


Workshop 8: “Políticas Intersetoriais para Crianças com 
Deficiência”

PROGRAMA BPC NA ESCOLA 

Estratégia intersetorial para inclusão sócio educacional das crianças com deficiência 
beneficiárias do BPC

São Paulo - SP, 02 de dezembro de 2019.



 Renda mensal básica no valor de 1 Salário Mínimo;

 Destinado às pessoas idosas (a partir de 65 anos) e às pessoas com

deficiência;

 Que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-

la provida por sua família (1/4 S.M).



a) Apesar do recebimento do BPC, os beneficiários (2.680.837) permaneciam com precário acesso
aos serviços públicos de saúde, educação e também aos serviços socioassistenciais;

a) Dos beneficiários em idade escolar, apenas 21% estudavam (78.848), enquanto 79% estavam fora
da escola (296.622).

Agenda Social - conjunto de ações voltadas ao combate à pobreza, entre as quais constavam o
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), medidas para redução das desigualdades,
ampliação dos serviços socioassistenciais.

Oportunidade para a construção de um Programa em que gestores de diferentes pastas
ministeriais definissem a temática da deficiência e o atendimento a essa população como
agenda prioritária.

EM 2007 IDENTIFICOU-SE QUE:



“Deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao
ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas”.

“Pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem
obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas”.

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Em seu artigo 24, a Convenção dispõe sobre a Educação:

- reconhece o direito das pessoas com deficiência à educação, sem discriminação e com base na igualdade de

oportunidades.

- trata do direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo da

vida.

- Apresenta como objetivo: o pleno desenvolvimento humano e do senso de dignidade e autoestima; máximo

desenvolvimento da criatividade, habilidades físicas e intelectuais; participação efetiva em uma sociedade livre.



UM OLHAR PARA O DIREITO À EDUCAÇÃO

O direito à educação é reconhecido no âmbito internacional como um direito

fundamental de todos os seres humanos, considerada sua relevância na construção

de sociedades mais justas. Na constituição brasileira de 1988, a educação se inscreve

como um direito social fundamental.

Constituição Federal 1988:

A educação, direito de todos e dever do Estado e será promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola.



LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO – LBI (Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015)

“A Educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados

Sistema Educacional Inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo

de toda vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas

características, interesses e necessidades de aprendizagem”.

A limitação não como atributo da pessoa, mas

como resultado da sua interação com o meio

físico e social em que vive.



BARREIRAS
“Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento

e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança”.

a) urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou

impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e

de tecnologia da informação;

e) atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência

em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.
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inclusão

Determina mudanças 

quanto a acessibilidade

Reconhece potencialidades  

para a arte, esporte, trabalho, 
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OBJETIVOS PRINCIPAIS DIRETRIZES

o Promover a elevação da qualidade de vida e

dignidade das pessoas com deficiência até 18

anos, beneficiárias do BPC, bem como ampliar

sua proteção social;

o Garantir o acesso e permanência na escola;

o Acompanhar os beneficiários por meio da

articulação intersetorial e da gestão

compartilhada nas três esferas de governo,

entre as políticas.

o Identificação das barreiras que impedem o

acesso e a permanência das crianças e

adolescentes beneficiárias do BPC na

escola;

o Acompanhamento dos beneficiários e de

suas famílias pelas equipes de referência

dos serviços socioassistenciais e das outras

políticas públicas.



 Identificar as barreiras de acesso e permanência na escola das pessoas
com deficiência beneficiárias do BPC;

 Subsidiar a elaboração de ações setoriais e intersetoriais para a
superação dessas barreiras.

SEÇÕES Nº QUESTÕES

A - INFORMAÇÕES GERAIS 39 (1-39)

B – TIPOS DE DEFICIÊNCIA 1 (40)

C - ACESSO À ESCOLA 41 (41-81)

D - TRABALHO 3 (82-84)

E – PRODUTOS E TECNOLOGIA ASSISTIVA 9 (85-93)

F - APOIO E RELACIONAMENTOS 6 (94-99)

G - ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 14 (100-113)

H – MORADIA E AMBIENTE 5 (114-118)

I - JUSTIFICATIVA DE NÃO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 1 (119)



Para alcance dos objetivos: 

 Há um percurso que inicia na adesão e segue com um conjunto de ações complementares.

 Envolve ações dos entes federados (União, estados, municípios, e o Distrito Federal). 

 As responsabilidades estão delimitadas no Termo de Adesão ao Programa.

É um processo em que não existem etapas isoladas.



EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ESCOLAR DOS BENEFICIÁRIOS
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Resultados do Pareamento 2017 do Programa BPC na Escola 

Percentual de Beneficiários Inseridos e Não Inseridos na Escola - Brasil

65%

35%

% Inseridos na Escola % Não Inseridos na Escola

Fonte: Pareamento do Programa BPC na Escola 2017.

Em 2017 foram identificados 532.173 Beneficiários
do BPC com deficiência entre 0 e 18 anos:

• 347.590 (65,32%) Inseridos na Escola;

• 184.583 (34,68%) Não Inseridos na Escola.



Percentual de Beneficiários Inseridos e Não Inseridos na Escola – Região Sudeste

69,37%

30,63%

% Inseridos na Escola % Não Inseridos na Escola

Fonte: Pareamento do Programa BPC na Escola 2017.

Na Região Sudeste, em 2017, foram identificados
169.987 Beneficiários do BPC com deficiência entre 0
e 18 anos:

• 117.924 (69,37%) Inseridos na Escola;

• 52.063 (30,63%) Não Inseridos na Escola.



Percentual de Beneficiários Inseridos e Não Inseridos na Escola - por Faixa Etária
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IMPORTÂNCIA DA INTERSETORIALIDADE



INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA COM OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA PROGRAMA 

BPC NA ESCOLA

Aplicação do Questionário para 

identificação das barreiras

Elaboração de 

diagnósticos pelas 

equipes
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A 
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POP

CENTRO 

DIA

Serviço de Convivência e 
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EDUCAÇÃO

Programas e Ações:

 Programa Escola Acessível;
 Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM);
 Transporte Acessível - Programa Caminho da Escola;
 Programa de Formação Continuada – IFES – Simec/PAR e Simec/Sisfor;
 Programa Incluir – SECADI/SESU/DPEE;
 Programa BPC na Escola;
 Programa Nacional do Livro Acessível – PNLD, e Programa Nacional da Biblioteca Escolar – PNBE;
 CAP – CAS – NAAH/S;
 IBC e INES;
 CBB.



INTERFACE DO BPC NA ESCOLA COM A REDE DE CUIDADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

(RCPCD)

ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
ATENÇÃO HOSPITALAR E 

DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA
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Atenção Domiciliar - Melhor em Casa



DIREITOS HUMANOS

CONADE 
(Conselho 
Nacional)

Conselhos 
Municipais

Conselhos 
Estaduais

Rede de Conselhos



Obrigado!

Walace Dias Freitas

Coordenador da Coordenação-Geral 
de Articulação e Ações Intersetoriais

– CGAAI/DBA/SNAS/SEDS/MCID

E-mail: bpcnaescola@mds.gov.br

Telefones: (61) 2030-3218 / 3225 / 3229
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