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Educação Inclusiva, Patna, Índia 
 

 
 
Na Escola Notre Dame, Sumbuck, todas as crianças são bem-vindas, inclusive as portadoras de necessidades 
especiais. Mesmo que a Índia esteja fazendo um enorme progresso no campo da educação, com a campanha 
"Educação para todos", garantir os direitos das pessoas com deficiência (RPWD- Lei 2016) ainda é um desafio. 
Neste sentido, abrimos um centro que disponibiliza fisioterapia. Nossas estratégias incluem aprendizado 
audiovisual, tratamento terapêutico, aulas de ioga e capacitação para realizar atividades da vida diária. 
Embora uma educação especializada seja necessária em certos casos, defendemos e incentivamos a 
educação inclusiva, para que as crianças com necessidades especiais frequentem a escola e também 
recebam terapia regularmente. As crianças tem horários individualizados que lhes permite usufruir da 
terapia durante os períodos livres. Atualmente, doze crianças estão sendo ajudadas dessa forma. Tornamos 
as salas de aula acessíveis aos alunos com deficiência, construindo uma rampa e criando ambientes, 
banheiros e salas de aula adaptadas para pessoas com deficiência.  
 
Programa de tratamento precoce 
Como sabemos, frequentemente, a deficiência e a pobreza estão interligadas.  As condições de incapacidade 
podem ser melhor tratadas se as crianças forem diagnosticadas durante seus estágios iniciais de vida. Por 
isso, procuramos as comunidades desfavorecidas para fornecer serviços de saúde e reabilitação. Por meio 
dos nossos programas comunitários, juntamente com a capacitação para nossos animadores e funcionários, 
identificamos crianças com deficiência na fase inicial da sua vida e iniciamos tratamento precoce para corrigir 
as deformidades e evitar deterioração adicional. Essas ações têm um grande efeito sobre os pais, famílias e 
comunidades. 
 
Fazemos a diferença 
Nosso Centro de Fisioterapia em Sumbuck está em boas mãos com as fisioterapeutas capacitadas, a Sra. 
Naveena e a Irmã M. Seema, que prestam serviços de fisioterapia regular no centro e nas casas dos 
estudantes. As crianças que moram muito longe e não podem ser trazidas ao centro, são visitadas 
regularmente para receberem terapia domiciliar. Além disso, os pais são treinados para continuar o 
tratamento. De tempos em tempos, novas intervenções são introduzidas para aprimorar a condição e, 
também, planejar tratamentos futuros. Juntamente com o apostolado para crianças com deficiência, 
também tratamos muitos pacientes com AVC. Muitos dos deles voltaram para casa completamente 
reabilitados.  
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Assegurar uma gravidez segura por meio da formação das mães e incentivar partos em instituições 
creditadas, ajudaram a evitar certas deficiências. Consultas regulares, vacinação e dieta adequada durante 
a gravidez estão impedindo a anemia.  Evitar medicamentos desnecessários também reduziu o número de 
deficiências.  Em suma, o trabalho das irmãs inclui prevenção, tratamento e cura.  Acreditamos nos ditados: 
“Não espere pela oportunidade certa, crie-a” (GB Shaw) e “Minha capacidade é mais forte do que a minha 
deficiência”. 


