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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PDE 2014 

 

APRESENTAÇÃO 

O trabalho que apresento sob a forma de Caderno Pedagógico é parte 

integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE- turma 2014 

sendo elaborado sob a orientação do Professor Doutor André Luís Onório 

Coneglian - UEL, foi motivado pelo paradigma da inclusão, no contexto das 

Escolas Especiais frente aos desafios da Política Nacional de Educação 

Inclusiva. 

O trabalho será desenvolvido com a participação da direção, equipe 

pedagógica, professores e funcionários da Escola São João do Ivaí – 

Modalidade de Educação Especial, na forma de grupo de estudos com a carga 

horária de 32 horas com certificação, sendo realizado no período noturno em 

oito encontros semanais de quatro horas cada um, subsidiado por pesquisa 

bibliográfica e documental, sendo realizado no 2 º semestre de 2015. Os 

estudos serão desenvolvidos abordando: contexto histórico do atendimento à 

pessoa com deficiência no Brasil, quatro encontros e a legislação: Documentos 

Internacionais, legislação Nacional e Estadual, analisando a política adotada 

pelo Estado do Paraná frente à Política de Inclusão divididos também em 

quatro encontros. 

Ao término do trabalho espera-se que os participantes conheçam o 

histórico do atendimento à Pessoa com deficiência no Brasil, a legislação 

vigente, em especial as leis e as normas que regulamentam o funcionamento 

das Escolas de Educação Básica na modalidade de Educação Especial no 

Estado do Paraná e que, percebam-se sujeitos neste processo ao qual 

estamos inseridos para poderem atuar de maneira consciente frente aos novos 

desafios. 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

As Instituições que ofertam exclusivamente ensino especial tem sido 

alvo de duras críticas no discurso da Educação Inclusiva, as incertezas quanto 

ao seu futuro fazem parte do dia a dia dos professores e funcionários que 

atuam nas escolas especiais. 

A importância destas instituições em especial as que prestam 

atendimento à pessoa com deficiência intelectual é inquestionável, porém, a 

possível ressignificação de seus serviços transformando-as em centros de 

atendimento é uma realidade em nosso país. 

No entanto, no estado do Paraná vem-se adotando uma política de 

inclusão diferente do recomendado pelo MEC, em nosso Estado a política 

adotada pela Secretaria de Estado da Educação é de total apoio às Instituições 

Especializadas, investindo-se  também em um sistema de ensino inclusivo, ou 

seja, mantém uma rede de apoio nas salas de aula do ensino regular para 

aquelas pessoas com necessidades educacionais especiais que dela 

necessitarem. Desta forma defende uma Política de Inclusão responsável. 

Visando garantir o funcionamento das Escolas Especiais, transformou-as 

em Escolas de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial, no 

entanto, estas mudanças impactaram o cotidiano destas Instituições, 

influenciando diretamente a prática pedagógica na sala de aula, a organização 

das turmas, a distribuição das aulas e também a avaliação. 

Diante desta situação busquei na legislação vigente o amparo legal que 

regulamenta o funcionamento destas escolas tanto no cenário Nacional quanto 

Estadual, bem como dados históricos que informem como se deu a criação das 

Escolas Especiais no Brasil e o que levou o governo a investir recursos 

públicos nestas instituições particulares de caráter filantrópico. 

Buscando dar subsídios aos professores sobre este contexto pesquisei 

alguns autores que atuam na Educação Especial em nosso país e a legislação 

vigente os quais trazem informações importantes que servirão de base teórica 

para as reflexões em nossos encontros semanais.     

 



 

 

 

 

HISTÓRICO 

 

 Nesta Unidade será apresentado o Projeto de Intervenção Pedagógico 

na escola, em especial a problematização, objetivos e como será realizado o 

trabalho.  

Será proposto aos participantes um exercício de reflexão, onde cada um 

elaborará um texto sobre o que acredita que a Escola Especial possui de 

diferencial no atendimento ao seu alunado, justificando sua relevância nos dias 

de hoje. Esta atividade será recolhida e retomada ao final da Intervenção. 

Iniciarei o trabalho de Intervenção com os professores e funcionários 

fazendo um resgate do histórico do atendimento ao deficiente intelectual no 

Brasil até a atualidade, pois para entender a Educação Especial no momento, 

devemos “olhar” o seu passado compreendendo as circunstâncias envolvidas 

no processo e assim poder vislumbrar novas possibilidades para redimensionar 

nossas práticas pedagógicas. 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer o histórico do atendimento à pessoa com deficiência no Brasil; 

 Compreender o contexto que levou a criação das Escolas Especiais nos 

padrões que conhecemos hoje; 

 Conhecer e refletir sobre como o mundo acadêmico vem discutindo e 

fomentando o processo de Inclusão, através da análise de textos atuais; 

 Perceber a relação de ambiguidade existente entre o setor público e 

privado, no que diz respeito às Instituições de filantropia; 

 

 

 

UNIDADE I 



 

 

                     

 

 

 

No primeiro encontro será realizado um trabalho tendo por base a obra 

do autor MAZZOTTA, o qual reconstrói a trajetória da Educação Especial no 

Brasil, desde as primeiras ações na época do Brasil Império até a década de 

1990 e também a legislação deste período. 

O autor traz também apontamentos sobre as primeiras iniciativas em 

Educação Especial no mundo, como por exemplo o trabalho do médico Jean 

Marc Itard (1774-1838) que durante 5 anos trabalhou com Victor, um menino 

selvagem, capturado na floresta de Aveyron, na França. 

O trabalho de Itard influenciou outros médicos como Seguin (1812-1880) 

e Maria Montessori (1870-1956). Montessori aprimora os processos de seus 

antecessores criando um programa de treinamentos para os “retardados 

mentais”, suas técnicas foram utilizadas nos países da Europa e da Ásia. 

Além da legislação pertinente a cada época, o autor também traz 

informações sobre a organização dos serviços de atendimento às pessoas com 

deficiências no Brasil, inspirados pelas experiências da Europa e dos Estados 

Unidos.  Em 1926 é criado no Rio Grande do Sul o Instituto Pestalozzi e em 

1954 na cidade do Rio de Janeiro a primeira APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) do Brasil. Estas Instituições particulares de caráter 

filantrópico foram organizadas pela sociedade civil, porém contavam com o 

apoio do governo Federal, Estadual e Municipal e assim permanecem até os 

dias atuais. 

 

 

 

O trabalho será desenvolvido em um encontro de quatro horas, 

utilizando a projeção de slides, organizados de acordo com a obra do autor 

MAZZOTTA e ainda trechos do filme: “O garoto selvagem”, que retrata a 

história de Victor de Aveyron, um menino encontrado na floresta e que é levado 

 

I  ENCONTRO 

METODOLOGIA 



ao médico psiquiatra Jean Marc Itard (1774-1838), que realiza um trabalho 

educacional baseado na sua experiência com crianças surdas. 

 

 

 

 

Neste primeiro encontro, tivemos oportunidade de nos reportar aos 

primórdios do atendimento educacional das pessoas com deficiências, e 

também conhecer a legislação que regulamentava o atendimento educacional 

até a década de 1990. Convido você a voltar ao seu tempo de criança em que 

frequentava a escola e relatar através de um texto, a sua experiência com 

pessoas com deficiências: elas frequentavam a escola? e as igrejas? 

Comemorações? como eram tratadas por suas famílias? 

Através destas reflexões podemos perceber o quanto estamos evoluindo 

na área da Educação Especial, porém, o preconceito e a falta de informação 

ainda estão presentes em nossas comunidades. Complemente seu texto com 

situações as quais vivenciou onde percebeu situações de desconforto e 

preconceito, fora do contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

MAZZOTTA. M. J. S. Educação especial no Brasil: histórias e políticas 

públicas. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

O garoto selvagem. https://www.youtube.com/watch?v=K6GZPuxuBTU 

REFLEXÕES 

RECURSOS UTILIZADOS 

 COMPUTADOR 

 PROJETOR DE IMAGENS 

 FILME 

 SLIDES 

 PAPEL 

 CANETAS 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6GZPuxuBTU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o segundo encontro daremos continuidade ao estudo sobre o 

histórico do atendimento a pessoa com deficiência no Brasil tendo por base a 

obra de Gilberta de Martino Jannuzzi.  A autora procura contextualizar cada 

momento abordado na área da Educação Especial com o modelo de sociedade 

da época, destacando a situação de abandono em que se encontravam “os 

anormais”, a influência dos médicos na educação destas pessoas, as tentativas 

de institucionalização e escolarização, as ações sofridas nos estabelecimentos 

de ensino em decorrência da atuação da Inspetoria Geral de Saúde e Higiene 

no início do século XX e os seus reflexos. 

O estudo aborda ainda as vertentes pedagógicas e psicopedagógicas de 

cada período assim como os profissionais que exerceram influência nesta área. 

O engajamento da sociedade civil na Educação Especial também merece 

destaque e ainda a criação do CENESP e a influência da economia na 

educação brasileira. 

Jannuzzi é referência na Educação Especial no Brasil, citada em 

inúmeros artigos, sua obra traz informações que nos levam a entender os 

caminhos percorridos na Educação do deficiente no Brasil, compartilhar seu 

conhecimento com os profissionais da Escola São João do Ivaí será uma 

oportunidade de entender a dinâmica do nosso trabalho pois, “[...] Ao retomar o 

passado, também se poderá, talvez, clarificar o presente quanto ao velho que 

nele persiste e perceber algumas perspectivas que incitarão a percorrer novas 

direções” (JANNUZZI, 2006, p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ENCONTRO 



 

 

 

 

O trabalho será realizado em um encontro de quatro horas e se iniciará 

questionando os presentes se algo não ficou claro ou que gostariam de retomar 

do encontro anterior. Na sequência darei continuidade ao estudo sobre o 

histórico da Educação da pessoa com deficiência no Brasil, segundo a obra de 

Jannuzzi,  explicarei aos presentes que para entendermos o contexto atual é 

importante analisar o histórico sob diferentes aspectos e sob o ponto de vista 

de vários autores. Além da exposição oral dos conteúdos, utilizarei também a 

projeção de slides e um vídeo do projeto “Escola Viva: visão histórica da 

deficiência”. 

No decorrer do encontro procurarei traçar um paralelo com o passado e 

o presente, incitando os participantes a expor suas opiniões e também analisar 

criticamente as questões que ainda se fazem presente em nossas escolas, 

sendo elas especiais ou não.  

 

 

 

 

 

No início do século XX, o Brasil era basicamente agrícola, os 

instrumentos de trabalho eram rudimentares, a Educação de forma geral não 

era uma grande preocupação muito menos a educação dos deficientes como 

podemos perceber em nossos estudos. 

Desta forma convido você a escrever um pequeno texto sobre o que 

achou das informações recebidas neste encontro, ressaltando a sua opinião 

sobre a criação das Instituições de filantropia para o atendimento ao deficiente 

com apoio por parte do governo, da influência que a iniciativa privada exercia 

sobre o governo, haja vista a criação do CENESP, e ainda o aspecto clínico 

prevalecendo sobre o educacional. Para complementar seu texto aponte os 

aspectos do passado que a seu ver permanecem em nosso presente no 

atendimento ao deficiente intelectual nas escolas especiais. 

METODOLOGIA 

REFLEXÕES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

JANNUZZI. G. .M. A Educação do deficiente no Brasil, dos primórdios ao 

início do século XXI. São Paulo, Autores Associados, 2006. 

 

Projeto Escola Viva: Visão histórica da deficiência. 

https://www.youtube.com/watch?v=dGaaVtYeklU 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Para complementar o nosso estudo sobre o histórico da educação do 

deficiente no Brasil, estudaremos um texto da autora Mônica Carvalho 

Magalhães Kassar chamado: EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: 

DESIGUALDADES E DESAFIOS NO RECONHECIMENTO DA 

DIVERSIDADE. 

A autora faz uma análise crítica sobre os encaminhamentos da 

educação especial no Brasil, seus limites como a falta de professores 

especializados, a visão de marginalidade a que eram submetidas as pessoas 

com deficiência e os pobres e a grande diversidade da população brasileira, 

que luta diariamente para a superação das desigualdades. Destaca também os 

avanços que houveram como as mudanças na legislação brasileira, que 

responsabiliza o Estado pela educação das pessoas com deficiências nas 

 

III ENCONTRO 

RECURSOS UTILIZADOS 

 COMPUTADOR 

 PROJETOR DE 

IMAGENS 

 SLIDES 

 VÍDEOS 

 PAPEL 

 CANETAS 

https://www.youtube.com/watch?v=dGaaVtYeklU


escolas públicas, apesar do pouco investimento recebido para atender 

adequadamente estas pessoas. 

 

 

  

 

O terceiro encontro encerra nossa discussão sobre o Histórico do 

atendimento à pessoa com deficiência em nosso país, ele terá a duração de 

quatro horas e será realizado utilizando texto impresso e a leitura no projetor de 

imagens. Durante a leitura será aberto espaço para discutirmos o 

posicionamento da autora, pois somos profissionais de Escola Especial e, 

embora acreditamos que a Inclusão seja um grande avanço, existem casos e 

situações que exigem acompanhamento especializado em espaços 

diferenciados, como os casos previstos no Parecer n º 17/2001 do CNE/CEB – 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica: 

 

Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e 
requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e 
social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como 
adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não 
tenha conseguido prover, podem ser atendidos, em caráter 
extraordinário, em escolas especiais, públicas ou privadas, 
atendimento esse complementado, sempre que necessário e de 
maneira articulada, por serviços das áreas de Saúde, Trabalho e 
Assistência social (BRASIL, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A autora nos traz os motivos que contribuíram para a mudança na 

concepção do atendimento à pessoa com deficiência pelo mundo e pelo Brasil, 

especialmente após a segunda guerra mundial e ainda alguns estudos que 

ressaltam os benefícios de uma vida menos segregada para estas pessoas, 

seja na escola ou em qualquer situação. 

METODOLOGIA 

REFLEXÕES 



Na comunidade na qual vivemos como você percebe a relação das 

pessoas com o deficiente intelectual, ainda existe o preconceito? A autora 

informa que a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da 

Educação tem implantado um conjunto de programas e ações para a formação 

do sistema inclusivo. Você conhece estes programas? O que foi implantado 

aqui em São João do Ivaí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

KASSAR, M.C.M. Educação Especial no Brasil: desigualdades e desafios no 

reconhecimento da diversidade. Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, 

n.120, p. 833-849, jul.-set. 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de 

Educação Especial – MEC/SEESP, 2001 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para encerrar a Unidade I, sobre o histórico da Educação Especial, não 

podia deixar de trazer para a discussão a questão do financiamento público em 

Instituições privadas de Educação Especial. 

Será realizado com a análise de um artigo de Fabíola Borowski 

intitulado: O PÚBLICO E O PRIVADO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

 TEXTO IMPRESSO 

 COMPUTADOR 

 PROJETOR DE IMAGENS 

 SLIDES 

 PAPEL 

 CANETAS 

 

 

 

 

 

 

IV ENCONTRO 



BRASILEIRA: PRIMEIROS APONTAMENTOS, onde a autora analisa a 

configuração atual da Educação Especial, a contradição existente na Política 

de inclusão em nosso país, que ao mesmo tempo orienta para atendimento 

educacional das pessoas com necessidades educacionais especiais nas 

escolas regulares, mantém através de Convênios o repasse de verbas públicas 

para as instituições filantrópicas sem fins lucrativos, que ofertam educação 

especial. 

Percebemos no decorrer da história, a omissão do Estado em relação a 

educação do deficiente, atribuindo para a iniciativa privada a organização de 

serviços de atendimento às pessoas com deficiências, isentando-se assim da 

responsabilidade. Entender um pouco do contexto público/privado se faz 

necessário para atuarmos criticamente como funcionários públicos que somos, 

prestando serviço em instituições privadas. 

 

 

 

 

 

 

O encontro será realizado em quatro horas, onde faremos a leitura do 

texto no projetor de imagens, trazendo para a discussão os investimentos 

públicos em instituições privadas sejam elas de educação especial ou não. 

Neste encontro também será abordado a questão que se faz tão presente na 

realidade das Escolas Especiais, no que se refere a administração por parte 

das mantenedoras, visto que as mesmas cobram de seus funcionários atitudes 

de profissionais de escolas e/ou empresas particulares, esquecendo que os 

mesmos são funcionários públicos cedidos à estas instituições, com direitos 

garantidos em leis. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 



 

 

 

 

Em seu artigo a autora nos traz um estudo de Farenzena e Machado 

(2006) mostrando o custo-aluno-ano no Brasil. De acordo com seu estudo o 

valor gasto na educação especial por aluno, é quatro vezes maior que no 

ensino comum. Você já havia visto este levantamento? 

Do ponto de vista financeiro podemos perceber que a Inclusão 

representa uma grande economia para os cofres públicos o que justificaria as 

campanhas pelo fim das escolas especiais. No Paraná a parceria entre o 

público/privado, Estado/Instituições particulares-Apaes/Febiex é uma política 

de Estado, diferentemente dos outros Estados brasileiros, a que você atribui 

este posicionamento? Em sua opinião, destinar verbas públicas para 

instituições particulares é correto? O que falta nas escolas regulares para que 

elas sejam realmente inclusivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

BOROWSKI, Fabíola. O público e o privado na educação especial brasileira: 

primeiros apontamentos. 

http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/FabiolaBorowsky-

ComunicacaoOral-int.pdf 

 

REFLEXÕES 

RECURSOS UTILIZADOS 

 TEXTO IMPRESSO 

 PROJETOR DE 

IMAGENS 

 SLIDES 

 VÍDEOS 

 PAPEL 

 CANETAS 

http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/FabiolaBorowsky-ComunicacaoOral-int.pdf
http://www.anpae.org.br/simposio26/1comunicacoes/FabiolaBorowsky-ComunicacaoOral-int.pdf


 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 
 

Nesta unidade conforme proposta no Projeto de Intervenção Pedagógica 

na Escola, abordaremos a legislação: documentos internacionais como 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a Declaração de Salamanca 

e linha de ação sobre as necessidades educativas especiais e a Declaração de 

Montreal sobre Deficiência Intelectual das quais o Brasil é signatário. Quanto 

aos documentos Nacionais serão estudados: a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394 de 1996, as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica de 2001, o 

Decreto n º 6.094 de 24 de abril de 2007, a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008 e ainda o Decreto n º 

7.611 de 17 de novembro de 2011. 

Quanto à legislação estadual, estudaremos: a Deliberação nº 02/2003 do 

CEE, as Diretrizes curriculares para a construção de Currículos Inclusivos da 

SEED/PR, 2006, o Parecer 108/2010 que regulamenta a transformação das 

Escolas Especiais em Escolas de Educação Básica na Modalidade de 

Educação Especial, o Decreto nº 17.656 de agosto de 2013, que institui o 

Programa “TODOS IGUAIS PELA EDUCAÇÃO”, o Parecer n º 07/2014 do 

Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE e o documento da 

Organização Administrativa e Pedagógica das Escolas de Educação Básica, na 

modalidade Educação Especial, para oferta de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental anos iniciais, Fase I da Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional, da Secretaria de Estado da Educação-SEED. 

 

 

 

 

 

UNIDADE II 



OBJETIVOS: 

 

 

 Reconhecer a importância dos acordos Internacionais no direcionamento 

das Políticas Nacionais da Educação Brasileira; 

 Conhecer a Legislação Brasileira que regulamentam o atendimento na 

Educação Especial no Brasil; 

 Compreender que, embora as políticas públicas educacionais priorizem 

o atendimento das pessoas com necessidades educacionais  nas 

escolas do ensino comum, as escolas especiais estão legalmente 

amparadas e financiadas pelo Governo Federal; 

 Conhecer a Legislação específica da Educação Especial no Estado do 

Paraná; 

 Refletir sobre o impacto que a transformação das Escolas Especiais em 

Escolas de Educação Básica na Modalidade Especial acarretaram no 

âmbito escolar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Após a segunda guerra mundial houve uma grande preocupação com a 

não discriminação em decorrência dos problemas sofridos pelos soldados 

como mutilações, problemas psiquiátricos, alcoolismo, etc. Era necessário 

readaptar estas pessoas à sociedade, diante desta nova realidade as pessoas 

com deficiências passaram a ser percebidas sob uma nova perspectiva. Sobre 

isso Kassar diz que “[...] situações vividas em decorrência da Segunda Guerra 

contribuíram para a formalização dos direitos sociais e humanos e também 

impactaram a percepção das formas de atendimento das pessoas com 

deficiências”. (KASSAR, 2012, p.837). 

V ENCONTRO 



Em 1948 é aprovada em Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então muitos 

países começam a mudar suas leis, adotando alternativas menos segregadas 

de atendimento educacional para as pessoas com deficiências. 

Neste encontro estudaremos os documentos internacionais dos quais o 

Brasil é signatário no que diz respeito à educação das pessoas com 

deficiências: 

 Declaração Mundial sobre Educação para Todos – Jomtien/Tailândia, 

1990. 

 Declaração de Salamanca e linha de ação sobre as necessidades 

educativas especiais – Salamanca/Espanha, 1994. 

 Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual – 

Montreal/Canadá, 2004. 

 

 

 

 

O trabalho será desenvolvido dividindo-se os participantes em 3 grupos, 

onde cada grupo analisará um dos documentos acima, destacando os pontos 

relevantes na opinião dos integrantes. Após esta análise cada grupo trará para 

a plenária suas considerações sendo acompanhada pelo professor-PDE, que 

apresentará o documento estudado pelo grupo no projetor de imagens, fazendo 

as observações que se fizerem necessárias.  

 

 

 

 

Após estudarmos os documentos internacionais que norteiam a 

Educação Especial em nosso país, percebemos que houveram avanços porém 
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a implantação de um Política educacional que acolha à todos sem distinção, 

numa escola de qualidade com igualdade de oportunidades no acesso e 

permanência é ainda um objetivo a ser alcançado. A Declaração de Salamanca 

aponta que a preparação adequada dos professores é primordial para que as 

escolas se tornem inclusivas, e que os profissionais das escolas especiais 

poderiam auxiliar no treinamento dos professores das escolas regulares. 

(art.48)   

Na prática no que se refere a formação de professores no ensino 

superior muito pouco se avançou, pois nas graduações das licenciaturas existe 

o ensino de Libras e poucas disciplinas relacionadas à Educação Especial, ou 

seja, o conhecimento adquirido pelos professores é insuficiente para atender 

aos alunos incluídos. No que diz respeito às escolas especiais percebemos um 

certo distanciamento entre as escolas regulares e as escolas especiais.  

Após realizarmos as leituras e interagirmos com os grupos, o que você 

acha que poderia ser feito para que as escolas do ensino comum se tornassem 

espaços inclusivos de aprendizagem, tendo por base os documentos 

estudados? Escreva um pequeno texto acerca dessa temática. 

 

. 
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BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília: MEC/SEESP, 1994. 
 

DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 
Canadá, OPS/OMS, 06 de outubro de 2004. 
 
KASSAR, M.C.M. Educação Especial no Brasil: desigualdades e desafios no 
reconhecimento da diversidade. Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, 
n.120, p. 833-849, jul.-set. 2012. 
 
 
 
 

 

 

 

 

As políticas Nacionais para a Educação Especial direcionam e priorizam 

o atendimento especializado para os alunos com necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino, ao mesmo tempo mantém o apoio 

financeiro às Instituições particulares de caráter filantrópico que prestam o 

atendimento especializado de forma complementar ou suplementar ao ensino 

comum. 

Neste encontro faremos o estudo da legislação desde a Constituição 

Federal de 1988 até os últimos decretos presidenciais sobre a educação das 

pessoas com deficiências, traçando um paralelo entre as recomendações para 

a inclusão e a garantia do financiamento às instituições privadas sem fins 

lucrativos, com atuação em educação especial. 

 

 

 

 

 

O trabalho será desenvolvido em um encontro de quatro horas. 

Buscando analisar a legislação Federal, faremos o estudo das leis e as 

diretrizes que estabelecem normas para o atendimento educacional especial 

seja na escola comum ou nas escolas especiais para o atendimento à pessoa 

com deficiência intelectual. 
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O trabalho será realizado com a utilização de projeção de slides, 

analisando a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, (2001), o Decreto n º 6.094 de 24 de abril de 2007, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008 

e ainda o Decreto n º 7.611 de 17 de novembro de 2011. 

Serão estudados os Artigos referentes a educação especial no que diz 

respeito às leis, quanto às diretrizes e decretos, analisaremos as 

recomendações para a inclusão das pessoas com deficiências no ensino 

comum e também para o atendimento em instituições privadas com 

atendimento exclusivo em educação especial. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar este estudo do ponto de vista dos profissionais que atuam em 

escolas especiais é uma necessidade, pois desde o final do século XX estamos 

diante do paradigma da inclusão e a rotina dentro destas escolas passou a ser 

de dúvidas e insegurança em relação ao atendimento ofertado. Após 

analisarmos os documentos acima, vimos que as escolas especiais são 

espaços de atendimento legalmente amparados, portanto aptas a continuar 

atendendo aqueles alunos que dela necessitam. Expresse a sua opinião sobre 

o que leva o Governo Federal a continuar ofertando estas duas formas de 

atendimento? 
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BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de 
Educação Especial – MEC/SEESP, 2001. 
 

BRASIL. Decreto n º 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a 
implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Casa 
Civil, Brasília 2007. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, 2008. 
 
BRASIL. Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a 
educação especial e o atendimento educacional especializado. Subchefia para 
assuntos jurídico. Brasília, 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado do Paraná diante da Política da Inclusão, adota uma postura a 

qual denomina de “Inclusão responsável”, ou seja, mantém uma rede de apoio 

em suas escolas da rede regular de ensino composta por professores 

intérpretes, salas de recursos e professores de apoio permanente para aqueles 

alunos que necessitarem e ao mesmo tempo mantém Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira a uma rede de 413 escolas especiais. 

Para defender esta Política de Estado em 2010 a SEED/DEEIN apoia a 

transformação das Escolas Especiais em Escolas de Educação Básica na 

Modalidade Especial e em 2013 institui o Programa “TODOS IGUAIS PELA 

EDUCAÇÃO” através do Decreto n º 17.656 de 12/08/2013. 

 

VII ENCONTRO 



Nesta unidade estudaremos a Legislação do Estado do Paraná, fazendo 

uma análise crítica sobre a postura do Estado frente às Políticas Inclusivas 

adotadas no País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste encontro analisaremos a legislação do Estado do Paraná 

referente à educação especial, serão estudados a Deliberação 02/2003-CEE, 

as Diretrizes Curriculares para a construção de Currículos Inclusivos, SEED, 

2006, e o Decreto n º 17.656 de 12/08/2013, que institui o programa “TODOS 

IGUAIS PELA EDUCAÇÃO”, que garante as escolas especiais todos os direitos 

que as escolas comuns possuem. O trabalho será desenvolvido em um 

encontro e será realizado na forma de aula expositiva com a projeção de 

imagens dos textos a serem estudados, no caso a legislação estadual, 

promovendo a participação de todos nas discussões. 

 

 

 

 

  

 

 

Ao analisarmos a legislação estadual podemos perceber como esta 

política impacta o cotidiano escolar, se o MEC vem recomendando as 

matrículas de alunos com deficiência intelectual ou múltiplas no ensino comum, 

no Paraná a Secretaria de Estado da Educação, mantém uma política de total 

apoio às escolas especiais estendendo a elas os mesmos direitos que as 

outras escolas. Em meu projeto de intervenção pedagógica, na 

problematização está o questionamento sobre a postura que o Paraná tem 

adotado frente à inclusão: É uma política de governo ou de Estado? Elabore 

um pequeno texto explicitando a sua opinião. 
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PARANÁ. Decreto n º 17.656 de agosto de 2013. Institui o Programa “TODOS 
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Chegamos ao último encontro, após analisarmos o histórico do 

atendimento à pessoa com deficiência em nosso país e a legislação Nacional e 

Estadual, veremos agora o PARECER n º 07/2014 do Conselho Estadual de 

Educação do Paraná – CEE e a Proposta para a Organização Administrativa e 

Pedagógica das Escolas de Educação Básica, Modalidade Educação Especial. 

Após o trabalho realizado sobre a temática do encontro, será devolvido o texto 
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https://www.youtube.com/watch?v=w8EDNWyJKg0


elaborado no primeiro encontro, onde cada participante fez suas considerações 

sobre a relevância das escolas especiais nos dias atuais. Após a análise de 

seu texto o participante o complementará com as suas impressões após 

participar desta intervenção pedagógica, devolvendo-o ao professor PDE. 

Ainda neste encontro será reservado um tempo para a avaliação do grupo de 

estudos e a sua relevância para a vida profissional de cada um. 

  

 

 

 

 

 

Neste encontro estudaremos o Parecer n º 07/14 do CEE, através da 

projeção de imagens, na sequencia será analisado a Proposta para a 

Organização Administrativa e Pedagógica das Escolas de Educação Básica, 

Modalidade Educação Especial, dividindo-se os participantes em grupos 

ficando cada um responsável por uma etapa: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, Educação de Jovens e Adultos – Fase I, que 

farão o estudo em textos impressos levantando-se as questões relevantes de 

cada etapa que serão discutidas no grande grupo tendo o professor PDE como 

mediador. No decorrer das apresentações dos grupos serão abordadas as 

principais mudanças ocorridas em nossas práticas pedagógicas após a 

transformação das escolas especiais em Escolas de Educação Básica na 

Modalidade Especial, ressaltando os aspectos positivos e negativos e o seu 

impacto no trabalho pedagógico desenvolvido. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Finalizando o grupo de estudos proposto na produção didático-

pedagógica, após fazermos os estudos necessários para entendermos o 

contexto da educação especial no Brasil e em nosso Estado, espero ter 
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contribuído com os conteúdos abordados, a metodologia utilizada e as 

reflexões propostas para ampliar o conhecimento de cada um. 

A educação especial, a inclusão é um processo no qual cada um de nós 

está inserido, desta forma devemos estar atentos ao papel que cada um deve 

desempenhar, seja no ensino regular, seja nas escolas especiais ou até 

mesmo em ambos, o que deve prevalecer é o respeito à pessoa com 

deficiência e a qualidade no atendimento ofertado, aperfeiçoando nossas 

práticas através da formação continuada e da troca de experiência. Ao finalizar 

este trabalho de implementação pedagógica solicito que avaliem o evento 

respondendo o roteiro elaborado por mim. 
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