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Considerando as preocupações apresentadas 

pelos professores do ensino regular em relação ao 

processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE) em 

suas salas de aula e a necessidade de formação 

para esse atendimento, o presente material 

didático tem como objetivo: desenvolver uma 

formação complementar, por meio de um curso, 

sobre o processo de inclusão de alunos com NEE 

junto a estudantes do Curso de Formação de 

Docentes para a Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, em nível médio. Dessa 

forma esperamos que o mesmo possa contribuir 

de maneira significativa no processo de formação 

dos futuros professores no que se refere ao seu 

preparo para atuar junto aos alunos com NEE. 
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Estudantes da 3ª e 4ª séries do curso de 

Formação de Docentes. 



 

1. APRESENTAÇÃO 

 

[...] incluir não significa apenas colocar no próprio ninho 
o estranho que vem de fora, sequestrando-o de sua vida 
plena; ao contrário, requer um sair de si e ir seu 
encontro, ofertando-lhe aquilo de que, efetivamente 
necessita. Incluir significa ouvir e responder aquilo que 
outro pede pela sua própria voz. 

Bartholo Tunes 

Olá Professores, 

Queremos apresentar a vocês, esta produção didático-pedagógica 

que foi produzida como resultado das preocupações oriundas de situações 

vivenciadas em minha prática pedagógica, em uma escola que procura desenvolver 

uma Educação Inclusiva construindo suas práticas inclusivas de forma gradativa em 

uma ação conjunta com toda a comunidade escolar. 

Desse modo, considerando as preocupações apresentadas pelos 

professores do ensino regular em relação ao processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE) em suas salas de aula, a carência na 

formação dos professores atuantes e também dos estudantes do Curso de Formação de 

Docentes em nível médio (futuros professores) para o atendimento destes alunos com 

NEE; nos propomos a desenvolver uma formação complementar por meio de um curso 

sobre Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, elucidando os conceitos e 

as características das deficiências: intelectual, visual, física e da surdez, bem como  com a 

simulação de deficiências para a sensibilização e convivência. 

Este trabalho será realizado no formato de uma unidade didática e 

desenvolvido junto aos estudantes do curso de formação de docentes, cujo objetivo 

é complementar os conteúdos dispostos em sua grade curricular para auxiliar no 

enfrentamento de possíveis dificuldades que os futuros professores possam 

encontrar no efetivo exercício de sua função nas salas de aulas dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

 

 

 



 

Acreditamos também, que a capacitação destes futuros professores 

que atuarão junto aos alunos com NEE se constitui um importante propósito dentro 

das escolas, pois esta formação/preparação fortalece as práticas inclusivas. 

Esperamos assim que com este trabalho possamos sugerir a você 

professor, conhecimentos e atividades que enriqueçam sua prática pedagógica e 

que também venha contribuir na sua formação acadêmica e na sua atuação em sala 

de aulas inclusivas, colaborando (in)diretamente com o processo de inclusão dos 

alunos com NEE que mais que o direito de escolarização, tem o direito de aprender. 

Que tenhamos um bom trabalho e sucesso a todos! 



 

3.PROCEDIMENTOS 

 

Trabalhando em consonância com os princípios difundidos pelo 

movimento mundial para educação inclusiva apresentamos as 

unidades a serem trabalhadas com os estudantes do Curso de 

Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade Normal.  

O tempo previsto para a execução das mesmas é de 32 horas/aulas, 

encontram-se subdivididas em atividades e subsequente avaliação. Provavelmente 

as atividades de cada unidade de 1 a 6 serão desenvolvidas em duas sessões, 

sendo utilizados materiais rotineiros dos alunos e recursos da internet, vídeos, áudio, 

mídias móveis, datashow, entre outros.  

 

3.1CONTEÚDOS DE ESTUDO 

 
A formação dos professores é comprovadamente uma das ações que 

contribuem significativamente para o processo de inclusão e necessária, também a 

LDB, Art.59, § III assegura “professores capacitados para integração desses 

educandos nas classes comuns”.  

De acordo com Glat (apud NOZI e VITALIANO, 2011, p.3), vamos 

encontrar o seguinte esclarecimento “a inclusão é a política educacional brasileira e 

mundial para as pessoas com NEE, portanto, o que se deve fazer é conscientizar e 

capacitar os profissionais da educação para a inclusão”. 

Para atendimento deste propósito trabalharemos os seguintes temas: 

 Processo histórico dos alunos com NEE; 

 Concepções de Educação Especial e Necessidades Educacionais 

Especiais; 

 Concepções sobre as áreas das deficiências: intelectual, física, 

visual e da surdez. 

 



 

3.2 CRONOGRAMA  

 

APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

 Informes Gerais; 

 Apresentação da Proposta de Trabalho e Cronograma dos 

encontros de formação complementar à Direção, Equipe Pedagógica, 

e estudantes do Curso de Formação de Docentes; 

Orientações para o início das atividades. 

LEVANTAMENTO DE INTERESSES 

Aplicação de questionários de interesses ao público alvo da produção 

didático-pedagógica, (apêndice A) 

UNIDADES A SEREM TRABALHADAS NA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

UNIDADE 1 – CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA DOS ALUNOS COM NEE 

 PARTE I – Apresentação do vídeo “Tecendo o amor às diferenças” – 

Sensibilização dos estudantes em relação aos alunos que apresentam 

deficiências; 

 PARTE II – O processo histórico de Atendimento dos alunos com 

NEE. 

UNIDADE 2 – EDUCAÇÃO ESPECIAL E NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 PARTE I – Educação Especial e Necessidades Educacionais 

Especiais; 

 PARTE II – Legislação sobre a Educação Especial e a Formação dos 

Professores. 

UNIDADE 3 – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 PARTE I – Apresentação do vídeo “Outro Olhar” - A inclusão dos alunos 

com NEE no ensino regular; 

 PARTE II – Conceito e características dos alunos com deficiência 

intelectual. 

 

  

 



 

UNIDADE 4 – SURDEZ 

 PARTE I – A inclusão do aluno com deficiência auditiva na classe 

regular: reflexões sobre a prática pedagógica; 

 PARTE II – Simulação: “Assistindo TV – Como é para uma pessoa 

com deficiência auditiva?” – Sensibilização e Convivência. 

UNIDADE 5 – DEFICIÊNCIA VISUAL 

 PARTE I – Conceituando Deficiência Visual; 

 PARTE II – Simulação: “Como é ser um deficiente visual?” – 

Sensibilização e Convivência. 

UNIDADE 6 – DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 PARTE I – Apresentação de vídeo, “Apenas diferentes – 

Deficiência Física”; 

 PARTE II – Simulação: “Sentada X em pé” – Sensibilização e 

Convivência; 

 PARTE III – Alunos com deficiência física e deficiência múltipla: um 

novo contexto de sala de aula. 

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Aplicação do questionário de avaliação quanto a contribuição da 

formação complementar oferecida. (apêndice C) 

  

 



 
  

 
 

 

 

4. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

4.1 UNIDADE 1  

CONHECENDO UM POUCO DA HISTÓRIA DOS 

ALUNOS COM NEE 
 

Ambientação: Leitura e reflexão do poema “Sou deficiente” com 

intuito de minimizar a barreiras dos preconceitos e suscitar o 

respeito em relação a pessoa com deficiência. 

Disponível em: 

http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/deficiente/sou-

deficiente 

 

Sequência de Atividades 

 

Parte I: Atividade Individual 

O tema a ser tratado nesse encontro será a importância da 

preparação do professor no processo de inclusão dos alunos com 

NEE. 

Inicialmente será apresentado o vídeo “Tecendo o amor às 

diferenças” para sensibilização dos estudantes em relação aos 

alunos que apresentam deficiências, com duração média de 7 

minutos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3lBv1enr_MU 

 

Após assistir o vídeo, como roteiro para a reflexão e debate em 

plenária será trabalhado os seguintes questionamentos: 

 Como se dá a aceitação das famílias frente ao nascimento de 

uma criança com deficiência? 

 

 

http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/deficiente/sou-deficiente
http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/deficiente/sou-deficiente
http://www.mundojovem.com.br/poesias-poemas/deficiente/sou-deficiente
https://www.youtube.com/watch?v=3lBv1enr_MU
https://www.youtube.com/watch?v=3lBv1enr_MU


 
  

 
 

 

 As escolas estão preparadas para receber os alunos com 

necessidades educacionais especiais? 

 Qual o significado da frase “Ser diferente é normal”? 

 

Parte II: Atividade em grupo de até quatro estudantes. 

Conhecer o processo histórico de atendimento aos alunos com 

NEE com o objetivo de compreender e discutir a trajetória da 

pessoa com deficiências, considerando o momento histórico 

vivido pelas mesmas. 

Leitura do texto “Processo Histórico de Atendimento aos 

alunos com NEE”, (apêndice B). 

 De acordo com o texto, a trajetória das pessoas com deficiências 

no decorrer da história da humanidade ocorreu de acordo com as 

concepções da época, observa-se assim as fases da segregação, 

integração e inclusão.  

Os grupos deverão responder as seguintes questões com registro 

no “diário de campo”1. 

 Como seu grupo compreende a trajetória das pessoas com 

deficiências no decorrer da história da humanidade?  

 No momento atual em que circunstâncias as pessoas com 

deficiências têm seus direitos como cidadão respeitados?  

 

  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Segundo Minayo (1993 apud SILVA e SCHWANTES, 2014, p.6070) um diário de campo é 

caracterizado, desta maneira: “... constam todas as informações que não sejam o registro das 
entrevistas formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, cerimoniais, 
festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Falas, 
comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações instituições compõem o quadro das 
representações sociais.”  

Refletindo sobre o assunto, vamos avaliar nossas atividades, 

esta avaliação não será critério de julgamento, mas sim 

indicativo de qual caminho seguir para melhoria do processo 

de ensino aprendizagem. Desde modo responda as questões 

avaliativas. 



 
  

 
 

 

Avaliação: Atividade em grupo de até quatro estudantes.  

Diante das leituras, discussões, reflexões realizadas e o 

entendimento do grupo sobre o assunto, responda as questões 

abaixo fazendo o registro no diário de campo. 

 Como acontece a socialização das pessoas com deficiência em 

sua escola? 

 Defina Educação Inclusiva. 

 Quais as características de uma escola inclusiva? 

 



 
  

 
 

 

4.2 UNIDADES 2  

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E  
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

(NEE) 
 

Sequência de Atividades 

 

Os estudantes serão divididos em dois grupos (A e B), que se 

subdividirão em pequenos grupos. O grupo A irá trabalhar a parte 

I e o grupo B a parte II. Após o término dos trabalhos será 

organizada uma plenária para a apresentação das sínteses, com 

registro das principais ideias no quadro negro pela professora, e 

um aluno redator fará o registro no diário de campo. 

 

Parte I – Grupo A: Atividade em grupo de até 4 estudantes. 

Oportunizar o conhecimento e a discussão sobre a Educação 

Especial e Necessidades Educacionais Especiais na perspectiva 

da educação inclusiva. 

 

Leitura do texto: “Educação Especial no contexto de uma 

Educação Inclusiva”, Capítulo 1 do livro: Educação Inclusiva: 

Cultura e Cotidiano Escolar, 2009, p. 15 – 35.   

 

 Elaborar uma síntese das ideias produzidas nas discussões; 

 Apresentação dos trabalhos em plenária por um representante 

de cada grupo com o registro no diário de campo. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Parte II – Grupo B:  Atividade em grupo de até 4 estudantes. 

Conhecer e discutir o que diz a Legislação em relação à educação 

especial, atendimento aos alunos com NEE e formação de 

professores. 

 

Leitura do texto: Artigo 208, Capítulo III –   da Educação, da 

Cultura e do Desporto – Seção I – da Educação, Título VIII – da 

Ordem Social, da “Constituição Federal – República Federativa do 

Brasil 1988”.  

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm 

Leitura do texto: Capítulo V – da Educação Especial, Título V - 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, da Lei de 

Diretrizes e Bases – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

Leitura do texto: Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro 

de 2001. (*) – Institui “Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica”. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf 

 

 Elaborar uma síntese das ideias produzidas nas discussões; 

 Apresentação dos trabalhos em plenária por um representante 

de cada grupo, com o registro no diário de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito bem! Chegamos ao final desta atividade.  

Vamos avaliar nossa aprendizagem contextualizando-a? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf


 
  

 
 

 

Avaliação: Atividade em grupo de até 4 estudantes. 

Considerando os estudos realizados nesta unidade, o grupo 

responderá as questões abaixo com registro no diário de campo. 

 Necessidade educacional especiais é sinônimo de deficiência? 

Justifique sua resposta.  

 A Educação Inclusiva é política educacional garantida pela 

legislação em nível federal, estadual e municipal. Qual documento 

institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica? 

 Como ocorre o atendimento educacional aos alunos com NEE 

em seu município? Este atendimento está em conformidade com 

a legislação vigente. 

 



 
  

 
 

 

4.3 UNIDADE 3 
 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  
 

 

Nas unidades anteriores conhecemos o conceito de: educação 

inclusiva; escola inclusiva; educação especial e necessidades 

educacionais especiais. Vimos também que a escolarização dos 

alunos com NEE é direito expresso nas políticas educacionais, 

que assegura aos mesmos, acesso, permanência, atendimento 

educacional especializado, professores capacitados, enfim um 

processo educacional de qualidade e onde todos; família, escola, 

e comunidade são responsáveis pelo sucesso do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Sequências de Atividades 

 

Parte I: Atividade Individual 

Apresentação de vídeo “Outro Olhar”, com duração média de 28 

minutos. Este documentário conta a trajetória da inclusão das 

crianças com síndrome de Down na escola. 

Sinopse: A personagem principal do documentário “Outro Olhar”, 

é a gaúcha Renata Basso, de 19 anos, uma das poucas jovens 

com síndrome de Down de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que 

está cursando o ensino médio no Colégio Estadual Coronel Pilar 

em Maria, Rio Grande do Sul, estudando em escolas públicas a 

vida toda.  

 

Retratando os desafios da educação inclusiva no País, o filme 

que ela protagoniza mostra como Renata quebrou paradigmas em  

 

 



 
  

 
 

 

sua cidade e se tornou um exemplo para outras crianças com 

necessidades especiais. 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=NsSlczaRC_4 

Após assistir o vídeo, os estudantes farão a socialização entre si 

sobre os aspectos relevantes do vídeo, compartilhando suas 

impressões a respeito do mesmo com os questionamentos 

apresentados: 

 Renata apresenta uma dificuldade de aprendizagem, você 

poderia identificar qual é esta dificuldade?  

 Qual a atitude dos professores em relação à aluna? E dos 

colegas de sala? 

 Podemos afirmar que a escola de Renata é uma Escola 

Inclusiva. Por quê? 

 

É interessante você ler sobre  

Síndrome de Down está no site... 

http://www.plenarinho.gov.br/noticias/reportagem-especial/dia-

internacional-da-sindrome-de-down 

 

Parte II: Atividade em grupo de até quatro estudantes. 

Possibilitar a compreensão dos conceitos de Deficiência 

Intelectual, reconhecendo as características da mesma 

apresentada pelos alunos com NEE. 

Leitura do texto: “Estratégias pedagógicas para inclusão de 

alunos com deficiência intelectual no ensino regular”, 

Capítulo 5 do livro: Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano 

Escolar, 2009, p. 79 – 96. 

Como roteiro para a discussão e a produção de síntese sobre as 

discussões, sugere-se que sejam abordadas pelos grupos as 

indagações apresentadas, com o registro das mesmas no diário  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NsSlczaRC_4
https://www.youtube.com/watch?v=NsSlczaRC_4
http://www.plenarinho.gov.br/noticias/reportagem-especial/dia-internacional-da-sindrome-de-down
http://www.plenarinho.gov.br/noticias/reportagem-especial/dia-internacional-da-sindrome-de-down


 
  

 
 

 

de campo, com a apresentação em plenária por um representante 

de cada grupo. 

 Qual a nomenclatura correta deficiência mental ou deficiência 

intelectual? 

 Aponte as principais características dos alunos com deficiência 

intelectual citadas pelas autoras do texto estudado. 

 O conceito de deficiência intelectual mais divulgado nos meios 

educacionais no Brasil e adotado nos documentos oficiais tem  

 

como base o sistema de classificação da American Association for 

Mental Retardation (AAMR,2002). Descreva a definição adotada 

por esta associação. 

  

 

 

 

Avaliação: Atividade em grupo de até 4 estudantes. 

Considerando os estudos realizados nesta unidade, o grupo em 

consenso responderá as questões abaixo com registro no diário 

de campo. 

 

 De acordo com o vídeo apresentado e suas observações 

ocorridas durante sua prática de formação, descreva quais os 

desafios mais comuns enfrentados pelos alunos com deficiência 

Intelectual? 

 Todo aluno que tem apresenta necessidade educacionais 

especiais tem deficiência intelectual?  

 

 

 

 

Que bom!  Outra atividade concluída! 

Vamos avalia-la? 

 



 
  

 
 

 

Para saber mais... 

Em relação a nota de esclarecimento a respeito da “terminologia 

sobre deficiência na era da inclusão”, acesse o link: 

http://www.fiemg.com.br/ead/pne/Terminologias.pdf 

 

Acessando o site abaixo, você encontra o livro Atendimento 

Educacional Especializado – Deficiência Mental.   

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf 

http://www.fiemg.com.br/ead/pne/Terminologias.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dm.pdf


 
  

 
 

 

 

4.4 UNIDADE 4 
 

A SURDEZ 
 

 
Ambientação: Apresentação de vídeo “O som do silêncio”, com 

duração média de 4 minutos. Conta a história de uma menina 

surda e de como uma criança com deficiência se relaciona com 

seus amigos não deficientes na escola. 

Sensibilizar os estudantes em relação ao tema a ser estudado 

nesta unidade. 

Disponível em:  

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

 

 

Sequência de Atividades  

 

Parte I: Atividade em grupo 

A professora irá solicitar aos estudantes que se sentem em 

círculo, para a realização das atividades do dia. 

Estabelecer uma reflexão sobre como são entendidos os 

conceitos de surdez e deficiência auditiva. 

Como descrito por Mendes (2002/2003, pp. 42-43 apud Dias; 

Silva; Braun, 2007 p. 97) “que um número significativo de sujeitos 

surdos que passaram por vários anos de escolarização apresenta 

competência para aspectos acadêmicos muito aquém do 

desempenho de alunos ouvintes, apesar de suas capacidades 

cognitivas iniciais serem semelhantes”. 

 

 

file:///C:/Users/Solange/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Disponível%20em:%20http:/www.youtube.com/watch%3fv=_DADdyUiPko
http://www.youtube.com/watch?v=_DADdyUiPko


 
  

 
 

 

Diante desta comprovação as autoras do texto questionam que tal 

fato se deve “a inadequação do sistema de ensino” ou ao 

“despreparo do professor para implementar ações apropriadas”. 

Leitura do texto: “A inclusão do aluno com deficiência auditiva 

na classe regular: reflexões sobre a prática pedagógica”, 

Capítulo 6 do livro: Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano 

Escolar, 2009, p. 97 – 115.  

 Leitura e discussão do texto em plenária. No decorrer da leitura 

do texto o professor fomentará as discussões, introduzindo 

questões que ampliem o foco do assunto estudado, registrando 

no quadro os tópicos importantes e um estudante redator fará o 

registro no diário de campo. 

 

Parte II: Atividade em grupo 

Sensibilizar os estudantes para o convívio e trabalho educacional 

com os alunos surdos, compreendendo dificuldades que estes 

enfrentam e como se sentem nas diversas situações do cotidiano. 

 

Simulação: “Assistindo TV – Como é para uma pessoa com 

deficiência auditiva”, coleção Projeto Escola Viva – 

Sensibilização e Convivência – vol.3. p. 26 – 27. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf 

 O registro das sínteses da discussão que consta nos 

procedimentos da simulação realizada será feito por um estudante 

redator no diário de campo.  

 

 

 

 

 

Terminamos as atividades desta Unidade. 

Vamos fazer a avaliação? 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf


 
  

 
 

 

Avaliação: em grupo de até quatro estudantes. 

Considerando os estudos realizados nesta unidade, o grupo em 

consenso responderá as questões abaixo com registro no diário 

de campo. 

 Em sua prática de formação você já se deparou com um aluno 

surdo? Como era seu processo de ensino aprendizagem?  

 Por que é importante conhecermos os diferentes tipos e graus 

de surdez? Como podemos propiciar as possibilidades de 

aprendizagens a esses alunos? 

 

Para saber mais... 

Acessando o site abaixo, você encontra o livro Atendimento 

Educacional Especializado – Pessoa com Surdez.  

Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf 

file:///C:/Users/Solange/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Disponível%20em:%20http:/portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf
file:///C:/Users/Solange/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Disponível%20em:%20http:/portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_da.pdf


 
  

 
 

 

 

4.5 UNIDADE 5 

DEFICIÊNCIA VISUAL  
 
Ambientação 

Apresentação de vídeo – “As cores das flores”, com duração 

média de 4 minutos. Relata a história de um garoto cego e suas 

estratégias desenvolvidas para a realização de uma atividade 

escolar, mostra também a participação dos pais neste contexto. 

Provocar nos estudantes um novo olhar para as pessoas com 

deficiência visual. 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM 

 

Sequência de Atividades 

 

Parte I: Atividade em grupo 

A professora irá solicitar aos estudantes que se sentem em 

círculo, para a realização das atividades do dia. 

Conhecer os conceitos da deficiência visual e identificar sinais, 

sintomas e condutas dos alunos com deficiência visual. 

Leitura do texto: Sistema e Função Visual – “Conceituando a 

Deficiência Visual”, série Saberes e Práticas da Inclusão –  

 

Desenvolvendo Competências para o Atendimento às 

Necessidades Educacionais Especiais de Alunos Cegos e de 

Alunos com Baixa Visão, p.16 – 20. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM
https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpPM
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunoscegos.pdf


 
  

 
 

 

 Leitura e discussão do texto em plenária com registro das 

sínteses destas discussões por um estudante redator no diário de 

campo. No decorrer da leitura o professor irá fazer as mediações 

necessárias e também enfatizar/orientar sobre a importância do 

professor na sala de aula observar em seus alunos os 

sintomas/sinais que indiquem as NEE.   

 

Parte II: Atividade em duplas 

Sensibilizar os estude antes quanto as dificuldades e / ou 

necessitardes enfrentadas pelo aluno com deficiência visual. 

Simulação: “Como é ser um deficiente visual?”, coleção Projeto 

Escola Viva - Sensibilização e Convivência – vol.3. p.13 – 15. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf 

 

 O registro das sínteses da discussão que consta nos 

procedimentos da simulação realizada será feito por um aluno 

redator no diário de campo.  

 

 

 

 

Avaliação: em grupo de até quatro estudantes. 

Considerando os estudos realizados nesta unidade e também as 

experiências vivenciadas pelo grupo durante as práticas de 

formação/docência, responda as questões abaixo com registro 

no diário de campo. 

 

 

 

Avaliando o que foi estudado.... 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf


 
  

 
 

 

 Nos estabelecimentos de ensino de atuação existe alunos com 

algum tipo de deficiência visual. Caso afirmativo descreva o 

processo de ensino aprendizagem destes? 

 Quais as limitações visuais são frequentemente detectadas na 

aplicação de testes de acuidade visual. 

 Qual atendimento especializado é ofertado nos 

estabelecimentos de ensino de seu município aos alunos com 

deficiência visual? Caso contrário como estes alunos são 

atendidos. 

 

 

Para saber mais... 

Acessando o site abaixo, você encontra o livro Atendimento 

Educacional Especializado em Deficiência Visual, leia o 

Capitulo I – Inclusão Escolar dos alunos Cegos e com baixa visão. 

Este capítulo introduz conhecimentos que vão fundamentar e 

reorientar a práticas pedagógicas para o atendimento do aluno 

com NEE cegos ou com baixa visão. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf


 
  

 
 

 

 

4.6 UNIDADE  6 
 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

Sequências de Atividades 

Parte I: Atividade em grupo de cinco alunos. 

Sensibilizar os estudantes para as dificuldades e / ou 

necessidades enfrentadas pelo aluno com deficiência física. 

Simulação: “Sentada x em pé”, coleção Projeto Escola Viva, 

Sensibilização e Convivência – vol.3. p. 22 – 24. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf 

  O registro das sínteses da discussão que consta nos 

procedimentos da simulação realizada será feito por um estudante 

redator no diário de campo.  

  

Parte II: Atividade em grupo 

Apresentação de vídeo: “Apenas diferentes. (Deficiência 

física)”, com duração média de 15 minutos. Apresenta 

depoimentos de algumas pessoas com necessidades especiais 

sobre como têm sido suas vidas antes e depois de adquirirem a 

deficiência. 

Disponível em:  

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

 

 Solicitar aos estudantes que assistam ao vídeo observando os 

aspectos relevantes do mesmo, para discussão em plenária. O 

professor fará o registro no quadro das principais ideias 

apresentadas e um estudante redator fará o registro no diário de 

campo. 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/sensibilizacao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QuzRbfwtcdc
https://www.youtube.com/watch?v=QuzRbfwtcdc


 
  

 
 

 

Parte III: Atividade em grupo 

Leitura do texto: “Alunos com deficiência física e deficiência 

múltipla: um novo contexto de sala de aula”, Capítulo 8 do 

livro: Educação Inclusiva: Cultura e Cotidiano Escolar, 2009, 

p. 137 – 152.  

 Leitura e discussão do texto com elaboração de sínteses para 

apresentação em plenária por um representante de cada grupo 

com registro no diário de campo. 

  

 

 

 

 

Avaliação: em grupo de até quatro estudantes. 

Com base na apresentação do vídeo, na leitura realizada e nos 

seus conhecimentos adquiridos pelo grupo responda os seguintes 

questionamentos com registro no diário de campo. 

 O deficiente físico pode ser considerado deficiente intelectual? 

Por quê? 

 Como podemos propiciar as possibilidades de aprendizagens 

aos alunos com deficiência física na sala de aula comum?  

 As escolas que você estuda e os estabelecimentos de ensino 

onde realiza/realizou sua prática de formação estão preparados 

para promover o acesso do aluno com deficiência física ao 

conhecimento e ao ambiente escolar. 

 

 

 

Esta foi nossa última unidade estudada.  

Iremos avalia-la, terminado assim nossas atividades 

desta formação complementar. 



 
  

 
 

 

Para saber mais... 

Acessando o site abaixo, você encontra o livro Atendimento 

Educacional Especializado em Deficiência Física, leia o 

Capítulo I – Conhecendo o aluno com deficiência física e o 

Capítulo II - Atendimento educacional especializado para a 

deficiência física, esses conhecimentos que vão fundamentar e 

reorientar a práticas pedagógicas para o atendimento do aluno 

com NEE com deficiência física. 

Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_dv.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf


 
  

 
 

 

5. ORIENTAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES DE USO. 

 

Esta Unidade Didática se pautou em fundamentos teóricos e 

simulação de deficiências para a sensibilização e convivência no 

atendimento dos alunos com NEE, na perspectiva inclusiva.  

Com a adequação dos objetivos propostos os conteúdos 

apresentados poderão ser trabalhados com outras categorias de públicos alvo tais 

como: estudantes de outras séries e modalidades de ensino, pais, professores, 

outros profissionais da educação, enfim com todos envolvidos na comunidade 

escolar, contribuindo assim para solidificação de uma escola inclusiva e para o 

fortalecimento de ações apoiadas no respeito para com a pessoa com deficiência. 

 

6. PROPOSTA DA AVALIAÇÃO (DA PDP) 

 

Esta Unidade Didática será avaliada através da aplicação das 

atividades e avaliações propostas junto aos estudantes público alvo, 

durante a formação complementar planejada.  

A professora organizará os resultados obtidos quanto: aos objetivos 

estabelecidos por meio da avaliação realizada durante as ações de cada encontro 

em relação aos encaminhamentos propostos; se atenderam as expectativas 

esperadas em relação à aprendizagem dos temas apresentados e; os registros dos 

fatos relevantes que contribuíram ou que dificultaram o desenvolvimento desta 

Unidade Didática e as adaptações necessárias para o aperfeiçoamento da mesma. 
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APÊNDICE



 

 
APÊNDICE – A  

 
Questionário direcionado aos estudantes do Curso de Formação de Docentes 

para levantamento dos interesses de participar de um processo de formação 

acerca do processo de inclusão dos alunos com NEE 

Dados de Identificação. 

Nome:______________________________________________________________ 

Curso:______________________________________________________________ 

Série:_______________________   Idade:____________________________ 

 

1)  Você tem conhecimentos sobre Educação Inclusiva? 

(  ) sim     (  ) não 

Caso tenha respondido sim, descreva seus conhecimentos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Você já fez estágio em salas de aula que tinha algum aluno com necessidades 

educacionais especiais? 

(  ) sim     (  ) não 

Caso tenha respondido sim, como você avaliou esta experiência. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Você sente necessidades de receber informações/orientações para trabalhar com 

alunos com NEE. 

(  ) sim     (  ) não 

Caso tenha respondido sim, qual (is) sua (s) dúvida (s) ou necessidade de 

formação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 

4) Os conhecimentos que você adquiriu no curso de Formação de Docentes são 

suficientes para atuar em sala de aulas inclusivas?   

(  ) sim     (  ) não 

Se responder não o que você avalia que está faltando para sua formação ser 

suficiente. Descreva abaixo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Você já participou de algum curso sobre Educação Inclusiva ou Educação 

Especial? 

(  ) sim     (  ) não 

Caso tenha respondido sim, cite-os? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Você tem interesse em participar de um curso sobre o processo de inclusão de 

alunos com necessidades educacionais especiais 

(  ) sim    (  ) não 

Quais os conteúdos (assuntos) você gostaria que o curso abordasse, cite: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela contribuição.



 

 
APÊNDICE – B  

 
Texto: Processo Histórico De Atendimento Aos Alunos Com Nee. 

 Leia e analise o texto “Processo Histórico De Atendimento Aos 

Alunos Com NEE”, elaborado pela professora Solange Maria 

Ponvequi de Oliveira, da Rede estadual de Ensino do estado do 

Paraná, da disciplina de Educação Especial - 2014. 

Para falarmos obre o atendimento aos alunos com NEE, faz-se necessário 

entender o processo histórico vivenciado pelas pessoas com deficiência, por meio da 

análise constata-se diferentes formas de ver e agir da sociedade em relação à estas 

pessoas, conforme os valores vigentes em cada época. 

A relação da sociedade com a parcela da população constituída 
pelas pessoas com deficiência tem se modificado no decorrer dos 
tempos, tanto no que se refere aos pressupostos filosóficos que a 
determinavam e permeiam como no conjunto de práticas nas quais la 
se objetiva. (ARANHA 2001, p.160). 

A mesma autora comenta que no período compreendido entre a Idade 

Antiga a Idade Média, as sociedades sustentavam-se economicamente em 

atividades de agricultura, pecuária e artesanato, entretanto, na Idade Antiga a 

sociedade dividia-se em dois grupos sociais a nobreza e os serviçais. Os serviçais 

só tinham valor se atendessem necessidades e vontades da nobreza, sendo 

considerados sub humanos, e as pessoas com deficiência neste contexto tinham 

tratamento semelhantes, sendo exterminadas por meio do abandono.   

Na Idade Média com advento do Cristianismo surgiu uma nova classe social: 

o clero; os membros desta classe assumiram maior poder social, econômico e 

político, detinham o poder de excomungar as pessoas quando estas o 

desagradassem, exerciam assim domínio sobre as ações da nobreza. Nesta época 

as pessoas com deficiência passaram a serem consideradas seres humanos com 

alma, filhos de Deus, não podendo ser exterminadas, dependiam da caridade 

humana para sobreviver.  

Em consequência desta nova ordem social aconteceram dois fatos históricos 

importantes: a Inquisição Católica e a Reforma Protestante. As concepções da 

Inquisição Católica e da Reforma Protestante não divergiam.  Segundo Aranha 



 

(2001, p.163), “ambos concebiam a deficiência como fenômenos metafísicos, de 

natureza negativa, ligados a rejeição de Deus, através do pecado, ou á possessão 

demoníaca”. 

Revolução Burguesa do século XVI modificou o cenário social, político, 

econômico e cultural surgem: a burguesia, nova divisão de trabalho, novas ideias, e 

o capitalismo mercantil; tem-se como visão de homem o da concentricidade que vai 

se juntar a visão abstrata e metafísica existente.  Aranha (2001) comenta: 

No que se refere à deficiência começaram a surgir novas ideias 
quanto a organicidade de sua natureza, produtos de infortúnios 
naturais, conforme Paracelso (1493-1541), Cardano (1501-1576) e 
jurisprudência de Sir Anthony Fitz-Hebert (Pessotti, 1984, p.14-17). 
Assim concebida, passou a ser tratada através da alquimia, da magia 
e da astrologia, métodos da insipiente medicina. (ARANHA, 2001, 
p.163). 

No século XVII, predomina o capitalismo comercial, consolidando a 

produção capitalista, aumentando o poder da burguesia. A partir desta época aderiu-

se a concepção, de que os indivíduos não são iguais e que havia de se respeitar as 

diferenças, legitimando assim a desigualdade social, a prática da dominação do 

capital e dos privilégios” (ARANHA, 2001). 

A Educação até então responsabilidade da Igreja, passou a ser oferecida 

pelo Estado, com o objetivo de atender as exigências do capitalismo, ocorrendo 

também avanços nos estudos na área da medicina, filosofia, educação e na tese da 

organicidade. 

De acordo com Aranha, 2001, p.164 “a relação da sociedade com a pessoa 

com deficiência, a partir desse período passou a se diversificar, caracterizando-se 

então por diferentes tipos de iniciativa: de Institucionalização Total, de tratamento 

médico e de busca de estratégias de ensino” 

[...] é conhecido por era das instituições ou fase de segregação 
institucional que compreende finais do século XVIII e começo do 
século XIX. É nesse período que a Educação Especial realmente 
iniciou, quando parte da sociedade admite a necessidade de prestar 
alguma assistência às pessoas com deficiências. Os deficientes 
continuam discriminados, marginalizados e excluídos da sociedade e 
da família e atendidos por instituições cuja filosofia era mais 
assistencialista, filantrópica e segregacionista, a preocupação era 
mais assistencial do que educativa. Eram instituições voluntárias, em  

 



 

sua maioria religiosas, tinham permissão do governo, mas sem 
nenhum outro tipo de ajuda (CARMO, 1991).  

Com o intuito de proteger a pessoa normal da não normal, e vice-
versa, surge a necessidade de escolas e instituições para atender na 
Europa, Estados Unidos essa clientela, que de forma camuflada 
prioriza a segregação, discriminação. (PARANA, 2006, p.4) 

Estas práticas se constituíram o Paradigma da Institucionalização. 

No início do século XX, na sociedade evidenciam-se as questões relacionadas 

aos direitos humanos e ressalta a necessidade de pensar os direitos da pessoa com 

deficiência; questionando-se também o convívio nestas instituições, sob a alegação de 

que estas não promoviam o desenvolvimento humano, o convívio social. 

No entanto apenas nos anos 90 do último século motivados por eventos 

nacionais e internacionais, a inclusão passa a ser um conceito discutido no âmbito 

educacional e de toda a sociedade (MAZZOTTA, 2011) 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 
escola. (BRASIL, 2007, p.1). 

No Brasil o atendimento as pessoas com deficiências foram efetivou-se através 

das experiências realizadas na Europa e Estados Unidos, em dois períodos constituídos 

por: iniciativas oficiais e particulares isoladas e iniciativas oficiais de âmbito nacional 

(MAZZOTTA, 2011). 

O atendimento às pessoas com deficiência no Brasil teve início na 
época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 
Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje 
denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, 
ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o 
Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento 
às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, 
é criado o primeiro atendimento educacional especializado às 
pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 
Antipoff. (BRASIL, 2007, p.2). 

 

 

 

 



 

No artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, 

indica que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

I – currículos, métodos, técnicos, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades [...]. 

III –professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

 

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, 

institui a obrigatoriedade das pessoas com necessidades educativas especiais 

frequentar a rede regular de ensino ao mesmo tempo em que estabelece a criação 

de serviços de apoio especializados nas escolas regulares.  

A luta da sociedade brasileira pela inclusão e a universalização do acesso à 

escola ocorre há décadas, e a persistência de lutar por essa reivindicação como 

prioridade garantiu que o último texto constitucional reafirmasse a educação como 

um direito de todos, definindo a quem cabe a responsabilidade por sua promoção e 

incentivo, e estabelecesse seus fins. De tal forma, a educação assim ficou 

assegurada na Constituição Federal de 1988:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 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. (Constituição Federal, 1988, 
Artigo 205). 

O movimento da inclusão teve como marco a Conferência Mundial de 

Educação para Todos realizada em Jomtiem, na Tailândia e a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, ocorrida em 1994 na 

Espanha, cujas discussões surgiram o documento Declaração de Salamanca sobre 

princípios, política e prática em educação especial, firmando-se a urgência de ações 

para uma educação capaz de reconhecer as diferenças, promover a aprendizagem e 

atender às necessidades de cada criança individualmente. Reuniu delegados de 92 

governos e 25 ONGs. Seu objetivo principal foi propor a adoção de linhas de ação em 

educação especial, dentro de uma política de escola inclusiva. 

Nesse consenso mundial discutiu-se o papel da educação fundamental, e surge 

o compromisso de garantir atendimento às necessidades básicas de aprendizagem a  

todas as crianças, jovens e adultas, tendo elas  de necessidades educativas especiais ou 



 

não. 

De acordo com a Declaração de Salamanca (1994) as escolas devem: 

[...] acolher todas as crianças, independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem 
acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças 
que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes 
ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 17-18).  

Assim, além do respeito as diferenças e da igualdade de direitos, o conceito 

de inclusão pressupõe a equidade. Tendo em vista as diferenças existentes entre os 

indivíduos, alcançar a igualdade presume colocar à disposição das diferentes 

pessoas as condições de acessibilidade e apoio de que necessitem para desenvolver e 

exercer a cidadania, tão plenamente quanto possível. 

Mantoan (2003) comenta sobre a necessidade de se traçar uma nova 

organização da instituição escolar, com vista ao pleno acolhimento das diferenças. 

Salientando que nem todas as diferenças inferiorizam as pessoas.   

Dessa forma, a escola inclusiva deve desenvolver ações fundamentais pautadas 

no princípio de direito de educação à todos, como: identificar as necessidades 

educacionais de cada aluno; identificar as respostas educacionais que elas requerem e 

implementar essas respostas, ajustes e adaptações curriculares, planejada e 

sistematicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE – C 
 

Questionário direcionado aos estudantes do Curso de Formação de Docentes, para 

avaliação do curso de formação complementar sobre Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. 

Chegamos ao final da nossa formação complementar, é de suma importância que 

façamos uma avaliação sobre esse processo de formação. Portanto apontamos três 

questões para serem respondidas  

 

Dados de Identificação. 

Nome:______________________________________________________________ 

Curso:______________________________________________________________

Série:_______________________     Idade:____________________________ 

 

1)  Os conteúdos, vídeos, fundamentação teóricas e atividades desenvolvidas na 

formação complementar contribuirão na sua formação acadêmica, enriquecendo   a 

sua prática de formação para atuação em sala de aulas inclusivas.  

(  ) sim       (  ) não 

Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Esta formação possibilitou a você enquanto futuro professor, subsídios para o 

atendimento aos alunos com aluno com necessidades educacionais especiais e/ou 

pessoas com deficiências? 

(  ) sim       (  ) não 

Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

3) A formação complementar propiciou   a você enquanto cidadão, um “novo olhar” 

para as pessoas com deficiências, em relação   a suas necessidades, possibilidades 

e direitos, rompendo assim barreiras de discriminação e preconceitos? 

 

(  ) sim       (  ) não 

Justifique sua resposta 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


