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Resumo 

A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, 
no ensino regular/comum é um fato que está articulado a 
inúmeros movimentos nacionais e internacionais direcionados a 
uma sociedade mais justa que atenda a todos os cidadãos em 
suas mais diversas especificidades. Há tempos, profissionais da 
educação tem se preocupado com a questão da dificuldade de 
aprendizagem dos alunos. Altos índices estatísticos de alunos 
apresentam problemas de aprendizagem, refletindo no contexto 
escolar. Assim sendo, esse estudo tem por objetivo propiciar aos 
professores que atuam no ensino regular, com alunos em 
processo de inclusão, subsídios teórico-práticos acerca das 
necessidades e especificidades do professor da sala de recursos 
multifuncional. Os procedimentos metodológicos utilizados 
pautaram-se na análise de dissertações, teses e artigos que 
contemplassem tal discussão. A presente pesquisa é de cunho 
bibliográfico, documental e de intervenção pedagógica a partir da 
análise das produções acadêmicas sobre a Educação 
Especial/Inclusão e a Sala de Recursos Multifuncional. Evidencia-
se a importância de grupos de estudos para que estes contribuam 
para o reconhecimento desta necessidade, aproximando a 
comunidade escolar, da efetivação do processo ensino 
aprendizagem. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Esta Produção Didático-Pedagógica tem por finalidade organizar o material 

didático e suas estratégias metodológicas, visando atingir os objetivos do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, cujo título é: “Sala de Recursos Multifuncional: ferramenta 

de efetivação da Educação Especial na perspectiva inclusiva”. A mesma está 

apresentada como Unidade Didática em que o Material Didático e as Orientações 

Metodológicas estão contemplados de forma concomitante. O material elaborado 

nesta produção foi desenvolvido para ser trabalhado com os professores. 

  O tema foi escolhido considerando que a escola, constitui-se num espaço 

privilegiado de possibilidades de interações sociais e de construção do 

conhecimento. Para que ela possa atender de forma democrática e com qualidade a 

todo alunado e especificamente aqueles que necessitam do atendimento 

especializado em sala de recursos multifuncional e diante do que ora foi exposto 

temos como problemática: Que recursos (pedagógicos, materiais, humanos) são 

necessários nos programas de apoio em sala de recursos que possibilitem aos 

alunos com necessidades educacionais especiais condições de uma efetiva 

participação no processo ensino-aprendizagem? Quais os fundamentos legais que 

amparam este trabalho? Que conhecimentos são necessários ao professor da sala 

de recursos multifuncional para uma atuação pedagógica adequada as 

necessidades do alunado atendido? Quais as especificidades do aluno da sala de 

recursos multifuncional no processo ensino-aprendizagem que interfere no contexto 

do ensino regular/comum? 

 Pensando nessas questões, esta produção sugere algumas reflexões, bem 

como atividades diferenciadas, as quais servirão para a prática pedagógica em todo 

espaço escolar. 

             O trabalho apresenta como objetivo geral: “Propiciar aos professores que 

atuam no ensino regular/comum, com alunos em processo de inclusão, subsídios 

teórico-práticos acerca das necessidades e especificidades do professor da sala de 

recursos multifuncional”.  

 

 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 No decorrer da história das pessoas com deficiência, observamos que estas 

eram ignoradas pela sociedade e principalmente pelas famílias, no que diz respeito 

à educação. 

 Januzzi (2004) afirma que as primeiras iniciativas de encaminhamento da 

questão tratam da educação das pessoas com deficiência, desde o século XVI, 

durante a colonização do país, até o início do século XX, no Brasil já industrializado. 

Há quase 400 anos, quando a sociedade era predominantemente agrícola e 

rudimentar, numa época quando apenas 2% da população era escolarizada, e 

mesmo o ensino regular era tímido, a educação das pessoas com deficiência 

praticamente nem existia, sendo pouco a pouco desenvolvida com o apoio de 

pessoas interessadas, mas respaldadas por um governo de segundas intenções. 

  A educação da pessoa com deficiência se concentrava basicamente no 

ensino de trabalhos manuais, na tentativa de garantir-lhes meios de subsistência e 

assim isentar o Estado de uma futura dependência desses cidadãos. A referência 

para a normalidade passa a ser o posicionamento no rendimento escolar, e não 

havia qualquer orientação que balizasse o tratamento dos ditos "anormais".  

 Cresce o engajamento da sociedade civil e política, concentrando na 

educação da pessoa com deficiência a partir do início do século XX, quando a 

sociedade civil começava a atrelar-se nas causas a favor das pessoas com 

deficiência, criando centros de reabilitação e clínicas psicopedagógicas.  

 Contudo, mesmo diante de alguns progressos, a educação das pessoas com 

deficiência era pauta ausente das Conferências Nacionais de Educação. As 

reformas em educação especial visavam educar o normal dentro dos padrões de 

excelência, sem realmente favorecer as pessoas com necessidades especiais. 

 Os caminhos trilhados em busca da equidade continuam retratando a 

evolução da educação especial a partir dos anos setenta. A década foi considerada 

pela autora um marco no assunto, ganhando visibilidade diante de alguns fatos, tais 

como a criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP, posteriormente 

Secretaria da Educação Especial - SEESP) em 1973, constituindo o primeiro órgão 

federal de política específica para a pessoa com deficiência. 

 As organizações filantrópicas e campanhas pela causa da deficiência 

continuaram se consolidando no país e a escolarização da pessoa com deficiência 



ganhou valor, tendo em vista o desenvolvimento do país e a produtividade do 

indivíduo. O discurso pedagógico da época ressaltou a integração ou normalização 

da deficiência, inserindo as pessoas com necessidades especiais no cotidiano dos 

considerados normais.  

 Ainda na esperança de que um órgão nacional conseguisse melhorias e 

integração social da pessoa com deficiência, foi criado em 1985 um novo órgão para 

integração das populações, a Coordenação Nacional para a Integração da Pessoa 

com Deficiência (CORDE), que visou aspectos mais amplos do que o CENESP e 

oportunizou a participação da pessoa com deficiência em suas decisões, colaborou 

não só com a divulgação de orientações que viabilizassem a integração social, mas 

também apontou os motivos que pareciam dificultar tal feito.  

 Na década de 1990, com o advento da declaração de Salamanca, o governo 

concebeu o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), 

avaliador e aprovador do plano anual do CORDE. O intuito desse órgão seria facilitar 

gestões descentralizadas e possibilitar a comunicação entre sociedade civil e 

governo. 

  Porém, mesmo com a criação de tantos conselhos, permanecia a escola 

pouco democratizada e a educação especial como um sistema de ensino paralelo ao 

ensino popular. Este estigma perdurou até meados do ano 2000, quando mesmo 

que tantas vezes influenciada pelos valores da ideologia dominante, a ênfase da 

escola começa a centralizar-se em seu poder transformador, necessitando que os 

educadores atentem às particularidades dos alunos e valorizando métodos e 

técnicas de ensino que atendam às "necessidades especiais" de cada um.  

 O século XXI trouxe em sua bagagem fatores como avanços tecnológicos e 

direitos conquistados, que preenchem diversas lacunas importantes para o bem-

estar do homem, mas ao mesmo tempo, as desigualdades sociais, o progresso 

desenfreado, as cobranças acerca da produtividade e a competitividade ameaçam a 

todo tempo tudo o que foi conquistado.  

 Atualmente, ainda luta-se para que a educação especial seja reconhecida 

como parte integrante de uma educação para todos. Nesse contexto, não cabem 

preconceitos, protelações ou isenções de responsabilidade.  

 Januzzi (2004) afirma que existem inúmeras dissertações, teses, artigos em 

revistas, livros, vídeos sobre as diversas deficiências, no entanto, sob o ponto de 

vista de formação de professores apesar de orientações legais nesse sentido, muito 



se foi realizado e está sendo, porém precisa-se repensar em conjunto todos esses 

caminhos promissores, que apontam novos rumos educacionais e o grande desafio 

de modificar a organização social para que seja possível a apropriação de benefícios 

a todos os brasileiros. 

 Em relação à educação especial no Brasil, a história e políticas públicas 

trilham para a compreensão da trajetória dessa educação a partir de 1854, 

constatando-se influências das ações voltadas para o atendimento aos portadores 

de deficiências na Europa e nos Estados Unidos. Observou-se que da Europa 

herdou-se o modelo de internatos ou de escolas especiais, e dos Estados Unidos as 

alternativas de classes especiais na escola comum e as conquistas dos movimentos 

organizados de pais portadores de deficiências. 

 Ao realizar-se uma retomada histórica, dois importantes períodos marcaram 

a história da educação especial, caracterizados pela natureza e abrangência das 

iniciativas oficiais e particulares. O primeiro de 1854 a 1956, compondo um século 

de iniciativas oficiais e particulares isoladas e o segundo de 1957 a 1993, marcado 

pelas iniciativas oficiais de âmbito nacional, evidenciando-se a ação governamental 

no fim dos anos cinquenta, instituindo-se campanhas específicas para o atendimento 

de portadores de deficiência auditiva, visual e mental.  

 Vale ressaltar que nos três níveis de governo (federal, estadual, municipal) 

têm sido constantes as dificuldades dos legisladores e educadores para uma 

definição clara do atendimento educacional dos portadores de deficiências, aos 

poucos esse atendimento passou a ocorrer em instituições educacionais específicas, 

as escolas, caracterizando-se como educação propriamente dita, integrando-se no 

sistema de ensino. 

 Na leitura realizada observou-se que até 1990 as politicas de educação 

especial refletiram, explicitamente, o sentido assistencial e terapêutico atribuído à 

educação especial pelo MEC, a partir de 1990, surgem indicadores da busca de 

interpretação da educação especial como modalidade de ensino. 

 A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é um 

processo cíclico e complexo, que configura no território nacional de diferentes 

maneiras, transformando cada região em um caso singular, não sendo possível por 

vezes, a utilização de um único referencial de atendimento pedagógico aos alunos 

com necessidades educacionais especiais. 

 Embora não haja uniformidade no atendimento educacional às pessoas com 



necessidades educacionais especiais em nosso país, verifica-se que no Estado do 

Paraná os dados quantitativos repetem o estabelecido no quadro nacional. 

 No Paraná, a proposta de educação, na perspectiva de educação inclusiva, 

apresenta o serviço de apoio por meio das salas de recursos organizadas pela 

Secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Departamento de Educação 

Especial e Inclusão (DEEIN), com respaldo do Conselho Estadual de Educação 

(CEE). 

 A proposta preconiza o atendimento escolar, com ênfase ao respeito à 

diversidade. Orienta os estabelecimentos de ensino, por meio de um documento 

intitulado Diretrizes Curriculares de Educação Especial para a Construção de 

Currículos Inclusivos, a buscarem, de forma processual, o redimensionamento das 

concepções de práticas educacionais. Assim, para atender às diversidades 

existentes nas instituições escolares, fazem-se necessárias medidas de 

flexibilização e dinamização do currículo, por entender a importância da educação 

escolar no exercício da cidadania, que implica na efetiva participação da pessoa na 

vida social, tendo resguardada a sua dignidade e a igualdade de direitos. Isso 

poderá ser possibilitado por meio de um currículo que contemple as diversidades 

existentes. Neste contexto, objetiva-se a criação de uma rede de apoio escolar que 

contemple a diversidade dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, salientado que a proposta de educação inclusiva, denominada inclusão 

responsável, deve estar registrada nos Projetos Políticos Pedagógicos de todas as 

escolas. Consta nas Diretrizes Curriculares da educação especial para a construção 

de currículos inclusivos: 

 

Assim decorre uma nova concepção de atendimento especializado que se 
estende à diversificada rede de apoio dos recursos humanos, tecnológicos e 
materiais que são oferecidos de modo a apoiar e complementar as práticas 
realizadas no ensino comum, rompendo com a ideia engessada de que os 
serviços especializados resumiam-se apenas às classes e escolas 
especiais (PARANÁ, 2006, p. 20).  

 

 A comunidade escolar e, especialmente, os professores, necessitam, cada 

vez mais, se prepararem para os desafios de ensinar no contexto da diversidade, 

atuando como instrumentos mediadores do processo de ensino, visando à promoção 

da aprendizagem dos alunos e, consequentemente, o desenvolvimento humano, 

tendo claro que a inserção dessa clientela na rede regular de ensino é apenas uma 



das ações necessárias para sua real inclusão no grupo social. 

 A mudança no contexto das escolas brasileiras, com a efetivação de um 

atendimento escolar devidamente estruturado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, visa receber e atender, com qualidade, a todos os alunos, 

com elementos que contribuam para a apropriação de conceitos científicos, que são 

vias efetivas de transformações cognitivas discentes com e sem necessidades 

educacionais especiais e de desenvolvimento humano. 

 A Sala de Recursos só se torna possível quando o atendimento às pessoas 

com deficiência ganha caráter oficial, laico e educacional e se apresenta como 

proposta quando o fracasso ganha proporções assustadoras. Silva (2003) esclarece 

que em meados da década de 1970, seguindo as referências americanas, em 

consonância às discussões acerca da segregação das pessoas com deficiência. Sua 

proposta era diminuir a distância entre educação especial e ensino regular/comum, 

apresentando-se como estratégia para a integração desse alunado, considerando 

suas necessidades, contrapondo-se aos pressupostos segregacionistas, postos 

pelas classes especiais. Ao mesmo tempo, este apoio apontava para a normalização 

das condições de escolarização das pessoas consideradas diferentes.  

 Aranha (2011) identifica o movimento de institucionalização, vivido pelos 

países ocidentais que se caracterizou por interesses diversos. O estado buscou 

diminuir as despesas nos cofres públicos cortando gastos com uma população 

improdutiva e onerosa. Para o modelo sócio-político-econômico proposto pelo 

capitalismo, era mais interessante desenvolver meios para que esta população 

retornasse ao sistema produtivo, tornando-se responsáveis por sua subsistência. 

 Justificando esta necessidade, cria-se o conceito de integração, baseado na 

ideologia da normalização. Até então, falava-se e divulgava-se a necessidade de 

integração das pessoas com deficiência no ambiente escolar, com a intenção de 

possibilitar as mesmas condições de desenvolvimento pessoal e profissional. O 

termo “integração” foi bastante utilizado nas décadas de 1960 e 1970, com o objetivo 

de integrar no sistema educacional, os alunos com deficiência, reivindicando, nessa 

perspectiva Marchesi e Martín (1995), condições educacionais satisfatórias na rede 

regular/comum de ensino e sensibilizando, em relação a esta questão, pais, 

professores e autoridades civis. Esta “integração”, fundamentada nos critérios de 

justiça e igualdade, enfatiza o direito de todos, às possibilidades educacionais mais 

normalizadoras possíveis. 



 O movimento em torno da integração foi bastante criticado, porque pautava 

na integração do aluno com deficiência ao ensino regular, sem considerar as suas 

diferenças, o aluno deveria se adaptar à escola para se aproximar da “normalidade”. 

As classes especiais inseridas nas escolas serviriam para “preparar” o aluno para 

ingressar no ensino regular/comum. 

 Somente em 1980, o termo “inclusão” passa a ser utilizado, ganhando força 

a partir da década de 1990, com a Declaração de Salamanca. 

 A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994, p. 5), item 10º, preconiza: 

 

O encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais 
ou a sessões especiais dentro da escola em caráter permanente deveria 
constituir exceções, a ser recomendado somente naqueles casos 
infrequentes onde fica claramente demonstrado que a educação na classe 
regular seja incapaz de atender às necessidades educacionais e sociais da 
criança [...].  

 

  As ideias defendidas por autores da teoria Histórico-Cultural dão suporte 

para a afirmação de que o desenvolvimento de toda função psicológica ocorre, 

primeiro, com os outros homens e, após, no próprio indivíduo. As formas de pensar 

e agir resulta da apropriação da cultura, que traz implícita a forma de ação e de 

pensamento. 

 Vygotsky (1989) aponta diferenças entre o aprendizado e desenvolvimento, 

considerando-os processos que caminham concomitantes, embora o primeiro 

impulsione o segundo. Dessa forma reitera Vygotsky, o conhecimento do mundo 

ocorre por meio do outro. Se for em contato com o outro que o sujeito se 

individualiza, a educação é um fator decisivo no desenvolvimento da criança, 

reestruturando suas funções cognitivas. Segundo a análise vygotskyana, o 

aprendizado uma atividade interpessoal antecipa e estimula o desenvolvimento, 

gerando o que o autor chamou de zona de desenvolvimento proximal.  

 Olhar a atividade compartilhada da criança no presente significa enxergar o 

seu futuro, pois "(...) aquilo que é o desenvolvimento proximal hoje, será o nível de 

desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com a 

assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã" (VYGOTSKY, 1989, p. 

98).  

 No panorama das relações sociais contemporâneas o paradoxo da inclusão 

e exclusão apresenta-se da mesma forma que propõe uma escola inclusiva. No final 



da década de 1980, as discussões envolvendo o processo de inclusão de todas as 

crianças, jovens e adultos no contexto educacional brasileiro evidenciavam-se por 

meio de documentos normativos e orientadores, decorrentes da presença do Brasil 

como signatário em movimentos internacionais. 

 Nesse sentido, uma proposta de educação inclusiva, desvela no cenário 

educativo a necessidade de amplo debate e aprofundamento teórico, pois conduz à 

proposição de um trabalho especializado nas escolas para atender às 

especificidades de cada aluno, quando possível e preferencialmente em salas de 

aula do ensino regular/comum. 

 No percurso realizado pela Educação Especial, na História da Educação, 

evidencia-se, inicialmente, uma tendência ao abandono e à segregação daqueles 

indivíduos que de alguma forma diferenciam-se dos demais. No período que 

antecede e, mesmo durante a Idade Média, são poucos os registros sobre a vida 

das pessoas com deficiências. Durante esse período as pessoas com deficiência 

física ou mental recebiam tratamento desumano.  

 No entender de Pessotti (1984) justificado pela busca por padrões estéticos 

atléticos, resultando muitas vezes na morte ou abandono dessas pessoas. Com a 

propagação do cristianismo na Europa, as famílias consideravam a possibilidade de 

decisão sobre a manutenção da vida das crianças com deficiência, período em que 

essas pessoas passam a ser consideradas criaturas com almas. Em decorrência da 

compaixão ou caridade das famílias, muitas pessoas com deficiência deixam de ser 

eliminadas e recebem assistência cristã. 

 Mazzotta (2011) afirma que o primeiro registro sobre educação especial de 

pessoas com deficiência ocorreu na França, por Jean-Paul Bonet, em 1620, 

intitulado Redação das Letras e Artes de Ensinar os Surdos a falar. Destacava 

ainda, a fundação da primeira instituição especializada para cegos, em 1784, em 

Paris, onde já existia desde 1770 uma instituição para surdos. 

 Em 1832, as pessoas com deficiência física passaram a ser atendidas 

institucionalmente na Alemanha. E, a primeira instituição para deficientes mentais foi 

o internato público de Massachusetts, em 1848 (CAMARGO-SILVA, 2006). 

 Bueno (1993) destaca que no final do século XVIII, as pessoas com 

deficiência e os mendigos passaram por um processo de exclusão velada, 

improdutivos aos interesses do sistema capitalista, permaneciam isolados em 

instituições-asilos, denominados de escola residencial, pública e com o princípio de 



atendimento para todos.  

 Ressaltamos que o processo de inclusão decorre do movimento histórico e 

dialético vivido pelas pessoas com deficiência ao longo das sociedades. Nesse 

sentido, Camargo-Silva (2006, p. 33) esclarece: 

 

Ao longo da história, pode-se constatar que as pessoas com deficiência 
receberam tratamento diferenciado, foram selecionadas e eliminadas, 
encaradas com medo e crendices, dotadas de alma e dignas de piedade, 
segregadas e exploradas pelo capital. Busca-se então a inclusão. 

      

 Atualmente, encontramos como uma possibilidade de atendimento 

especializado em uma proposta inclusiva as salas de recursos multifuncionais como 

suporte complementar e suplementar ao atendimento especializado no ambiente 

escolar. Servido de natureza pedagógica que pode ser realizado individualmente ou 

em pequenos grupos, configura-se em ambientes dotados de equipamentos, 

mobiliários e materiais didático pedagógicos para a oferta do atendimento 

educacional especializado.1 

 Durante o período dessa investigação, no Paraná a política de Educação 

Especial, em respeito às diferenças individuais dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, prevê a oferta de atendimento especializado, em contexto 

inclusivo, tanto em escolas regulares/comum quanto em escolas especiais para 

aquela parcela de alunos que, em função de seus graves comprometimentos ou 

necessidade de comunicação diferenciada, requerem atenção individualizada e/ou 

adaptações curriculares significativas. 

 Contraditoriamente, o atendimento educacional às crianças com 

necessidades especiais, nas classes comuns do ensino regular/comum, por meio do 

conhecimento acumulado pela educação especial, possibilita a melhoria na 

qualidade do processo (PRIETO, 1998). 

 Conforme Vygotsky (1989), para alcançar o desenvolvimento pleno 

enquanto ser humano faz-se necessário inserir essas crianças na cultura, 

capacitando-as a participar ativamente da sociedade. Compreende que as 

deficiências conduzem o organismo à necessidade de superá-las. A deficiência 

                                                           
1 Em 2008 o DECRETO Nº 6.571, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008. Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, 
atualizado pela Nota Técnica – SEESP/GAB/Nº11/2010.  



representa em certo ponto uma fonte de manifestação das capacidades, de força. O 

sucesso do processo de ensino e aprendizagem para a criança com deficiência 

relaciona-se às possibilidades de acesso a métodos e recursos específicos às suas 

necessidades. 

 Na Sala de Recursos, o professor especificará a programação a ser 

desenvolvida observando os processos básicos envolvidos na socialização, 

compreendendo o uso da linguagem oral e escrita, cálculos matemáticos, atenção, 

raciocínio, memória, percepção, formação de conceitos entre outros em consonância 

com o currículo da classe comum (PARANÁ, SEED, s/d1). 

 Como requisitos para solicitar o atendimento nessas salas são exigidos: um 

professor especializado, alunos avaliados, espaço físico adequado e disponível. 

Comprovada a demanda de alunos pelo diretor do estabelecimento faz-se 

necessário comprovar a especialização do professor na educação especial (ou por 

curso adicional ou curso de pós-graduação), nesse caso precisam ainda, Magistério 

ou adicionais em educação especial, vínculo empregatício com o município, lotação 

do professor com a instituição onde funcionará a Sala de Recursos (PARANÁ, 

SEED, s/d2). 

 A política de Educação Especial está direcionada ao respeito às diferenças 

individuais dos alunos com necessidades educacionais especiais e prevê a oferta de 

atendimento especializado, em contexto inclusivo, tanto em escolas 

regulares/comum quanto em escolas especiais para aquela parcela de alunos que, 

em função de seus graves comprometimentos ou necessidade de comunicação 

diferenciada, requerem atenção individualizada e/ou adaptações curriculares 

significativas. 

 Tratando-se do atendimento à crianças com necessidades educacionais 

especiais e da importância da aprendizagem para o desenvolvimento das mesmas,  

faz-se necessário uma prática docente, que evidencie a importância da educação da 

criança com deficiência, junto às demais crianças, destacando a relevância da ação 

educativa e interação social para o seu desenvolvimento (VYGOTSKY, 1989). 

 O atendimento especializado, na perspectiva das Salas de Recursos 

proporciona apoio e complemento educacional ao aluno que frequenta em horário 

contrário ao ensino regular/comum. Possibilitando assim, condições necessárias 

para acompanhar, com êxito, o processo ensino e aprendizagem. 

 Parafraseando o autor é de relevância uma proposta pedagógica que 



reconheça a necessária intervenção pedagógica e a interação social, na 

organização da aprendizagem para o desenvolvimento das crianças com 

necessidades educacionais especiais, junto às demais. Assim sendo, uma educação 

inclusiva consiste num instrumento de luta por garantia de direitos, um espaço 

democrático, de qualidade social, com alternativas para uma aprendizagem 

competente, no atendimento às necessidades de todas as crianças. 

 

 

 



3 MATERIAL DIDÁTICO E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

1º ENCONTRO  

  

1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E 

   PALESTRA COM A PROFESSORA DOUTORA SANDRA SALETE DE 

   CAMARGO SILVA 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI  

 O vídeo acima traz como título “Aprender a aprender”, ou seja, uma reflexão 

sobre a postura do professor frente aos desafios de ensinar.    

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Conhecer a proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica, em 

consonância com a LDB 9394/96 e Projeto Político Pedagógico do Colégio, bem 

como uma Palestra com a Prof.ª Dra. Sandra Salete de Camargo Silva sobre a 

questão da Sala de Recursos Multifuncional. 

 

MATERIAL 

 Slides com Resumo do Projeto e Palestra com a Prof.ª Dra. Sandra Salete 

de Camargo Silva sobre a questão da Sala de Recursos Multifuncional. 

 

PALESTRA: Sala de Recursos Multifuncional: uma proposta em questão 

 Prof.ª Dra. Sandra Salete de Camargo Silva – UNESPAR/FAFIUV 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e questionamentos a respeito do Projeto e algumas reflexões sobre 

a Palestra. 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI


 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback por parte dos professores a respeito do Projeto de Intervenção e a 

Palestra. 

 

 

2º ENCONTRO  

 

1 O PROCESSO DE INCLUSÃO: HISTÓRICO, CONCEITOS E DESAFIOS 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

www.youtube.com/watch?v=Se94puMJZ80  

www.youtube.com/watch?v=_LsgjxmZCRU  

 

FILME: O milagre de Anne Sulivan 

 O vídeo acima traz como título a música “Pra ser feliz”, ou seja, uma reflexão 

sobre a educação inclusiva e os meios para se alcançar a mesma. 

  O filme retrata a questão da cegueira e os meios pelos quais se supera a 

deficiência. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Estudar a história da Educação Especial e a Perspectiva Inclusiva como 

definidoras de políticas educacionais pós-1990; 

 

MATERIAL 

 Texto: O processo de inclusão; histórico, conceitos e desafios. 

JANNUZZI, Gilberta S. de M. A educação do deficiente no Brasil dos primórdios 

ao início do século XXI. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. (Coleção 

educação contemporânea). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Se94puMJZ80
http://www.youtube.com/watch?v=_LsgjxmZCRU


MAZZOTTA, Marcos J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas 

públicas. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Este encontro deverá se constituir de diferentes momentos de interação, 

objetivando a construção do conhecimento sobre os principais aspectos que 

constituem a história da Educação Especial e a Perspectiva Inclusiva como 

definidoras de políticas educacionais pós-1990, trazendo como pano de fundo o 

Filme que retrata a questão da deficiência e a sua superação.  

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Apresentação dos resumos referente ao texto estudado. 

  

 

3º ENCONTRO  

 

1 EDUCAÇÃO E INCLUSÃO: ESTUDOS SOBRE AS SALAS DE RECURSOS   

    NO ESTADO DO PARANÁ 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=C3trLt0IoOw 

 O vídeo acima apresenta o título “O olhar do educador”, ou seja, uma 

reflexão sobre o olhar do professor frente aos seus educandos.    

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Estudar sobre as salas de Recursos do Estado do Paraná. 

 

MATERIAL 

 Texto: Educação e inclusão: estudos sobre as Salas de Recursos do Estado 

do Paraná.  

http://www.youtube.com/watch?v=C3trLt0IoOw


CAMARGO-SILVA, Sandra Salete de. Educação infantil inclusiva: das políticas 

públicas à formação docente na rede municipal de Maringá. 2006, 139 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Maringá - PR, Maringá, 2006. 

 

MORI, N. N. R.; GOULART, A. M. P. L. Educação e Inclusão: Estudos sobre as 

Salas de Recursos no Estado do Paraná. Maringá: EDUEM, 2010.  

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Este encontro deverá se constituir de diferentes momentos de interação, 

objetivando a construção do conhecimento sobre as Salas de Recursos no Estado 

do Paraná. 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Apresentação dos resumos referente ao texto estudado. 

 

 

4º ENCONTRO  

 

1 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

 Em círculo faremos uma conversa sobre o que os professores entendem ou 

conhecem sobre a Flexibilização Curricular. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Identificar algumas características da Flexibilização Curricular 

 

MATERIAL 

 Slides sobre a Flexibilização Curricular 

 



SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e explanação oral com trocas de experiências entre os participantes 

do grupo. 

 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback a respeito do tema estudado. 

 

 

5º ENCONTRO  

 

1 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR (Continuação) 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=ess5_j-QWZI 

 O vídeo acima apresenta um documentário com o título “Deficiência 

Intelectual”, um olhar na diversidade. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Identificar algumas características da Flexibilização Curricular 

 

MATERIAL 

 Slides sobre a Flexibilização Curricular 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e explanação oral com trocas de experiências entre os participantes 

do grupo. 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback a respeito do tema estudado 

http://www.youtube.com/watch?v=ess5_j-QWZI


6º ENCONTRO  

 

1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – ÁREA INTELECTUAL 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=ZXnLPSufbDA 

 O vídeo acima é intitulado “Ações que Contagiam”, onde um menino é 

levado a tomar uma atitude e não ficar parado frente a uma questão, assim o 

professor reflete sobre os meios pelos quais quer que seus alunos aprendam. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Identificar como se procede com o atendimento educacional especializado 

na área da deficiência intelectual. 

 

MATERIAL 

 Slides sobre o Atendimento Educacional Especializado  na Área da 

Deficiência Intelectual. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e explanação oral com trocas de experiências entre os participantes 

do grupo. 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback a respeito do tema estudado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZXnLPSufbDA


7º ENCONTRO  

 

1. ATIVIDADES PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E IDENTIFICANDO 

HABILIDADES. 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=WaFrGxmHV0A 

 O vídeo traz como título “Um par de sapatos velhos” refletindo sobre como 

aprender com o outro. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Identificar habilidades e atividades para alunos com deficiência. 

 

MATERIAL 

 Slides sobre como identificar algumas habilidades nos alunos e também 

sugestões de atividades para os alunos. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e explanação oral com trocas de experiências entre os participantes 

do grupo. 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback a respeito do tema estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WaFrGxmHV0A


8º ENCONTRO  

 

1. AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

TEMPO PREVISTO 

 04 horas 

 

DINÂMICA INICIAL 

http://www.youtube.com/watch?v=h7aK9jHfjLQ 

 O vídeo traz como título “Lidere-se” um vídeo motivacional para questionar o 

professor sobre a sua postura de líder. 

 

FINALIDADE DO ENCONTRO 

 Avaliar toda Proposta da Intervenção Pedagógica. 

 

MATERIAL 

 As anotações e materiais impressos que os professores adquiriram no 

decorrer dos encontros. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

 Debates e explanação oral com trocas de experiências entre os participantes 

do grupo. 

 

FINALIZAÇÃO DO ENCONTRO 

 Feedback acerca de tudo o que foi estudado durante os encontros. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h7aK9jHfjLQ
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