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Resumo A proposta dessa Produção Didático-Pedagógica é de 
estudar a educação inclusiva e o acesso ao currículo. 
Serão desenvolvidas atividades junto aos alunos do 
Curso de Formação Docente em Nível Médio do Colégio 
Estadual Papa João XXIII do município de Alto Piquiri 
para que esses adquiram conhecimentos sobre as 
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e a 
possibilidade de incluir esses alunos no ensino regular. 
Para a efetivação do projeto serão discutidas temáticas 
a respeito das NEE. Este trabalho será composto por 
oito encontros de 4 horas/aula cada, onde serão 
apresentados e discutidos os seguintes temas: a) 
Políticas Educacionais, Educação Inclusiva, as NEE e o 
atendimento escolar desses alunos; b) O Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), a Psicose Infantil e as 
possibilidades de inclusão; c) A deficiência auditiva, a 
inclusão dos alunos surdos e a surdocegueira. 
Considerando que a grade curricular do curso de 
Formação Docente em Nível Médio não oferece carga 
horária suficiente para  a discussão dessa temática, este 
trabalho justifica-se pela necessidade de proporcionar 
conhecimentos que permitam discussões teóricas e 
práticas sobre o acesso ao currículo da pessoa com 
NEE. 
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Esta Produção Didático-Pedagógica complementará o trabalho desenvolvido 

com os alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio do Colégio Estadual 

Papa João XXIII – Ensino Médio e Normal, no município de Alto Piquiri - PR. 

O Curso de Formação Docente em Nível Médio é um curso profissionalizante 

que objetiva formar professores para atuar como docentes tanto na Educação 

Infantil quanto nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Desta forma, os alunos 

devem ter acesso à literatura que trata da Educação Inclusiva bem como das 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE), de forma que tenham subsídios para o 

efetivo trabalho de docência. 

A educação escolar tem como uma das tarefas o trabalho com a diversidade 

humana presente no processo educativo e é um dos instrumentos para a formação 

do sujeito e a consequente participação social. A escola é um dos espaços de ação 

e interação onde ocorre o processo educativo formal que enriquece a identidade 

sociocultural dos que dela participa, pois oferece o conhecimento científico que 

serve como aporte à prática social.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBen) 

(BRASIL, 1996), a Educação Especial é uma das modalidades de atendimento do 

sistema educacional brasileiro e objetiva contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem das pessoas com NEE, visando o trabalho com a peculiaridade de 

cada aluno, além de oferecer suporte técnico-científico aos professores envolvidos, 

tais como recursos didático-pedagógicos adequados, equipamentos e materiais 

especiais, mobiliários adaptados, bem como o assessoramento de uma equipe 

interdisciplinar que contribua para o conhecimento sobre recursos e métodos para o 

ensino dos alunos com NEE com vista à inclusão. 

Considerando que a inclusão escolar de alunos com NEE nas classes 

regulares de ensino vem se tornando uma constante e, devido às dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais de educação, os professores têm sido instigados a 

conhecerem melhor o tema para desenvolver adequadamente suas funções junto ao 
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aluno especial com os demais alunos nas classes regulares de ensino, elaborou-se 

a presente produção didático-pedagógica. 

Neste sentido, esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo estudar 

a educação inclusiva e o acesso ao currículo com os alunos do Curso de Formação 

Docente em Nível Médio, a fim de complementar os conteúdos já oferecidos a esses 

alunos. 

 O projeto será levado a efeito, por meio de oito unidades temáticas, às quais 

serão apresentadas várias necessidades educativas especiais, bem como suas 

possíveis formas de atendimento e de intervenção. 

As aulas serão realizadas a partir de atividades teóricas e práticas, que sejam 

capazes de estimular a reflexão destes estudantes, permitindo compreenderem as 

possibilidades ao se tratar da inclusão de alunos com NEE. 
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1º. Encontro 

 

Atividade: Reflexões sobre a Legislação acerca da Inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais 

Título: Inclusão Escolar: Pilares que a sustentam I 

Objetivo: Apresentar aos alunos a Inclusão Escolar e a Legislação educacional que 

trata da inclusão. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Papel e impressora para cópias dos documentos a serem 

utilizados no desenvolvimento da atividade. Data Show e computador para 

apresentação. 

 

 

IIINNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR:::   PPPIIILLLAAARRREEESSS   QQQUUUEEE   AAA   SSSUUUSSSTTTEEENNNTTTAAAMMM   III   

 

Este primeiro encontro tem como objetivo apresentar aos alunos a Inclusão 

Escolar e algumas Legislações educacionais que tratam do assunto. 

A partir deste primeiro encontro, espera-se que os alunos do curso de 

Formação de Docentes tenham subsídios para compreenderem o processo de 

inclusão nas escolas, fundamentados nas leis, pareceres e outros documentos que 

dão aporte para a efetivação da educação especial. Será enfatizada a valorização 

do ser humano, as suas diferenças sociais, culturais, físicas e psicológicas, e a 

possibilidade de atender as necessidades educacionais dos alunos. 

Neste sentido, serão apresentadas reflexões sobre a Legislação da área, 

fundamentando a educação especial na perspectiva inclusiva, ao mesmo tempo em 

que se propõe uma análise sobre a posição dos professores e sua formação perante 

a Inclusão Escolar. 
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AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

Nesta primeira atividade, a professora PDE explicará a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN). A apresentação desse documento será feita 

por meio de apresentação de slides. 

Em um primeiro momento será apresentada a LDBEN – Lei nº. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que dá importância à Educação Especial em 

seu Capítulo V, Artigos 58, 59 e 60 e onde prevê que a educação deva ter a maior 

integração possível entre alunos com NEE e os alunos sem necessidades especiais. 

A LDBEN é uma das mais importantes leis nacionais que se referem à 

educação. Ela foi aprovada em 1996 e criada com o objetivo de regulamentar e 

deliberar a educação brasileira. Ela foi aprovada dois anos após a Conferência 

Mundial da Educação Especial, que teve a participação de 88 países e 25 

organizações internacionais, em assembleia geral na cidade de Salamanca 

(Espanha) entre os dias 7 e 10 de junho de 1994, onde foi discutido o acesso e a 

qualidade da educação. além de reconhecer a educação inclusiva como questão 

legal e/ou política  (LACERDA, 2000).  

Esta reunião culminou em um documento denominado Declaração de 

Salamanca – Sobre os Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais – em que o conceito de inclusão foi posto e a partir desse 

momento passou a ser discutido de forma sistemática, pois desde então busca-se 

mecanismos para sua efetivação O principal objetivo foi o desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico de qualidade, centrado no aluno, capaz de oferecer 

oportunidade de ensino a todos. Na Declaração de Salamanca, é estabelecida a 

necessidade de adequação escolar a todos os alunos, ou seja, os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem são considerados com necessidades 

educativas especiais e, portanto, cabe a escola adequar-se a especificidade de cada 

aluno (LACERDA, 2000).  

A Declaração de Salamanca tratou da inclusão dos alunos com necessidades 

especiais, isto é, a incorporação física e social das pessoas com deficiências, 

permitindo que elas usufruam dos mesmos direitos das demais. Na declaração fica 

claro ainda que, a partir da inclusão, os alunos devem se adaptar ao ambiente 

escolar. Já na LDBEN é destacada a integração dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, e, neste sentido, a escola é que deve se adaptar às 
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necessidades de seus alunos, atendendo a cada uma delas (LACERDA, 2000; 

CHICON; SOARES, 2014). 

Com a LDBEN, promulgada após a Declaração de Salamanca, houve o 

reconhecimento da diversidade no contexto escolar e uma acentuação na exigência 

da educação. 

Do Artigo 58 da LDBEN, serão discutidos com maior ênfase: 

- Conceito de Educação Especial; 

- O Serviço de Apoio Especializado aos alunos com NEE. 

Acerca do artigo 59, serão discutidos: 

- A garantia do currículo, método, técnicas e também recursos educativos e 

organização específicos para o atendimento de alunos com NEE; 

- A necessidade de professores capacitados e especializados na integração 

dos alunos com NEE nas classes regulares de ensino; 

- A Educação Especial como forma de assegurar o trabalho de pessoas com 

NEE e sua integração social; 

- O acesso de forma igualitária aos benefícios dos programas sociais 

disponíveis para os diferentes níveis do ensino regular. 

Ainda será discutido o artigo 60 da LDBEN que versa sobre a Educação 

Especial em Instituições privadas sem fins lucrativos que atendem pessoas com 

NEE. 

No parágrafo único do mesmo artigo é tratada a integração, e por este motivo, 

este parágrafo será discutido com maior ênfase, já que nele é expresso que como 

alternativa preferencial deve-se optar pelo atendimento de pessoas com NEE na 

rede pública de ensino (BRASIL, 1996). 
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2º. Encontro 

 

Atividade: Reflexões sobre as Legislações educacionais acerca da Inclusão de 

alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista. 

Título: Inclusão Escolar: Pilares que a sustentam II 

Objetivo: Apresentar aos alunos a Inclusão Escolar e a Legislação educacional que 

trata da inclusão. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Papel e impressora para cópias dos documentos a serem 

utilizados no desenvolvimento da atividade. Data Show e computador para 

apresentação. 

 

IIINNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR:::   PPPIIILLLAAARRREEESSS   QQQUUUEEE   AAA   SSSUUUSSSTTTEEENNNTTTAAAMMM   IIIIII    

 

Neste segundo encontro objetiva-se apresentar aos alunos do Curso de 

Formação Docente em Nível Médio o Plano Nacional de Educação (PNE) e as 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos no Estado do Paraná (SEED, 2006), permitindo que reflitam sobre os 

conteúdos expressos nestes documentos. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

A Lei nº. 13.005/14 que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 

(BRASIL, 2014) estabelece vinte metas e estratégias para a educação. Dentre essas 

metas e estratégias, nesse trabalho destacamos que se tratam do desenvolvimento 

de planos educacionais em todos os municípios visando ampliar o atendimento aos 

alunos desde o ensino fundamental até sua qualificação profissional, de forma que o 

ensino brasileiro seja melhorado.  

Dentre as vinte metas, a Meta 4 versa sobre a Educação Inclusiva, como 

segue: 
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Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados (BRASIL, 2014). 

 

A partir dessa meta, discutir-se-á com os alunos do Curso de Formação 

Docente em Nível Médio as estratégias desta Meta 4, incluindo: 

- A universalização do atendimento escolar à alunos com NEE; 

- Implantação de SRM  e fomento à formação continuada de professores para o 

atendimento destes alunos; 

- A garantia do atendimento de alunos com NEE nas classes regulares de 

ensino; 

- A ampliação de programas suplementares que promovam o acesso dos 

alunos com NEE à instituições públicas de ensino; 

- As intervenções e adaptações curriculares a serem feitas de forma que a 

inclusão seja contemplada. 

Por meio da discussão do documento, especialmente da meta 4, será 

apresentado aos alunos as Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

Construção de Currículos Inclusivos no Estado do Paraná (SEED, 2006). 

Este documento trata dos Fundamentos Teórico – Metodológicos para a 

Educação Especial e a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais no Paraná. Esta legislação atenta à necessidade de compreender os 

currículos escolares como uma forma de a escola se comprometer com a 

heterogeneidade e com as diferenças, atendendo então às necessidades de todos 

seus alunos. 

Neste sentido, ao abordar estes dois documentos ao longo deste segundo 

encontro, procurar-se-á estimular os alunos a buscarem outros documentos que 

sustentem a educação inclusiva. 
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3º. Encontro 

 

Atividade: Reflexões sobre as Salas de Recursos Multifuncional (SRM). 

Título: Inclusão Escolar: Pilares que a sustentam III 

Objetivo: Apresentar aos alunos a Inclusão Escolar e a Legislação educacional que 

trata da inclusão. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Papel e impressora para cópias dos documentos a serem 

utilizados no desenvolvimento da atividade. Data Show e computador para 

apresentação. 

 

 

IIINNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   EEESSSCCCOOOLLLAAARRR:::   PPPIIILLLAAARRREEESSS   QQQUUUEEE   AAA   SSSUUUSSSTTTEEENNNTTTAAAMMM   IIIIII III   

 

Neste terceiro encontro objetiva-se apresentar aos alunos do Curso de 

Formação Docente em Nível Médio a importância das Salas de Recurso 

Multifuncional (SRM) e a legislação pertinente, permitindo que reflitam sobre o 

assunto. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

A Instrução nº. 016/2011 – SUED/SEED (PARANÁ, 2011) estabelece critérios 

para o atendimento educacional especializado em Sala de Recursos Multifuncional 

(SRM) na Educação Básica. Assim como essa Instrução, o Decreto nº. 7.611 de 17 

de novembro de 2011 (BRASIL, 2011) também discute a importância e a 

necessidade das SRM nas escolas nacionais. 

As SRM são salas com materiais diferenciados e profissionais devidamente 

capacitados que atendem alunos com NEE e que têm como objetivos prover o 

acesso de pessoas com NEE à participação e aprendizagem no ensino regular, 

garantir ações que incluam os alunos com NEE, fomentar o desenvolvimento de 
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recursos pedagógicos e didáticos que sejam capazes de eliminar barreiras que 

impeçam o processo de ensino-aprendizagem, além de assegurar a continuidade do 

ensino de alunos com dificuldades de aprendizagem (PARANÁ, 2011). 

As SRM podem ser de dois tipos: I e II. Segundo Makishima e Zamproni 

(2014), as SRM tipo I são aquelas que oferecem atendimento educacional 

especializado de natureza pedagógica que visam complementar a educação dos 

alunos com NEE. Este serviço de apoio deve estar contemplado no Projeto Político 

Pedagógico e no Regimento Escolar, devendo atender as necessidades específicas 

dos alunos atendidos nestas salas.  

Nas SRM tipo I, deve-se propiciar aos alunos com NEE condições de 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas básicas, essenciais ao aprendizado 

dos conteúdos trabalhados na escola (MAKISHIMA; ZAMPRONI, 2014). 

As SRM tipo II, por sua vez, são bastante parecidas com as tipo I, mas 

acrescidas de materiais que contemplem o atendimento de alunos com deficiência 

visual (CARLETO et al., 2013). 

Considerando que na Educação Básica as SRM forneçam atendimento 

educacional especializado aos alunos com NEE, complementando sua escolarização 

(PARANÁ, 2011), este documento será discutido com os alunos do Curso de 

Formação em Nível Médio e buscar-se-á abordar: 

- Os alunos atendidos nas SRM; 

- Os critérios para a organização funcional; 

- A carga horária de funcionamento das SRM; 

- Os recursos materiais a serem utilizados; 

- O número de alunos; 

- O cronograma de atendimento dos alunos com NEE nas SRM; 

- O desenvolvimento do Plano de Atendimento Educacional Especializado; 

- As ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

- Os requisitos de ingresso na SRM; 

- As atribuições dos professores das SRM. 

 

AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO 

 

A partir das explanações sobre as Legislações acerca da Inclusão e das 

SRM, os alunos deverão se organizar em grupos, fazer uma síntese sobre as 
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Legislações apresentadas, bem como sobre as SEM e apresentar oralmente aos 

demais colegas de sala. 
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4º. Encontro 

 

Atividade: Visita dos alunos do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio à 

Escola Especial Pequeno Príncipe - APAE da cidade de Alto Piquiri. Palestra com a 

professora da APAE. 

Título: Contato com Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. 

Objetivo: Possibilitar aos alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio o 

contato com pessoas com Necessidades Educacionais Especiais. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Papel e caneta para confecção de relatório. 

 

CCCOOONNNTTTAAATTTOOO   CCCOOOMMM   PPPEEESSSSSSOOOAAASSS   CCCOOOMMM   NNNEEECCCEEESSSSSSIIIDDDAAADDDEEESSS   EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIOOONNNAAAIIISSS   EEESSSPPPEEECCCIIIAAAIIISSS   

 

A Escola de Educação Especial Pequeno Príncipe - APAE – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais, é a instituição da cidade de Alto Piquiri – PR que 

atende pessoas com necessidades educacionais especiais e, por este motivo, 

considerando a importância da inclusão na rede regular de ensino, espera-se levar 

os alunos até a APAE da cidade de forma que estes tenham contato com pessoas 

com necessidades educacionais especiais. 

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é um movimento 

nascido em 1954 no Rio de Janeiro que visa atender alunos com necessidades 

educacionais especiais e que, no Brasil, é um ícone na luta pela causa de pessoas 

com deficiências (APAE/PR, 2006). 

Em relação à Escola de Educação Especial Pequeno Príncipe do município 

de Alto Piquiri, esta tem como entidade mantenedora a APAE. Ela foi fundada em 28 

de Março de 1989 com a finalidade de atender crianças, adolescentes e pessoas 

com necessidades especiais e suas famílias que se encontram em situação de risco 

pessoal e/ou social. 
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Esta escola atende pessoas com necessidades especiais do município de 

Alto Piquiri e de seus distritos, uma população composta em sua grande maioria por 

beneficiários de Programas Federais, Estaduais e Municipais de auxílio às famílias 

vulneráveis. 

No início de sua implantação a APAE não tinha sede própria. Atualmente 

possui uma área ampla, e atende pessoas com necessidades especiais em regime 

integral e/ou no período matutino e vespertino, desenvolvendo atividades escolares, 

além de atividades relacionadas ao esporte, saúde, cultura, lazer e recreação. 

A Escola de Educação Especial Pequeno Príncipe – APAE tem como foco 

das atividades a atuação em conjunto com a rede pública de ensino e 

desenvolvimento social no atendimento de pessoas com necessidades especiais e 

suas famílias, atendendo ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente), além de apoiar e trabalhar em parcerias com programas 

municipais, desde o amparo a crianças vítimas de abuso, maus-tratos, desnutrição e 

erradicação do trabalho infantil.  

O objetivo geral da APAE “Pequeno Príncipe” é viabilizar o acesso, 

permanência e sucesso da pessoa com necessidade especial, bem como a 

educação de qualidade e gratuita contribuindo assim para a formação de uma 

sociedade mais justa, onde o educando possa ser agente transformador da própria 

história no processo contínuo do ser, pensar e agir. Isto no sentido de garantir as 

condições essenciais, entre estas a alimentação, numa lista contínua e ampla, 

imediata e urgente de âmbito social e pedagógico. 

A ideia é fazer com que as pessoas com necessidades especiais e as famílias 

atendidas pela instituição conheçam seus direitos à vida, educação e 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que oferece a elas condições objetivas de 

visualizar um novo mundo. 

Considerando a importância da instituição ao longo da história e seu 

atendimento à pessoas com necessidades especiais, visitar-se-á com os alunos esta 

escola especial de forma que os alunos do cursos de Formação Docente em Nível 

Médio tenham contato com pessoas com NEE. 
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AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

Palestra com a Professora da APAE de Alto Piquiri – PR. 

Nesta atividade, a palestrante apresentará as principais deficiências dos 

alunos que estudam na Escola de Educação Especial Pequeno Príncipe - APAE, 

suas necessidades especiais e o trabalho desenvolvido a fim de auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   222   

 

Acompanhamento de atividades realizadas pelos alunos da APAE. 

Preenchimento de Roteiro de Visitação (Anexo) fornecido que auxiliará os 

alunos na observação da instituição da APAE. 

 

AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO 

 

Apresentação em grupo das observações dos alunos feitas no Roteiro de 

Visitação. 
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5º. Encontro 

 

Atividade: Alunos vendados, ou com máscaras de procedimentos ou com fones de 

ouvidos realizarão uma atividade de Artes, com diferentes formas, texturas e objetos. 

Em seguida deverão responder a algumas questões sobre a atividade.  

Título: Experiências Sensoriais. 

Objetivo: Permitir aos alunos que estes se coloquem no lugar das pessoas com 

necessidades educacionais especiais e tenham noção de suas dificuldades e 

limitações. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Madeira, papel, isopor, bola de plástico, metal, lata de 

achocolatado em pó, frutas, plantas, tecidos, vidro para a experiência sensorial. 

Tecidos para vendar alguns alunos, máscaras de procedimentos, fones de ouvido. 

 

EEEXXXPPPEEERRRIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   SSSEEENNNSSSOOORRRIIIAAAIIISSS   

   

Proporcionar aos alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio uma 

noção de limitação de seus sentidos ou formas de expressão. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

A sala será dividida em três grupos, sendo que o primeiro grupo receberá 

vendas para colocar nos olhos, o segundo grupo receberá máscaras de 

procedimento e o terceiro grupo utilizará fones de ouvidos, sendo assim, os alunos 

do primeiro grupo não enxergarão, enquanto os do segundo grupo não poderão se 

expressar pela fala e o terceiro grupo não serão capazes de ouvir. 

A aula será desenvolvida com os três grupos, concomitantemente. A 

professora PDE apresentará o tema da aula de forma clara e objetiva, isto é, 

experiências sensoriais sem um uso de um dos sentidos. 
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Desta forma, todos terão contato com os mesmos materiais e deverão de 

alguma forma dizer algo sobre eles, descrevendo-os à sua maneira, sem o uso da 

visão, da audição ou ainda da fala. 

Serão utilizados diferentes texturas, formas e objetos que serão apresentadas 

aos alunos que deverão relatar o que sentem, no caso dos “cegos”, deverão falar o 

que compreenderam, no caso dos “surdos” e, por fim, o outro grupo deverá tentar se 

expressar sem falar. 

Os materiais utilizados serão bastante simples, permitindo aos alunos que 

estes percebam que, mesmo diante das facilidades da vida cotidiana, os alunos com 

necessidades especiais sentem grandes dificuldades de compreenderem e se 

expressarem. 

Ao final, os alunos deverão responder questões sobre suas percepções 

durante a atividade. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   222   

 

Após a primeira atividade, os alunos responderão às seguinte questões: 

- Você sentiu dificuldades em executar as atividades durante a aula 

“Experiências Sensoriais”? 

- Quais foram suas dificuldades? Como você conseguiria superá-las? 

- Diante de tal experiência, você acha que os alunos com necessidades 

educacionais especiais são capazes de aprender, caso não haja acesso ao 

currículo? 

- Qual a importância das SRM para os alunos com NEE? 

- De acordo com a deficiência que você representou, o que você acha que a 

escola e o professor poderia utilizar para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem? Considere aqui a estrutura física da escola, os materiais a serem 

utilizados durante as aulas, as propostas pedagógicas, a metodologia escolar, o 

acesso ao currículo, a possibilidade de atendimento dos alunos com NEE nas SRM, 

as peculiaridades das NEE e as possibilidades diante da inclusão. 
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AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO 

 

A avaliação será realizada a partir da apresentação dos alunos das suas 

respostas do questionário respondido anteriormente. Os alunos se organizarão em 

grupos e apresentarão oralmente suas considerações. 
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6º. Encontro 

 

Atividade: Apresentação do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e da Psicose 

Infantil. Apresentação do filme “Temple Grandin”. 

Título: O Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Psicose Infantil e as Possibilidades 

de Inclusão. 

Objetivo: Apresentar aos alunos o TEA, a Psicose Infantil e as dificuldades de 

aprendizagem das crianças com autismo, as possibilidades de ensino. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Giz, quadro negro, computador, Data Show, papel, caneta. 

 

OOO   TTTRRRAAANNNSSSTTTOOORRRNNNOOO   DDDOOO   EEESSSPPPEEECCCTTTRRROOO   AAAUUUTTTIIISSSTTTAAA   (((TTTEEEAAA))),,,   AAA   PPPSSSIIICCCOOOSSSEEE   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLL   EEE   AAASSS   

PPPOOOSSSSSSIIIBBBIIILLLIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSÃÃÃOOO   

 

Considerando o Transtorno do Espectro Autista (TEA) um transtorno com 

características bastante peculiares, isto é, um distúrbio no desenvolvimento de 

ampla complexidade, definido a partir de uma visão comportamental com múltiplas 

etiologias e graus variados de severidade, este encontro pretende apresentar aos 

alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio considerações sobre o TEA, 

as dificuldades de aprendizagem dos alunos e ainda a possibilidade de inclusão. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM-V (2013), para que uma pessoa seja diagnosticada com TEA ela deve 

apresentar sintomas diagnosticados precocemente na infância, e tais sintomas 

devem comprometer a capacidade dos sujeitos quanto à sua rotina diária.  

Para ser diagnosticada com TEA, a pessoa devem apresentar os três 

déficits sociais e de comunicação: Problemas com interação social ou emocional 

alternativo; graves problemas para manter relações; e problemas de comunicação 

não-verbal (DSM-V, 2013). 

Além disso, pessoas com TEA devem apresentar ao menos dois dos 

seguintes comportamentos: apegos extremos a rotinas e/ou padrões e resistência à 
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mudanças; movimento ou fala repetitivos; interesse restritivo e intensos; e 

dificuldade em integrar informações sensoriais, forte procura ou ainda resistência no 

desenvolvimento de estímulos sensoriais (DSM-V, 2013). 

Dentre os principais sintomas do autismo, destacam-se alterações 

emocionais radicais, principalmente quando se altera a rotina, movimentos corporais 

repetitivos, apego anormal a objetos, restrição à contato físico, incapacidade de 

iniciar ou manter uma conversa social, comunicação por meio de gestos ao invés de 

palavras, desinteresse por manter contato visual, linguagem deficiente, dificuldades 

no ajuste da visão, repetição de palavras ou frases, utilização de rimas sem 

sentidos, dentre outros (DSM-V, 2013). 

Crianças do sexo masculino tem maior propensão a desenvolver TEA, bem 

como pessoas com histórico familiar, bem como com outros transtornos globais de 

desenvolvimento (DSM-V, 2013). 

Atualmente, o Autismo clássico, a Síndrome de Asperger, o Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento e o Transtorno Desintegrativo da Infância compõem o 

Transtorno do Espectro Autista – TEA (DSM-V, 2013). 

Quanto à Psicose Infantil, esta trata de um dos Transtornos Globais de 

Desenvolvimento (TGD), que são caracterizados como distúrbios de interação social 

recíproca que se manifestam mais comumente nos cinco primeiros anos escolares 

(NADAL, 2014). 

Segundo a Instrução nº. 004/2012 – SEED/SUED, a Psicose Infantil trata do 

Transtorno Desintegrativo da Infância e representa grandes dificuldades no que 

tange à adaptação escolar do aluno e aprendizagem, associadas ou não a 

limitações no desenvolvimento cognitivo dos alunos (PARANÁ, 2012). 

Crianças com TGD apresentam grandes dificuldades de iniciar ou ainda 

manter conversa com outras pessoas. Muitas das crianças com TGD evitam contato 

visual e demonstram aversão ao contato físico, procurando se manter isoladas. 

Comumente, crianças com TGD apresentam ações repetitivas e tem dificuldade de 

atenção e concentração, com eventual variação na coordenação motora (NADAL, 

2014). 

A Psicose Infantil engloba psicoses precoces e tardias, sendo que a tardia 

caracteriza-se principalmente pela esquizofrenia infantil. Dentre os principais 

sintomas de psicose infantil, destacam-se perturbações na capacidade simbólica, 

disfasias, comportamentos bizarros, enurese, excitação, hipercinestesia, 
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hiperatividade, angústia, anorexia, comportamentos ritualizados e compulsivos, 

dentre outros (PARANÁ, 2012).  

Neste sentido, em função das imposições que os alunos que apresentam 

Psicose Infantil trazem aos professores ao longo de sua educação, neste encontro 

procurar-se-á abordar o transtorno de forma que se permita aos alunos perceberem 

suas principais características e a importância do atendimento dos alunos nas SRM. 

Considerando a Síndrome de Asperger um TEA, será apresentado o filme 

“Temple Gradin” que tem como enredo a história real da personagem com o mesmo 

nome do filme, que tem Síndrome de Asperger e após anos de estudo, conseguiu 

revolucionar práticas de tratamento racional de animais em fazendas e abatedouros. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

Apresentação do TEA e da Psicose Infantil pela professora PDE, seu 

histórico conceito e características. Ainda será discutido o papel do professor, da 

escola e da família sobre A Psicose Infantil e o TEA e as possibilidades de inclusão 

de alunos com estas necessidades educacionais especiais. 

No que tange à TEA, será apresentado um quadro (QUADRO 1) com as 

principais diferenças entre TEA e Síndrome de Rett. 

 

QUADRO 1: Diferenças entre TEA e Síndrome de Rett. 
TEA Síndrome de Rett 

- Etiologia desconhecida; 
- Afeta ambos os sexo; predileção pelo 
sexo masculino; 
- Desenvolvimento deficiente das 
funções cognitivas, sociais e de 
comunicação; 
- Conseguem falar, mas não usam a 
fala como principal meio de 
comunicação; 
- Introspecção, interesses 
estereotipados, ausência de 
dificuldades motoras. 

- Predileção pelo sexo feminino; 
- Desenvolvimento normal até um ano de 
vida com perdas graduais das 
capacidades adquiridas, principalmente 
motoras e de comunicação; 
- Problemas com a fala, regressão, em 
geral entre 1 e 4 anos de vida; 
- Parada de crescimento; 
- Introspecção, desinteresse e 
dificuldades de executar suas 
habilidades motoras. 
- Movimentos estereotipados das mãos. 
- Flacidez nas pernas e braços. 

Fonte: DSM-V (2013). 
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Para esta atividade, a professora PDE utilizará slides e Data Show para 

contextualizar a aula. Em seguida será apresentado o filme “Temple Gradin”, 

apresentando aos alunos a Síndrome de Asperger, um dos TEA e sua diferença com 

os demais graus de TEA e, logo em seguida os alunos responderão a algumas 

questões. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   222   

 

Após a apresentação da Psicose Infantil, do TEA e do filme, os alunos 

deverão responder ao seguinte questionário: 

- Após assistir ao filme, você acredita que seja possível educar os alunos 

com TEA e com Psicose Infantil sem que sejam feitas alterações nos currículos? 

- As SRM seriam capazes de auxiliar estes alunos durante sua educação 

escolar? Quais suas contribuições? 

- Pesquise atividades que podem ser desenvolvidas com alunos com TEA e 

mudanças no currículo importantes para a aprendizagem dos alunos com esta 

necessidade educacional especial.  

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   333   

 

Nesta terceira atividade, os alunos serão divididos em seis grupos e cada 

um deverá realizar uma pesquisa sobre Psicose Infantil. 

 

AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO 

 

Os alunos serão avaliados por meio da apresentação de cartazes, por ele 

elaborados, sobre TEA e Psicose Infantil, enfatizando a importância da SRM e dos 

professores especializados para o atendimento dos alunos com os transtornos 

abordados neste encontro. 
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7º. Encontro  

 

Atividade: Abordagem da deficiência auditiva. Apresentação da história de Ludwig 

van Beethoven e do filme “O Segredo de Beethoven”.  

Título: E quando não ouço... Posso me expressar de outras formas. 

Objetivo: Apresentar aos alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio a 

possibilidade de inclusão de alunos surdos nas classes regulares de ensino. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Giz, quadro negro, computador, Data Show, papel, caneta, rádio 

(CD). 

 

EEE   QQQUUUAAANNNDDDOOO   NNNÃÃÃOOO   OOOUUUÇÇÇOOO.........   PPPOOOSSSSSSOOO   MMMEEE   EEEXXXPPPRRREEESSSSSSAAARRR   DDDEEE   OOOUUUTTTRRRAAASSS   FFFOOORRRMMMAAASSS   

 

Alunos surdos apresentam certas dificuldades de aprendizagem, em função 

de sua deficiência e, portanto, necessitam de formas alternativas de comunicação, 

que permitem sua aprendizagem. A história da educação de alunos surdos 

contribuiu, ao longo dos anos, para se chegar a um consenso sobre a importância 

de uma proposta educacional que permita à esses alunos aprenderem por meio de 

duas línguas: a Linguagem Brasileira de Sinais (LIbras) e a Língua Portuguesa 

(MEC, 2006). 

A proposta bilíngue tende a contribuir para o desenvolvimento de alunos 

surdos e, isso só é possível quando a escola desenvolve um currículo que 

contemple as necessidades especiais de seus alunos (MEC, 2006). 

Neste sentido, é importante que os alunos do Curso de Formação de 

Docentes em Nível Médio conheçam a história de um grande compositor que, 

mesmo perdendo a audição, foi capaz de compor uma sinfonia reconhecida 

mundialmente, a 9a. Sinfonia de Beethoven. 

A vida de Ludwig van Beethoven será apresentada aos alunos. Beethoven 

perdeu a audição tardiamente, portanto, sua surdez é caracterizada como pós-
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lingual, isto é, adquirida depois do sujeito ouvir e aprender a falar. 

Ao final da apresentação da vida de Ludwig Van Beethoven, será discutido 

brevemente a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS como uma forma de incluir 

os alunos com NEE nas classes regulares de ensino. 

   

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

Apresentação da história de Ludwig van Beethoven, renomado compositor 

alemão que, após ficar surdo compôs, dentre outras obras de arte, a 9ª. Sinfonia. 

Será exibido o filme “O Segredo de Beethoven” que apresenta a vida de Ludwig van 

Beethoven. 

Para a discussão da Linguagem Brasileira de Sinais – Libras como uma 

adaptação do currículo, ao fundo será executada a 9ª. Sinfonia, em tom baixo, 

enquanto é feita a explanação sobre a Resolução acerca do tema. 

A Lei nº. 10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre Libras será 

apresentada aos alunos. Atualmente, a Libras é reconhecida como meio legal de 

comunicação e por este motivo, aos alunos do Curso de Formação Docente em 

Nível Médio serão feitas considerações sobre sua definição, uso nas escolas e 

importância de professores que tenham formação em Libras nas SRM. 

Para maior interação sobre o assunto, os alunos deverão pesquisar sobre a 

Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e apresentar, em grupos, suas pesquisas 

aos demais alunos. 

 

AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO 

 

Para a avaliação dos alunos do Curso de Formação Docente em Nível 

Médio, eles deverão elaborar panfletos informativos sobre deficiência auditiva e os 

principais recursos utilizados nas SRM tipo II. 
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8º. Encontro 

 

Atividade: Apresentação da surdocegueira aos alunos do Curso de Formação de 

Docentes em Nível Médio. Apresentação do filme “O Milagre de Anne Sulivan” e do 

documentário “As borboletas de Zagorsky”. 

Título: O ensino de alunos surdocegos é realmente um milagre? 

Objetivo: Apresentar aos alunos do Curso de Formação Docente em Nível Médio 

surdocegueira e formas de intervir sobre essa deficiência. 

Duração: 4 horas/aula 

Material utilizado: Giz, quadro negro, computador, Data Show, papel, caneta. 

 

OOO   EEENNNSSSIIINNNOOO   DDDEEE   AAALLLUUUNNNOOOSSS   SSSUUURRRDDDOOOCCCEEEGGGOOOSSS   ÉÉÉ   RRREEEAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   UUUMMM   MMMIIILLLAAAGGGRRREEE???   

 

Casos de surdocegueira são bastante particulares, não permitindo, portanto, 

comparações a um surdo ou cego. Cambruzzi e Costa (2007) salientam que 

indivíduos surdocegos têm o mundo reduzido ao alcance na ponta de seus dedos e 

conforme estes aprendem a usar seus sentidos secundários alargam seu campo de 

informações e ganham novos conhecimentos. 

Viñas (2004) esclarece que pessoas surdocegas apresentam menores 

oportunidades de conhecerem o meio em que vivem devido à dificuldade de 

experimentar o que está além do alcance de suas mãos. Por este motivo a autora 

acrescenta que estes indivíduos vivem em um mundo inconsciente já que não 

sabem e não percebem as mudanças provocadas ao seu redor. Sendo assim, o 

conhecimento do mundo pelos surdocegos dá-se por experiências de aprendizagem 

mediadas e compartilhadas fazendo com que estas pessoas sejam atendidas e 

entendidas com qualidade quanto às suas necessidades. 

A teoria da interação social almeja que crianças com surdocegueira 

aprendam a se comunicar devido à frequente reação de outras pessoas frente às 
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suas ações como se estas crianças fossem mais comunicativas do que realmente 

são (VIÑAS, 2004). 

Cambruzzi e Costa (2007) acreditam que a interação entre o surdocego e o 

interventor deve propiciar mudanças nos turnos comunicativos entre os dois, ou seja, 

o profissional tende a fazer primeiro a ação e a criança responde, os papéis devem 

se inverter de forma que a comunicação seja ampliada. Tem-se, portanto, que o 

desenvolvimento comunicativo dos surdocegos ocorre da mesma forma que o 

desenvolvimento de indivíduos normais, ou seja, através da interação entre 

indivíduos e, os educadores de surdocegos são quem têm a capacidade de se 

comunicar com eles. 

Desta forma, será apresentada a história de Anne Sulivan, professora, e 

Helen Keller, surdocega, bacharel em artes, conferencista e ativista social. Também 

será apresentado aos alunos o documentário “As borboletas de Zargosky”, produção 

da BBC, de 1992 que trata do trabalho de professores em uma escola russa com 

crianças surdocegas, com inspiração nos estudo de Lev Vygotsky. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   111   

 

Apresentação do filme “O milagre de Anne Sulivan”, com prévia explicação 

sobre a surdocegueira, realizada pela professora PDE. 

Apresentação do documentário “As borboletas de Zagorsky”. 

 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE   222   

   

Resenha dos alunos acerca do filme e do documentário, enfatizando a 

surdocegueira e intervenções necessárias para a aprendizagem de indivíduos 

surdocegos. 

 

AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 

Os alunos deverão fazer uma pesquisa sobre a vida de Helen Keller e de 

Anne Sulivan e apresentar, em grupo, aos demais colegas de sala de aula. Para 

tanto, deverão confeccionar cartazes para apresentação e em seguida exposição no 

mural da escola. 
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ROTEIRO DE VISITAÇÃO 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PEQUENO PRÍNCIPE – APAE 

 
Responda as questões a seguir e depois, em grupo de seis alunos, apresentem 

suas observações aos demais colegas de sala de aula. 

 

1) A Instituição visitada se encontra bem localizada no município? 

2) A Instituição tem estrutura física adequada? 

3) A APAE tem acessibilidade garantida em todas suas dependências? 

4) Os sanitários são adequados para atender as necessidades dos alunos da 

Instituição? Quantos banheiros há na escola especial? 

5) Os alunos se alimentam na APAE? Quantas vezes por dia? 

6) Qual o período de atendimento dos alunos? A Instituição tem meio de transporte 

para seus alunos? 

7) As salas de aula são adequadas? Seu tamanho é compatível ao número de 

alunos? E os móveis se adequam aos alunos com necessidades especiais? 

8) Quantos alunos são atendidos por sala? 

9) Quais os materiais utilizados pelos professores para ministrarem suas aulas? 

10) Quais as atividades que os professores desenvolveram ao longo da visita? 

11) Quais os encaminhamentos utilizados pelos professores da APAE? 

12) Quais os tipos de atendimentos que a APAE presta aos seus alunos? 

13) Quais as principais necessidades especiais que você verificou? 

14) As professoras demonstram respeito por seus alunos? 

15) Alguma professora se exaltou durante o atendimento de algum aluno? 

16) Algum aluno da APAE se comportou de maneira exaltada durante a visita? 

 




