
expectativas de idade normativa. Isto tem 
o efeito de reduzir a capacidade dos indivíduos 
para negociar, de modo que eles podem parecer 
mais teimosos ou desafiadores. 

 

Cada um desses fatores deve ser levado em 
consideração quando se pretende construir 
padrões de comportamento que apoiam a 
aprendizagem. Suportes de comportamento positivo 
são uma abordagem baseada em evidências com 
treinamento disponível em muitos países. O ponto 
importante é focar no aprendizado. Se um comportamento 
não impede o aprendizado, pode ser ignorado (por exemplo, 
se uma criança quiser escrever com caneta verde e não azul). Para o comportamento que está 
impedindo o aprendizado, o primeiro passo é considerar o propósito. Não reaja ao comportamento em 
si (até mesmo a punição pode ser um reforço) (Stein, 2016). Observe e considere atentamente o 
contexto no qual o comportamento está ocorrendo. 

 

1. Exclua a dor. Qualquer mudança de comportamento (como uma criança geralmente dócil 
agredindo o professor ou aluno) deve ser investigada por um médico para descartar causas 
subjecentes, como cera no ouvido, dor menstrual, tensão pré-menstrual (mesmo antes da 
menarca) e constipação; 

2. É um comportamento evasivo? Muitas crianças com síndrome de Down (e alguns 
adultos) usam suas habilidades sociais para evitar o envolvimento em tarefas 
potencialmente desafiadoras. Nem sempre é apropriado tornar mais fácil uma tarefa, 
pois o trabalho de Wishart (1993) descobriu que o comportamento de evitação era 
evidente mesmo quando a tarefa estava dentro da habilidade da criança. Apoiando o 
aluno, seja de que idade for, a persistir e então a reconhecer a realização, se constrói 
hábitos de aprendizagem; 

3. A pessoa não consegue negociar? Um mito da síndrome de Down é de que os alunos são 
teimosos. A teimosia é uma característica que pode ser descrita como “tenaz” em um 
adulto sem deficiência geralmente é uma indicação de que a pessoa não fará o que o outro 
adulto quer. Propiciar escolhas é uma solução para esta situação. Outra é dar uma 
explicação mais explícita acerca da razão para o pedido. Uma terceira abordagem é dar 
atenção cuidadosa às etapas necessárias para realizar a tarefa. Pode ser que a pessoa não 
entenda ou seja incapaz de fazer o que foi solicitado. 

 
Para alunos com significativo comportamento desafiador que está tendo sérios impactos na 
aprendizagem e na inclusão social, pode ser necessário apoio especial de psicólogos treinados em 
Avaliação de Comportamento Funcional. 
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4.4 RECOMENDAÇÕES PARA O ENSINO 
 

23. A formação inicial de professores deve preparar os graduados para gerenciar a 

aprendizagem de todos os alunos em salas de aula inclusivas. 

24. No momento em que um professor recebe uma classe incluindo um aluno com 

síndrome de Down, desenvolvimento profissional direcionado deve ser fornecido. É 

reconhecido que, em alguns países, a disponibilidade de apoio pode ser limitada, no 

entanto, recursos online de aprendizagem profissional estão cada vez mais acessíveis. 

25. Os alunos com síndrome de Down devem ter a oportunidade de aprender o currículo 

especificado para seu nível de ano escolar, ajustado conforme necessário para permitir seu 

envolvimento com os resultados da aprendizagem. 

26. Apoios e ajustes adicionais devem ser disponibilizados a todos os alunos da classe, caso 

desejem fazer uso deles. 

27. Quando planos de educação individuais são usados, todos os membros da equipe de ensino, 

incluindo um membro da equipe de liderança da escola, deve estar envolvido no 

planejamento e progresso do plano individual de educação e sua avaliação. Pelo menos um 

membro da família ou ativista deve ser incluído neste processo. O aluno deve ser incluído e 

apoiado para contribuir. 

28. Ensinar em uma sala de aula inclusiva exige que as necessidades de aprendizagem de todos os alunos 
sejam acomodadas. 

29. Comportamento é comunicação. É necessário determinar o propósito por trás do 

comportamento e agir na causa. 

30. O comportamento evasivo é comum e os professores devem ficar atentos aos alunos que 

utilizam estas estratégias, para que desenvolvam persistência na aprendizagem. 
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● A importância de assegurar altos níveis de coordenação e responsabilidade; 
● Individualizar intervenções; 
● Focar nas famílias; 
● Utilizar estratégias com base em evidência; 
● Estabelecer procedimentos de vigilância; 
● Assegurar participação em configurações inclusivas; 
● Desenvolver programas e estratégias de intervenção que são culturalmente apropriadas; e 
● Assegurar que a força de trabalho profissional é bem treinada. 

 
 

 

 5. DIRETRIZES PARA O APRENDIZADO
A maioria das crianças com síndrome de Down precisa de 
apoio para a aprendizagem ideal em todos os tipos de 
escolas. Estas Diretrizes para a Aprendizagem devem 
ser lidas em conjunto com as Diretrizes para a 
Liderança e Ensino porque todos os três aspectos 
são interligados. Nesta seção, o foco é o que os 
alunos estarão aprendendo e como isso pode 
ser melhor apoiado. As seções foram divididas 
pelo nível de escolaridade, pois isso representa 
o contexto em que a aprendizagem ocorre. 

 
5.1 ANTES DA ESCOLA 

 
5.1.1 Intervenção precoce 
 
Bons programas de intervenção precoce oferecem 
uma importante base para futuros resultados 
educacionais (Kendall, 2018). Programas que oferecem 
informações e apoio para a família podem encorajar 
relacionamentos afetuosos para desenvolver, bem como 
ajudar as famílias a se adaptarem à deficiência em seus contextos doméstico e social. Existem 
dificuldades potenciais para intervenção precoce, onde a ênfase está em remediar déficits percebidos 
na criança (Bridle & Mann, 2000). Deve-se ter cuidado para evitar colocar muito estresse nas famílias 
ou reforçar a visão de que os pais são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento de seus filhos 
(Paige-Smith & Rix, 2006). 

 

O objetivo dos programas de intervenção precoce é promover o crescimento ideal ao longo da infância 
nos principais domínios de desenvolvimento: físico (incluindo motor grosso e motor fino) Cognitivo, 
Linguagem, e Social e Emocional. Pesquisa, políticas públicas, e práticas ao longo do século passado, 
pelo menos, exploraram abordagens para o desenvolvimento infantil (Slee, Campbell, & Spears, 2014). 
Intervenção precoce nas configurações de inclusão tem sido mostrada (Baker-Ericzen et al, 2009) para 
levar a uma maior aprendizagem e melhores resultados sociais do que os programas realizados em 
ambientes segregados. A pesquisa também indica vantagens para crianças sem deficiência nesses 
ambientes também (Baker-Ericzen et al., 2009). Atividades como brincar, ambientes ricos em 
linguagem, música, arte e esporte são conhecidos por melhorar o desenvolvimento. Além disso, as 
crianças gostam dessas atividades. Uma abordagem valiosa para a intervenção precoce é apoiar as 
crianças a se envolverem em experiências típicas conhecidas por promover o desenvolvimento. 

 
Em uma revisão da intervenção precoce, Guralnick (2017, p. 222) observou os seguintes princípios de prática: 
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O modelo desenvolvido por Guralnick (2013) enfatiza as interações entre três importantes aspectos: a 
competência social e cognitiva da criança, os recursos da família e os padrões de interação da família. 
A partir desse modelo, a importância central da família fica clara. Terapia que trabalha com uma 
criança isolada da família não é o modelo de intervenção mais adequado. Uma abordagem eficaz é 
quando os pais são ensinados sobre as estratégias de desenvolvimento em um tutorial guiado onde as 
técnicas podem ser praticadas no ambiente familiar diariamente. Visitas domiciliares por um 
terapeuta, quando possível, podem ajudar a envolver a família e aumentar a correta implementação 
da intervenção. O valor das organizações de e para famílias, como associações de síndrome de Down, 
foi reconhecido relatório Desenvolvimento da Primeira Infância e Deficiência. Um documento de 
discussão da Organização Mundial da Saúde e UNICEF (2012). 

 

As características de uma educação inclusiva eficaz para crianças pequenas com síndrome de Down: 
● Informações sobre a deficiência de uma criança e o progresso do desenvolvimento, quais 

etapas podem e devem ser tomadas, e os recursos disponíveis para apoio e tratamento 
(Organização Mundial da Saúde e UNICEF, 2012, p. 28); 

● Grupos de apoio, incluindo oportunidades para discussão e escuta, oferecendo 
oportunidades para apoio dos colegas (Organização Mundial da Saúde e UNICEF, 2012, 
p.29); 

● Atividades direcionadas para contabilizar as diferenças de desenvolvimento devido à 
síndrome de Down, incluindo o reconhecimento de pontos fortes do desenvolvimento 
(Guralnick, 2017). 

 

Um exemplo de uma atividade que responde especificamente aos pontos fortes do desenvolvimento 
de crianças com síndrome de Down é o uso de gestos para apoiar a comunicação (C.A. Wright, Kaiser, 
Reikowski, & Roberts, 2013). Embora os gestos sejam naturalmente usados pela maioria das pessoas 
na comunicação, o uso explícito de assinatura de palavras-chaves e como ensinar uma criança pode 
precisar ser explicitamente ensinado aos pais.  

 
As interações dos pais têm um efeito na aquisição da linguagem (Chapman & Bird, 2012; Cologon, 
Wicks, & Salvador, 2017) e função executiva (Schower, Fidler, Lunkenheimer, & Daunhauer, 2018), 
mostrando a importância de apoiar as interações familiares, bem como fornecer terapia para a 
criança. 

 

5.1.2. Fazendo a transição para a escola 
Um dos resultados de uma intervenção precoce bem sucedida é facilitar o acesso a ambientes de 
educação inclusiva (Organização Mundial da Saúde & Unicef, 2012) o que deve estar pronto para 
acolher e apoiar todos os alunos. 

 
Os pais em muitos contextos têm a oportunidade de escolher qual escola seu filho com deficiência vai 
frequentar, no entanto, eles nem sempre estão em posição de tomar decisões informadas e confiar 
em aconselhamento profissional (Wilder & Lillvist, 2017). Portanto, é fundamental que profissionais, 
como diretores escolares e líderes de sistema, apoiam as famílias para acessar colocações inclusivas. 
Este apoio pode incluir encorajamento às famílias para comparecer às primeiras visitas escolares com 
um defensor da causa que conhece os processos e direitos de uma pessoa com deficiência. Wilder e 
Lillvist relatam que os pais também são influenciados pelas perspectivas de médicos da comunidade 
no momento do diagnóstico. As decisões sobre a colocação na escola, portanto, podem ser feitas em 
escalas de tempo longas e os profissionais médicos devem se abster de dar conselhos sobre educação, 
a menos que tenham conhecimento prévio e informações precisas para fazer isso. 

 
Um problema com as transições em muitas fases da vida é que os recursos, onde disponíveis, também 
fazem a transição entre provedores (por exemplo, serviços para pessoas com deficiência aos 
departamentos de educação). Isso pode causar desafios e descontinuidade nos serviços e pode 
resultar no ingresso das crianças na escola sem os suportes necessários existentes (Dockett, Perry, & 
Kearny, 2011). Além disso, as informações disponíveis, como avaliações 
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e as informações de diagnóstico, podem não ser compartilhadas de 
forma adequada, levando à duplicação de avaliações ou atrasos no 
fornecimento de suportes necessários (Janus, Kopenchanski, 
Cameron, & Hughes, 2008). 

 

As transições envolvem a criança, as famílias e os 
contextos educacionais (deixando e recebendo). 
Cada um desses precisa ser considerado. Famílias 
precisam ser apoiadas em suas preocupações com 
seu filho, e valorizadas pela experiência que trazem 
(Dockett et al., 2011). As famílias também podem 
ter preocupações com os impactos na família na 
medida em que estabelecem relacionamentos e 
rotinas com a nova escola (Wilder & Lillvist, 2017). 
Atenção à construção de parcerias com todos os 
envolvidos é uma consideração importante para 
transições suaves para a educação formal. Pesquisa 
de Villeneuve e colegas (Villeneuve et al., 2013) 
destaca o valor de um facilitador, um oficial escolar 
nomeado, para apoiar famílias pelo menos no 
primeiro ano de transição escolar. 

 

As escolas não devem impor requisitos de transição arbitrários para alunos 
com deficiência, como frequência de meio período, apenas permitir 
frequência quando um auxiliar de professor é financiado, ou frequência 
apenas alguns dias da semana. Essas práticas são uma forma de exclusão. 

 
5.2 ESCOLA 

O segundo contexto mais importante na vida de uma criança depois da família é a escola. Conforme 
observado anteriormente, a evidência dos benefícios da educação em ambientes inclusivos é clara. No 
entanto, a prática da educação em uma escola local nem sempre é bem feita e pode causar grande 
tensão nas famílias, algumas das quais podem tomar a decisão de mover seu filho para um ambiente 
segregado (Mann, Cuskelly e Moni, 2018). Práticas ruins de inclusão não devem forçar as famílias a 
optar por ambientes segregados; o imperativo é melhorar a qualidade da educação inclusiva. Da 
mesma forma, os alunos não devem ser obrigados a repetir séries devido à falta de realização. Em vez 
disso, os ajustes ao currículo de nível de ano escolar (ver 4.2.1) devem ser feitos para permitir que o 
aluno continue a promover progressos. Esta seção de diretrizes oferece evidências de pesquisas, 
política pública e prática para apoiar todos os envolvidos para fornecer a melhor educação inclusiva. 

Em uma sala de aula geral, além do que pode ser incluído nos planos de educação individual, pode 
ocorrer em áreas como costumes sociais e em disciplinas curriculares, como ciência e extensão 
curricular, incluindo estudo de línguas estrangeiras. Podem ser necessárias abordagens criativas para o 
ensino, que é provável que beneficiem outros alunos da classe. As estratégias a seguir são de suporte 
para alunos com síndrome de Down: 

● Configuração e estruturação de situações para aprendizagem por imitação; 
● Prática diária de habilidades direcionadas incorporadas em atividades de classe envolventes; 
● Atividades planejadas que se tornam parte da rotina da criança; 
● Suporte ao comportamento positivo e às amizades; 
● Adaptações que utilizam pontos fortes de aprendizagem e apoiam áreas de dificuldade 
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5.2.1. Escola primária 

Os alunos com síndrome de Down nos anos primários são inicialmente focados em aprender como 
“fazer na escola”, ou seja, aprender a ser um aluno do ensino fundamental. As rotinas escolares 
variam de escola para escola, sistema a sistema, e país a país, e todas as crianças têm que aprender as 
expectativas. Explícito, o ensino paciente é obrigatório. Aqui, a acentuada capacidade de aprender por 
imitação é benéfica para alunos com síndrome de Down. Os amigos (colegas ou crianças mais velhas) 
podem ajuda-lo a entender o que é esperado. A oportunidade para o aluno com síndrome de Down 
ser um líder também é uma estratégia poderosa. Por exemplo, para incentivar a criança a terminar o 
recreio e voltar para a sala de aula, ela pode ser solicitada para chamar as outras crianças ou para 
formar o início da fila para a sala de aula. 
Muitos pais de crianças mais velhas com síndrome de Down lembram-se de consideráveis problemas 
de comportamento exibidos por seus filhos nos primeiros anos da escola primária. Para alguns pais, 
esses momentos levaram a conversas honestas com funcionários da escola para considerar colocações 
especiais na escola. Os professores por vezes temiam que quando um trabalho acadêmico mais 
desafiador fosse necessário nos anos do ensino médio, a criança não o suportaria e problemas 
comportamentais seriam exacerbados. A experiência obtida a partir de evidências de inúmeras 
crianças é que à medida que amadurecem e se adaptam aos anos do primário, elas tornam-se capazes 
de se comportar apropriadamente em sala de aula e desejam ser vistas como alunos responsáveis 
como os outros alunos. 
As amizades são uma importante parte da escola primária (como em qualquer outro contexto de 
aprendizagem). Fornecer oportunidades para as crianças conhecerem outras pessoas é importante. A 
supervisão de um adulto na hora de brincar pode prejudicar a formação de amizades. Isolar a criança 
em áreas como a biblioteca e em atividades relacionadas à escola (como grupos de escoteiros e grupos 
de teatro) podem apoiar o desenvolvimento de amizades. Em muitos casos, as atividades intencionais 
podem ser necessárias para facilitar o envolvimento social. 

 
Uma importante atividade de aprendizagem para crianças com síndrome de Down nos anos primários 
é o desenvolvimento de habilidades de alfabetização, especialmente aprender a ler. Isto geralmente 
começa antes dos anos escolares e continua ao longo da vida (Cologon, 2013; Moni & Jobling, 2001). 
Para muitas crianças, a leitura é um ponto forte relativo e serve a uma base importante quando 
aprender a ler é substituído por ler para aprender. 

 

5.2.2. Escola secundária 

Os alunos que tiveram uma experiência bem sucedida e apoiada na escola primária podem ser 
esperadas a transitar bem para a escola secundária inclusiva. A pesquisa indica que alunos com 
educação especial precisam de transição assim como os outros alunos em geral (Lightfoot & Bond, 
2013; Vaz et al., 2015). 

 
Lightfood e Bond (2013) relatam estatísticas para o Reino Unido, indicando que, embora até 80% dos 
alunos concluam escolaridade primária inclusiva, apenas 20-25% concluem a escolaridade secundária 
inclusiva. Estatísticas semelhantes provavelmente ocorrem em outros países. As possíveis razões 
podem ser a percepção de que as disciplinas do currículo secundário são mais difíceis de ajustar para 
alunos com deficiência intelectual. Com número reduzido de alunos com necessidades significativas de 
apoio à aprendizagem sendo educados em ambientes secundários inclusivos, experiência do professor 
e tradição de prática estão em falta, embora os resultados de pesquisas estejam surgindo (Buckley et 
al., 2006; Faragher, 2014; Monari Martinez & Benedetti, 2011). 

 
A pesquisa indica a importância da educação secundária inclusiva (Buckley et al., 2006) com os ganhos 
estatisticamente significativos nas habilidades de comunicação, linguagem expressiva e alfabetização 
em comparação com a educação recebida por alunos em escolas especiais. Além disso, os alunos que 
frequentam salas de aula regulares 
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mostram menos problemas de comportamento e desfrutam de benefícios 
como o desenvolvimento social e emocional, relacionamentos 
com os colegas melhorados, e desenvolvimentos cognitivo 
e psicológico fortalecidos. Ao terminar o ensino médio, 
oportunidades para emprego aberto ou estudo mais 
aprofundado são maiores para alunos de ambientes 
inclusivos (Agência Européia para Necessidades 
Especiais e Educação Inclusiva, 2018). Portanto, 
é importante encorajar os alunos a participarem 
de classes secundárias inclusivas e a serem 
apoiadas a permanecerem lá até o final da 
escola secundária. 

 

O desenvolvimento da alfabetização continua 
nos anos secundários. Textos populares foram 
considerados eficientes (Moni & Jobling, 2008). 
Também é importante ajustar os textos sendo 
estudados por outros alunos em um ambiente 
de sala de aula regular. Em muitos países, peças 
shakespearianas são estudadas, muito embora os textos 
possuam muitos séculos de existência. Estas peças continuam 
sendo encenadas, lançadas como filmes, séries de televisão e 
adaptações modernas porque os temas são atemporais e têm relevância contínua. Pessoas com 
síndrome de Down têm o direito de se envolver nessa prática cultural também. Muitos ajustes são 
possíveis, como assistir a adaptações para filmes, ouvir livros em áudio, e participar de apresentações. 
Este é um exemplo de um princípio geral – se a aprendizagem é valiosa para os alunos em uma sala de 
aula em geral, com os ajustes apropriados, deve estar disponível para todos. 

 
Um problema que pode causar preocupações nos anos do ensino médio é a gestão do 
desenvolvimento sexual. Meninas que são independentes com o uso do banheiro tendem a 
administrar sua higiene menstrual (Mills et al., 2015), no entanto, elas podem não ser capazes de 
indicar que estão tendo menstruação ou compreender as mudanças de humor. A analgesia junto com 
o suporte médico pode ajudar as mulheres a gerenciar o seu ciclo e a minimizar a interrupção de sua 
escolaridade. Homens e mulheres com síndrome de Down experimentam as mesmas sensações 
sexuais que outras pessoas na população em geral. Eles podem demandar orientação para gerenciar 
esses sentimentos de maneira culturalmente apropriada. Preocupações com comportamento sexual 
impróprio em jovens do sexo masculino às vezes podem levar a recomendações para colocações 
especiais na escola, no entanto, não se espera que eles compreendam a expressão apropriada de sua 
sexualidade em ambientes escolares segregados do que compreenderiam nas escolas regulares. Mills 
e colegas observam que as pessoas com síndrome de Down têm o direito de receber “educação 
sexual, incluindo aconselhamento sobre relacionamentos pessoais e as regras sociais da sexualidade, 
sexo e sexualidade, aconselhamento contraceptivo e serviços de apoio à saúde sexual” (Mill et al., 
2015, p.53). Esta educação, como qualquer outro tópico, deve ser ensinada de uma maneira que 
permita a compreensão. 
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Dada a relação positiva entre a participação em alguma forma de experiência de trabalho durante a 
escola e o emprego pós-escolar, proporcionar aos alunos com deficiência intelectual leve experiência de 
trabalho na escola é um primeiro passo fundamental para ajudar esses indivíduos a obter resultados 
mais positivos. P.105 

 

 

5.2.3. Fazendo a transição da escola 

A inclusão nas escolas primárias e secundárias oferece benefícios acadêmicos, maior probabilidade de 
entrar no ensino pós-secundário, emprego e independência (Agência Européia para Necessidades 
Especiais e Educação Inclusiva, 2018). Programas de transição aumentam a probabilidade da 
empregabilidade pós-secundária: “programas de transição de alta qualidade fornecidos na escola 
secundária podem aumentar a probabilidade de pessoas com deficiência estarem empregadas ” (ibid, 
p.15). “Alta qualidade” é uma importante qualificação e fornecemos indicadores para programas de 
alta qualidade no final desta seção. Também o qualificador “pode aumentar...estando empregado” é 
um lembrete de que outros fatores também influenciam o emprego. Em uma discussão sobre 
transição, é fundamental considerar a posição para a qual o aluno está realizando a transição. Os locais 
de trabalho precisam estar prontos. Locais de trabalho também precisam ser flexíveis e prontos para 
mudanças. 

 
 Em um estudo que investigou a eficácia dos programas de preparação para o emprego, Joshi, Bouck e 
Maeda (2012) observou o valor da experiência de trabalho ocorrendo fora das operações da escola 
(em contraste com os trabalhos patrocinados pela escola) 

 

A importância da experiência de trabalho em ambientes comunitários foi identificada em um estudo 
de Siperstein, Heyman e Stokes (2014), onde existem oportunidades para desenvolver atributos não 
acadêmicos essenciais para o emprego, como habilidades emocionais e comportamentais. Deve-se 
notar que a experiência de trabalho em oficinas protegidas ou outros ambientes segregados durante 
os anos escolares não fornece oportunidades necessárias para aprender sobre o emprego aberto, da 
mesma maneira que o trabalho em ambientes segregados não conduz ao emprego aberto. 

 
Um estudo de Baer et al (2011) sugere cautela em dedicar muito tempo na escola secundária para 
programas de transição, observando que “a inclusão foi o único preditor de programa baseado em 
evidências para o envolvimento pós-escolar de alunos com deficiências intelectuais” (Baer, Daviso III, 
Flexer, McMahan, 2011, p. 139). Além disso, o estudo de Cimera (2010) observa que os programas de 
transição ministrados por equipe de especialistas não são tão eficazes quanto as atividades reais de 
colocação no trabalho, como trabalho voluntário, trabalho remunerado e experiência de trabalho. 
Adolescentes com síndrome de Down podem esperar desfrutar de pelo menos 20 a 30 anos de vida 
adulta ativa. Usar o tempo precioso e limitado da escola secundária focado no ensino do trabalho pode 
ser contraproducente. A escola secundária deve ser dedicada ao ensino do currículo da escola 
secundária porque as oportunidades de aprender esse material tornam-se limitadas depois que os 
anos letivos passam. Em um estudo que investiga a compreensão das opções pós-secundárias, Gibbons 
et al (2016) propôs sugestões para melhorar os programas de transição. As informações devem ser 
fornecidas por conselheiros de carreira em opções de carreira de nível superior e estudo (incluindo 
estudos superiores). Os pais foram considerados influentes nas decisões de carreira, portanto, devem 
ser fornecidos métodos para permitir que eles acessem essas informações. 

 

Recomendações para programas de transição de alta qualidade 
 

● Onde – se possível na comunidade (experiência de trabalho, trabalho voluntário, trabalho 
remunerado) (Cimera, 2010). 
 

● O que incluir 
• Informação sobre educação pós-secundária, incluindo programas terciários e de 

vocação educacional; 
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Intencionalmente ajudar os alunos a não apenas obter experiência de trabalho, mas para aprender 
sobre diferentes tipos de empregos, requisitos de trabalho, e propósitos de trabalho específico 
(Gibbons et al, p.89). 
 

● Quem – deve ser ensinado pelos 
professores tradicionais nas escolas, ao 
invés de professores de educação 
especial. Onde disponíveis, oficiais de 
orientação ou conselheiros escolares 
que empreendem planejamento de 
carreira para alunos sem deficiência 
devem fornecer estes serviços para 
alunos com deficiência (Gibbons et al, 
2016). 

 
5.3 PÓS-ESCOLA 

 
Quando saem da escola, os alunos com deficiência 
que foram incluídos na educação escolar regular são 
mais propensos a serem matriculados na educação de 
ensino superior e ter um emprego ou viver 
independentemente (Agência Europeia para Necessidades 
Especiais e Educação Inclusiva, 2018). A aprendizagem é 
vitalícia para todas as pessoas, incluindo aquelas com 
síndrome de Down. Oportunidades para continuar aprendendo tanto em ambientes formais quanto 
informais podem ser mais raras para adultos com síndrome de Down, portanto, educação contínua 
explicitamente planejada pode ser necessária. 

 
Nesta seção, evidências de pesquisa, políticas públicas e prática levam a diretrizes sobre a 
aprendizagem de adultos. Em alguns países, oportunidades de estudar certificados na universidade 
estão disponíveis (Hendrickson, Carson, Woods-Groves, Mendenhall, & Scheidecker, 2013; Izuzquiza 
Gasset, 2012; O’Brien et al., 2009; Rillota, Arthur, Hutchinson e Haghavendra, 2018; Ryan, 2014;  
Udtsky & Hughson, 2012). Mais comumente disponíveis estão programas de treinamento vocacional, 
muitos deles levando a certificados comerciais e outros credenciamentos de emprego. A pesquisa 
especificamente com participantes com síndrome de Down é limitada, embora existam mais no campo 
mais amplo da deficiência intelectual. A aprendizagem também ocorre em outros contextos da vida, 
como na força de trabalho e nas atividades recreativas. 

5.3.1. Educação terciária e vocacional 

Uma descoberta comum é a relação positiva entre a educação pós-escolar e o emprego de indivíduos 
com deficiência intelectual (ver, por exemplo, Grigal, Hart, & Migliore, 2011; Moore e Schelling, 2015; 
Zafft, Hart, & Zimbrich, 2004). Udtisky e Hughson articulam o valor da educação pós-secundária 
inclusiva de várias formas, observando que “tem se mostrado um meio importante e efetivo de lançar 
adultos com deficiência intelectual na idade adulta” (2012, p.298). Além disso, eles argumentam que 
os princípios decorrentes das evidências de pesquisa apoiando o ensino inclusivo primário e 
secundário devem dar sustentação ao setor pós-secundário. 
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O ensino superior (study na universidade) é cada vez mais possível para alunos com síndrome de 
Down. Como observado na seção 4.2.3, na escola secundária, os alunos precisam receber informações 
e expectativas de que o ensino superior existe e é uma opção para eles, caso escolham segui-lo. 
Identificando possíveis barreiras, como qualificações de saída da escola, e trabalhar para superar essas 
barreiras é uma parte importante do planejamento de transição. 

 
Quanto aos membros da população em geral, as vias de acesso ao ensino superior podem ser da 
escola ou via programas formais e informais de preparação do ensino superior. Portanto, há três 
possíveis grupos que podem ter um impacto no apoio ou impedimento de acesso: sair das escolas, 
agências de apoio/intermediários, e a universidade receptora. A crença de que indivíduos com 
deficiência intelectual podem se beneficiar da participação no ensino superior é provável que seja 
importante na motivação para ajudar os indivíduos a se preparar e obter acesso a cursos e programas 
de estudo (Sheppard-Jones, Kleinert, Druckemiller & Ray, 2015). 

 

A educação pós-secundária pode ser de três tipos (Hart, Grigal, Sax, Martinez, & Will, 2006): 
 

1. Cursos separados e projetados especificamente para alunos com deficiência intelectual; 
2. Programas de auditoria (sem crédito) onde os alunos com deficiência intelectual 

frequentam as aulas, mas não realizam avaliação; 
3. Matrícula no ensino regular, onde os alunos com deficiência intelectual realizam os 

programas, com ajustes na entrega do curso e avaliação conforme necessário para 
apoiar a obtenção pelos alunos dos mesmos resultados de aprendizagem definidos para 
todos os alunos. 

 
Programas de auditoria parecem ser a opção mais comum disponível em nível universitário com 
algumas pesquisas emergentes sobre as experiências de funcionários, alunos com deficiência 
intelectual e outros alunos (O’Connor, Kubiak, Espiner, & O’Brien, 2012; Rillotta et al., 2018). O 
impacto sobre professores e outros alunos também está recebendo atenção de pesquisa. May (2012) 
descobriu que cursos universitários inclusivos encorajaram atitudes positivas em torno da aceitação e 
valorização da diversidade entre outros alunos. O impacto na equipe de palestras foi investigado por 
O’Connor e colegas (2012), que notaram a vontade dos professores de desenvolver mais práticas de 
instrução acessíveis. Isso se alinha com a pesquisa dos anos escolares que indica que prática inclusiva 
eficiente leva à melhoria para todos os alunos da escola (Hehir et al., 2016). 

 
Um estudo feito por Grigal e colegas (Grigal, Hart & Weir, 2012) descobriu que a maioria dos 
programas oferecidos nos Estados Unidos enfatizaram a vida independente e a preparação para o 
emprego, com foco reduzido em objetivos acadêmicos. Isso é visto em contraste com os programas 
universitários oferecidos aos alunos sem deficiências intelectuais. Emprego e vida independente são 
metas estabelecidas para muitas pessoas com deficiência intelectual, no entanto, o valor de aprender 
por si só sobre tópicos de interesse é respeitado pela comunidade em geral e não deve ser reduzido 
para pessoas com deficiências intelectuais. 

 
Claro, existem resultados além do aprendizado acadêmico para os alunos que frequentam a 
universidade. Alunos envolvem-se na vida universitária, aprendem com o apoio de mentores 
(acadêmicos e sociais) (Jones & Goble, 2012), têm a oportunidade de se associar a clubes e outras 
organizações de interesse, e podem ter oportunidades para realizar experiências de trabalho e 
estágios. Udtsky e Hughson (2012) também observam que o contexto familiar pode mudar onde o 
membro com deficiência intelectual adquire a identidade de um aluno terciário ou universitário. 

 
As oportunidades para estudantes com deficiência intelectual de estudar em nível universitário são 
limitadas no presente momento. Políticas públicas em muitos países apóiam a prática inclusiva em 
nível superior, mas evidência a partir da pesquisa e prática permanece limitada. Recomendações, 
sujeitas à investigação adicional por meio da experiência, incluem: 
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1. Estabelecer o programa. As universidades podem 
precisar de incentivos ou imperativos de política 
para impulsionar isto, uma vez que alunos com 
deficiência intelectual e síndrome de Down não são 
sua população-alvo; 

2. Fornecer informações sobre programas para 
alunos com síndrome de Down e outros que 
podem influenciar suas decisões, incluindo 
pais, conselheiros escolares, e agências de 
apoio à deficiência; 

3. Fornecer e treinar mentores para apoio 
acadêmico e social. 

 

5.3.2. Aprendendo no trabalho 

 
Um benefício do emprego é a oportunidade 
contínua, e uma exigência, na verdade, de aprender. 
A aprendizagem pode acontecer indiretamente 
uma vez que funcionários desenvolvem abordagens 
para tarefas, ou explicitamente, tais como quando 
uma nova máquina de fotocópia é instalada e a equipe 
recebe treinamento. Para funcionários com deficiência 
intelectual, treinamento explícito no trabalho e suporte têm se 
mostrado um impacto positivo nos resultados do emprego (Kaya, 2018). 

 
O processo de apoiar adultos com deficiência intelectual para obter e manter um emprego aberto foi 
estudado. Antigamente, pensava-se que o emprego em ambientes segregados poderia levar a 
emprego aberto, no entanto, pesquisas indicam o contrário. “Os formuladores de políticas devem 
reconhecer que emprego não é um trampolim para o emprego em um ambiente competitivo” 
(Siperstein et al., 2014, p. 165) 
Apoiar um funcionário com deficiência intelectual em um emprego aberto pode envolver ser treinado 
no local por um coach de trabalho (Noonan Walsh, Lynch, & deLacey, 1994). A eficácia da abordagem 
foi bem pesquisada e o valor do apoio financeiro de governos ou outras agências foi estabelecido 
(Wehman, Chan, Ditchman, & Kang, 2014). 
Uma nota de advertência é levantada por Fillary e Pernice (2006). A inclusão social no local de trabalho 
pode ser prejudicialmente afetada por práticas comuns. O treinamento de indução ou orientação deve 
ser realizado por membros da equipe das organizações e não apenas por instrutores de agências 
externas. Escalações de meio expediente e emprego casual pode levar à exclusão de reuniões de 
equipe e outros treinamentos no local de trabalho, portanto, medidas devem ser tomadas para 
garantir que todos funcionários sejam incluídos nas sessões de treinamento. Da mesma forma, 
avaliações de desempenho, reconhecimento e oportunidades de promoção devem ser planejadas e 
realizadas por um supervisor na organização, não por uma agência externa. A inclusão nas funções 
sociais é um outro aspecto do emprego que envolve inclusão social e oportunidade de aprender. O 
planejamento explícito pode ser necessário para garantir que os funcionários com deficiência 
intelectual estejam aptos a participar. 
Abordagens de treinamento no local de trabalho podem exigir técnicas de ensino explícitas, no 
entanto, elas precisam não ser custosas e precisam não exigir equipe de especialistas grande a ser 
implementada. Becerra e colegas (Becerra, Montanero, & Lucero, 2018) demonstraram a eficácia de 
fornecer gráficos com cartões impressos que, após breve formação, permitem o desenvolvimento 
progressivo da autonomia do trabalhador. Esta foi considerada uma abordagem mais eficaz do que 
instruções verbais fornecidas sob demanda de colegas de trabalho. 
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O uso de suportes mais caros, como modelagem de vídeo, também foi estudado, indicando resultados 
mistos (Allen, Burke, Howard, Wallace, & Bowen, 2012; Goh & Bambara, 2013). A modelagem de vídeo 
é uma técnica melhor apoiada por outras técnicas, como feedback e prática, bem como instalação de 
áudio. Mais abordagens sofisticadas de treinamento utilizando tablets e fones de ouvido com 
bluetooth mostraram ser eficazes (Cavkaytar, Acungil, & Tomris, 2017), no entanto, a transferência 
bem sucedida para contextos em tempo real foi misturada. O uso de realidade virtual também está 
emergindo (Koplic & Beaumont, 2018) embora evidências de pesquisas ainda devam ser estabelecidas. 
Pode haver benefícios em utilizar estas tecnologias quando a aprendizagem no contexto é difícil ou 
arriscada, no entanto, como um princípio geral, a aprendizagem no contexto remove a necessidade de 
treinamento adicional para transferência de conhecimento. 

 
As implicações para o treinamento no local de trabalho são: 

● O treinamento contínuo deve ser ministrado por supervisores que são membros da equipe 
de organização, ao invés de instrutores de trabalho externos; 

● Instrutores de trabalho externos podem ser úteis no apoio à equipe nos locais de trabalho 
para treinar um funcionário com síndrome de Down e para monitorar o desempenho; 

● Auxiliares e técnicas de ensino simples de “baixa tecnologia” são eficazes. Suportes 
visuais, como as fotografias impressas em um cartão permitem que os trabalhadores 
tornem-se autônomos após o treinamento inicial. 

 

5.3.3. Formação contínua 

Os primeiros bebês nascidos na era pós-institucional em muitos países estão chegando aos 40 anos de 
vida. Expectativa de vida para esta geração cresceu além da expectativa de vida de gerações 
anteriores, com um em cada dez agora vivendo nos seus setenta anos de idade (Torr et al., 2010). A 
ligação entre a síndrome de Down e o tipo de demência do Alzheimer foi estabelecida (Hithersay, 
Hamburg, Knight, & Strydom, 2017), no entanto, o envelhecimento não precisa ter as conotações 
negativas frequentemente promulgadas (Burke, McCarron, Caroll, McGlinchey, & McCallion, 2014). O 
envelhecimento ativo, com oportunidades de continuar aprendendo, leva à melhoria da qualidade de 
vida dos adultos com síndrome de Down. Oportunidades de aprendizagem ao longo da vida “fornecem 
enriquecimento e atividades significativas que podem ajudar a neutralizar a solidão e outros 
sentimentos de descontentamento ou tédio” (Fesko, Hall, Quinlan, & Jockell, 2012, p. 503). Há muito 
que se estabeleceu que as pessoas com síndrome de Down, sem outras condições complicadoras, 
continuam a desenvolver-se intelectualmente ao longo da vida adulta (Moni & Jobling, 2001). 
Poucas pesquisas foram realizadas sobre quais aspectos da educação de adultos seriam úteis. Alguns 
primeiros estudos indicaram a necessidade de educação básica e habilidades de orçamento 
(McCausland et al., 2010; McConkey, 1998). Pesquisas realizadas com pessoas idosas com deficiência 
intelectual produzem descobertas de uma época em que a escolaridade para alunos com deficiência 
intelectual era limitada e a escolaridade inclusiva era especialmente rara. A necessidade de educação 
individual e personalizada foi observada por McConkey (1998) e pode ser uma maneira de identificar 
as áreas específicas da vida onde existe necessidade ou onde a pessoa gostaria de desenvolver 
conhecimentos ou habilidades adicionais. Além disso, Faragher observou que rápidos avanços 
tecnológicos ocorrendo em toda a sociedade demandam mudanças no que está incluído nos 
programas funcionais ou de habilidades para a vida toda (Faragher, 2019). 
A maioria dos estudos sobre aprendizagem de adultos explorou o desenvolvimento da alfabetização e 
os outros aspectos da vida (Lynch, 2013; Moni & Jobling, 2001, 2008; Moni, Jobling, Morgan, & Lloyd, 
2011; Morgan, Moni, & Cuskelly, 2013). A importância do desenvolvimento da alfabetização para a 
amizade e outras áreas da inclusão social implica o prejuízo causado se as oportunidades não 
estiverem disponíveis para a contínuo aprendizado e desenvolvimento da alfabetização (Forts & 
Luckasson, 2011). Um problema que surge na idade adulta (e muitas vezes antes) é encontrar o 
desenvolvimento e atividades de alfabetização socialmente adequadas (Moni et al., 2011). Moni e 
Cuskelly (2008) defendem o uso de textos de cultura popular. 
 Adultos com síndrome de Down fazem uso de uma série de estratégias de alfabetização (Morgan et al., 2013) 
que podem 
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ter sido aprendidas na escola ou em um contexto específico, e que provavelmente 
foram adaptados ao contexto em que foram utilizados. Morgan e colegas 
trabalharam com adultos com síndrome de Down como parceiros de pesquisa e 
descobriram que textos visuais, como fotografias ao lado de 
palavras escritas, foram particularmente úteis no apoio 
ao desenvolvimento de significado no contexto. 
Uma descoberta importante desta pesquisa é que 
adultos com síndrome de Down podem continuar 
precisando de ajuda para utilizar estratégias de 
alfabetização que eles podem ter aprendido 
apenas parcialmente na escola. Um exemplo 
de direcionalidade da leitura de texto 
(observou-se que aqueles indivíduos no 
estudo liam palavras aleatórias quando o 
texto era difícil). O estudo investigou práticas 
de alfabetização em contextos de escolha dos 
participantes e então fornece evidências para 
a natureza das práticas de alfabetização. 
Dificuldades de transferência de estratégia 
aprendidas na escola para outros contextos foram 
observadas e isso sugere que o aprendizado de 
alfabetização contínuo na fase adulta pode ser realizado 
de forma efetiva no próprio contexto, na medida em que 
surge a necessidade, e ensinado pelos companheiros. 

 

Existem estudos limitados além da alfabetização. Faragher e Brown (2005) estudaram a conexão entre 
o uso da matemática em contextos de vida (numeração) na qualidade de vida. O desenvolvimento de 
numeração pode exigir planejamento explícito para pessoas com deficiência intelectual porque as 
oportunidades de fazê-lo indiretamente podem ser limitadas (Faragher, 2010). A alfabetização 
financeira é uma preocupação comum para pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down 
em particular. Elementos do currículo antigo, como contar moedas e calcular troco em países com 
banco eletrônico e finanças digitais (Faragher, 2019). De importância crítica são conceitos 
abrangentes, como orçamento, economia, gastos, ganhos de juro e empréstimo de dinheiro. Eles 
devem ser ensinados como conceitos, ao invés de se confiar em técnicas específicas que podem se 
tornar desatualizadas. O uso das ferramentas da matemática, como caixas eletrônicos, banco online e 
planilhas elimina o desafio do cálculo. Quase todos os adultos na comunidade em geral demandam 
consultoria financeira, especialmente em áreas complexas, como tributação e poupança para a 
aposentadoria. Da mesma forma, pessoas com síndrome de Down precisam de conselhos daqueles em 
quem confiam. Infelizmente, eles são vulneráveis a abuso financeiro e estratégias devem ser 
consideradas para proteção contra o risco. Isso inclui ter mais de um consultor de confiança para 
supervisionar despesas e fornecer orientação, usando um modelo de tomada de decisão apoiada, para 
permitir que a pessoa com síndrome de Down tome suas próprias decisões com o suporte adequado 
para fazê-lo. 
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RECOMENDAÇÕES PARA O APRENDIZADO 
 

31. A intervenção precoce em ambientes inclusivos leva a uma maior aprendizagem e 

melhores resultados sociais do que os programas realizados em ambientes segregados. 

Apoie as crianças para se envolverem em experiências conhecidas como promotoras do 

desenvolvimento. 

32. Profissionais, como diretores de escola e líderes de sistema, devem apoiar as famílias na 

transição para canais inclusivos. 

33. O ensino explícito e paciente sobre as rotinas escolares é essencial. 

34. Salas de aula inclusivas oferecem oportunidades de aprendizado do conhecimento 

cultural e relacionado à idade. 

35. Alunos devem ser encorajados a frequentar aulas secundárias inclusivas e ser apoiados 

a permanecer lá até o término da escola secundária. 

36. A escola secundária deve ser dedicada ao ensino do currículo da escola secundária, porque as 

oportunidades de aprender esse material tornam-se limitadas depois que os anos letivos 

passam. 

37. Pessoas com síndrome de Down têm o direito de serem ensinadas sobre 

relacionamentos, sexualidade e saúde sexual. 

38. A experiência de trabalho em ambientes comunitários desenvolve atributos não 

acadêmicos essenciais para o emprego, como habilidades emocionais e 

comportamentais. Experiência de trabalho em locais de trabalho protegidos ou outras 

configurações segregadas durante os anos letivos não fornece as oportunidades 

necessárias para aprender sobre a empregabilidade aberta. 

39. Oportunidades para continuar aprendendo em ambientes formais e informais podem 

exigir planejamento além dos anos escolares. 

40. A educação pós-secundária deve estar disponível para alunos com síndrome de Down, caso 

eles desejem prosseguir nos estudos. Os ajustes e apoios necessários devem ser fornecidos 

no que concerne a outros níveis de ensino. 

41. O treinamento contínuo no local de trabalho deve ser ministrado por supervisores que são 

membros da equipe de organização, ao invés de instrutores de trabalho externos. 

42. Os instrutores de trabalho externos podem ser úteis no apoio à equipe nos locais de 

trabalho para treinar um funcionário com síndrome de Down e para monitorar o 

desempenho. 

43. Pessoas com síndrome de Down, sem outras condições associadas, continuam a se 

desenvolver intelectualmente durante a fase adulta e devem ter acesso a oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida. 

44. A alfabetização contínua na idade adulta é eficaz em contextos de vida, conforme a 

necessidade surge, e pode ser ensinado por companheiros nesses contextos. 

45. As habilidades numéricas mudam com os avanços tecnológicos e os adultos com síndrome 

de Down devem receber ajuda para aprender a utilizar dispositivos como smartfones e 

aplicativos de computador, onde estes acham-se em uso pela comunidade em geral. 

46.  Apoio de adultos de confiança para permitir que a pessoa com síndrome de Down 

gerencie suas finanças será provavelmente necessário. 
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 APÊNDICE
 

Diretrizes internacionais para a educação de alunos com Sindrome de Down 

LISTA COMPLETA DE RECOMENDAÇÕES 
CONSIDERAÇÕES CHAVE 

1. Em todos os ambientes escolares, alunos com síndrome de Down devem ser colocados nas 

classes regulares apropriadas para sua idade. Os alunos devem ser retirados dessas 

configurações tão raramente quanto possível. 

2. As configurações de educação para todos alunos, incluindo aqueles com síndrome de 

Down, devem ser seguras, acolhedoras e livres de todas as formas de violência, bullying 

e abuso. 

3. As oportunidades de aprendizagem devem continuar além dos anos escolares e durante a fase adulta. 

4. As decisões sobre o que é ensinado aos alunos com síndrome de Down devem ser 

enquadradas em torno do direito a um currículo amplo e equilibrado e a oportunidades 

extracurriculares, em igualdade de condições com outros, e não com base em previsões 

sobre o que será necessário para a vida adulta. 

5. O bom desempenho acadêmico deve ser esperado de todos alunos com síndrome de 

Down com oferta dos suportes de aprendizagem apropriados. 

6. O corpo docente deve estar ciente da alta probabilidade de deficiências visuais e auditivas 

em alunos com síndrome de Down e que ajustes apropriados podem ser necessários para 

garantir aprendizagem e comunicação eficazes. 

7. Fonoaudiologia e outras atividades que promovem boa clareza de fala e fluência devem 

estar disponíveis para alunos com síndrome de Down. 

8. O corpo docente deve fazer os ajustes apropriados conforme necessário, dado que os 

alunos com síndrome de Down podem apresentar extensas dificuldades de comunicação 

social. 

9. O ensino deve levar em consideração as limitações da memória de trabalho verbal e 

manipulação das informações da memória operacional. 

10. Suportes visuais para aprendizagem (incluindo palavras escritas) devem ser utilizados. 

11. Movimento ativo e participação devem ser utilizados sempre que possível. 

12. A terapia ocupacional pode apoiar o desenvolvimento contínuo das habilidades motoras finais 

ao longo da vida. 

13. Se um aluno apresentar um comportamento incomum, os professores devem primeiro 

descartar a dor como causa. 

 

CONDUZINDO 

14. Os líderes precisam estar em total acordo com o artigo 24 da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, sobre Educação, e 

cientes de seu papel na condução da mudança cultural necessária. 

15. Os países em processo de estabelecimento de um sistema educacional devem evitar a 

introdução de um sistema escolar especial segregado. 

16. Os líderes devem fornecer oportunidades para todos os funcionários, incluindo 

assistentes de apoio à aprendizagem, para realizar o desenvolvimento profissional em 

aspectos da prática inclusiva. 

17.  Os líderes devem assegurar tempo de planejamento adequado para as equipes docentes. 
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18. As equipes de liderança devem ser apoiadas através do estabelecimento de redes 

e comunidades de prática. 

19. Os líderes devem estabelecer uma visão compartilhada de inclusão em todos os níveis 

do sistema educacional, trabalhando em parcerias com as famílias e a comunidade em 

geral. 

20. Os diretores escolares devem ter responsabilidade pela seleção da equipe. 

21. Os professores devem ser responsáveis pela aprendizagem de todos os alunos de suas 

turmas e devem orientar o trabalho de professores assistentes designados. 

22. O apoio deve ser fornecido pela equipe de liderança da escola para implementar a política 

de escola toda inclusiva em torno das equipes de apoio à aprendizagem. 

 
ENSINO 

23. A formação inicial de professores deve preparar os graduados para gerenciar a 

aprendizagem de todos os alunos em salas de aula inclusivas. 

24. No momento em que um professor recebe uma classe incluindo um aluno com síndrome de 

Down, desenvolvimento profissional direcionado deve ser fornecido. É reconhecido que, em 

alguns países, a disponibilidade de apoio pode ser limitada, no entanto, recursos online de 

aprendizagem profissional estão cada vez mais acessíveis. 

25. Os alunos com síndrome de Down devem ter a oportunidade de aprender o currículo 

especificado para seu nível de ano escolar, ajustado conforme necessário para permitir seu 

envolvimento com os resultados da aprendizagem. 

26. Apoios e ajustes adicionais devem ser disponibilizados a todos os alunos da classe, caso 

desejem fazer uso deles. 

27. Quando planos de educação individuais são usados, todos os membros da equipe de ensino, 

incluindo um membro da equipe de liderança da escola, deve estar envolvido no 

planejamento e progresso do plano individual de educação e sua avaliação. Pelo menos um 

membro da família ou ativista deve ser incluído neste processo. O aluno deve ser incluído e 

apoiado para contribuir. 

28. Ensinar em uma sala de aula inclusiva exige que as necessidades de aprendizagem 

de todos os alunos sejam acomodadas. 

29. Comportamento é comunicação. É necessário determinar o propósito por trás do 

comportamento e agir na causa. 

30. O comportamento evasivo é comum e os professores devem ficar atentos aos alunos que 

utilizam estas estratégias, para que desenvolvam persistência na aprendizagem. 

 
APRENDENDO 

31.  A intervenção precoce em ambientes inclusivos leva a uma maior aprendizagem e 

melhores resultados sociais do que os programas realizados em ambientes segregados. 

Apoie as crianças para se envolverem em experiências conhecidas como promotoras do 

desenvolvimento. 
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32. Profissionais, como diretores de escola e líderes de sistema, devem apoiar as famílias na 

transição para canais inclusivos. 

33. O ensino explícito e paciente sobre as rotinas escolares é essencial. 

34. Salas de aula inclusivas oferecem oportunidades de aprendizado do conhecimento 

cultural e relacionado à idade. 

35. Alunos devem ser encorajados a frequentar aulas secundárias inclusivas e ser apoiados 

a permanecer lá até o término da escola secundária. 

36. A escola secundária deve ser dedicada ao ensino do currículo da escola secundária, 

porque as oportunidades de aprender esse material tornam-se limitadas depois que os 

anos letivos passam. 

37. Pessoas com síndrome de Down têm o direito de serem ensinadas sobre 

relacionamentos, sexualidade e saúde sexual. 

38. A experiência de trabalho em ambientes comunitários desenvolve atributos não 

acadêmicos essenciais para o emprego, como habilidades emocionais e 

comportamentais. Experiência de trabalho em locais de trabalho protegidos ou outras 

configurações segregadas durante os anos letivos não fornece as oportunidades 

necessárias para aprender sobre a empregabilidade aberta. 

39. Oportunidades para continuar aprendendo em ambientes formais e informais podem 

exigir planejamento além dos anos escolares. 

40. A educação pós-secundária deve estar disponível para alunos com síndrome de Down, caso 

eles desejem prosseguir nos estudos. Os ajustes e apoios necessários devem ser fornecidos 

no que concerne a outros níveis de ensino. 

41. O treinamento contínuo no local de trabalho deve ser ministrado por supervisores que são 

membros da equipe de organização, ao invés de instrutores de trabalho externos. 

42. Os instrutores de trabalho externos podem ser úteis no apoio à equipe nos locais de 

trabalho para treinar um funcionário com síndrome de Down e para monitorar o 

desempenho. 

43. Pessoas com síndrome de Down, sem outras condições associadas, continuam a se 

desenvolver intelectualmente durante a fase adulta e devem ter acesso a oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida. 

44. A alfabetização contínua na idade adulta é eficaz em contextos de vida, conforme a 

necessidade surge, e pode ser ensinado por companheiros nesses contextos. 

45. As habilidades numéricas mudam com os avanços tecnológicos e os adultos com síndrome 

de Down devem receber ajuda para aprender a utilizar dispositivos como smartfones e 

aplicativos de computador, onde estes acham-se em uso pela comunidade em geral. 

46. Apoio de adultos de confiança para permitir que a pessoa com síndrome de Down 

gerencie suas finanças será provavelmente necessário. 
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