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EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM 

INGLATERRA 

Estudo de caso 1: Evie, uma criança de 6 anos e Johnny, uma criança de 3 anos 

Evie é uma menina de 6 anos e o Johnny é um menino de 3 anos. Ambos têm Síndrome de 

Down.  

Este estudo de caso explora o suporte que ambas as crianças, bem como quem as 

acompanha, receberam numa instituição de solidariedade social inglesa: “The Education 

Centre for Children with Down Syndrome”.  

Neste estudo de caso, demonstramos a colaboração entre, uma escola primária de ensino 

regular, uma creche regular privada, um centro local para crianças e o trabalho desenvolvido 

por uma instituição de caridade e as famílias das crianças. Esta colaboração entre instituições 

do sector público (escola primária de ensino regular e centro de crianças), do sector privado 

(creche) e instituições de solidariedade social (The Education Centre for Children with Down 

Syndrome) é um modelo que é promovido pelo Governo Inglês. Este estudo de caso sublinha 

a forma como a colaboração permite que as crianças tenham acesso a um apoio que não 

seria possível atingir individualmente por nenhuma das organizações.  

Apesar de serem crianças muito diferentes, tanto a Evie como o Johnny partilham desafios 

semelhantes em relação ao seu diagnóstico. Na história da Evie, a chave principal é a 

Colaboração e na história do Johnny é a Comunicação – mas apresentamos o desafio de 

descobrirem quantos outros processos-chave se podem encontrar.  

Estudo de caso 2: Aiden, uma criança de 8 anos 

Este estudo de caso trata o caso do Aidan, um rapaz de oito anos.  

Aiden esteve numa instituição educativa regular até aos 5 anos. Enquanto ele estava nessa instituição, 

os seus pais foram sendo confrontados, diariamente, acerca do seu comportamento inapropriado. O 

que acontecia, frequentemente, à frente de outros pais. Estes sentiram que as mensagens que foram 

recebendo acerca do Aidan eram muito negativas e que a filosofia da escola não era muito inclusiva. 

Aidan estava em risco de exclusão e os seus pais estavam muito preocupados. Assim decidiram mudá-

lo para uma escola primária nos arredores. O Aidan está agora no quarto ano da escola primária que 

tem frequentado desde que se juntou à turma que o acolheu. Desde o princípio, os pais afirmam que 

o seu filho tem sido um membro, totalmente, incluído nesta escola.  

Aiden foi diagnosticado, aos seis anos, com o Síndrome de Asperger por um psicólogo clínico. Embora 

esta criança seja academicamente capaz, as suas dificuldades prendem-se com as interações sociais e 

a comunicação. O seu ponto forte é a matemática, em particular números e padrões. Ele é capaz de 

dar respostas e descrever oralmente os seus pensamentos nas sessões de inglês, bom como em 

sessões de outras áreas, mas normalmente apresenta alguma relutância em escrever. O Aiden tem 

um professor titular que tem bastantes competências e conhecimentos sobre o Espetro do Autismo 

(ASC), bem como sobre as estratégias adequadas para crianças com esta condição. Esta criança tem 

professores também de outras áreas específicas que, em equipa e por meio da colaboração, planeiam 

diariamente a sua intervenção com o Aiden.  
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Os focos principais deste estudo de caso são a Colaboração e a Comunicação. No entanto, podem 

encontrar-se outros processos-chave para a inclusão. 


