
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PRODUÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA TURMA - PDE 2014 

Título  
Uma abordagem histórica da Educação Especial no 
Brasil e no Município de Reserva – PR 
 

Autora Luciane Fernandes Vieira 

Disciplina/Área (ingresso no PDE) Gestão Escolar 

Escola de implementação do projeto e sua 
localização 

Escola Mãos de Luz. E. I. e E. F. na Modalidade 
Educação Especial – Rua: Valdomiro Taborda Rocha, 
1780 – Bairro São José – Reserva - PR 

Município da escola Reserva - Paraná 

Núcleo Regional de Educação Telêmaco Borba 

Professor Orientador Profª Drª Maria Isabel Moura Nascimento 

Instituição de Ensino Superior Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Relação interdisciplinar Todas as Disciplinas 

Resumo O presente trabalho refere-se a um material didático 
pedagógico apresentado em formato de Caderno 
Pedagógico, distribuído em oito encontros temáticos, 
que objetivam o aprofundamento teórico metodológico 
acerca da História da Educação Especial no Brasil 
sendo eles: Encontro 01– A trajetória da Educação 
Especial no Brasil; Encontro 02 – Legislação e 
Educação Especial; Encontro 03 – Educação Inclusiva 
no Município de Reserva – PR; Encontro 04 – APAE de 
Reserva e a Escola Mãos de Luz; Encontro 05 –
Inclusão x Exclusão; 06 -  Preconceito e discriminação 
no ambiente escolar; Encontro 07 – Cinefórum: Como 
Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial;  Encontro 
08 - Avaliação e Resultados. A proposta dos encontros 
serão através de Grupo de Estudos com a comunidade 
escolar e comunidade em geral interessada, com o 
objetivo de: promover uma investigação acerca do 
conhecimento das temáticas abordadas, a sua 
relevância em nossa comunidade, bem como a 
divulgação do material levantado e documentos oficiais 
consultados.Com o resultado do estudo realizado e sua 
aplicação espera-se elaborar um artigo relatando a 
experiência, e que o mesmo contribua na proposição da 
temática levantada. 
 

Palavras- chave Educação Especial; História; Valorização; Diversidade 

Formato do Material Didático Caderno Pedagógico 

Público Alvo Comunidade: Escolar e em geral 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - DPPE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG 

 

 

 

Professora PDE: Luciane Fernandes Vieira 

Orientador Profª Drª Maria Isabel Moura Nascimento 

 

 

 

UMA ABORDAGEM  HISTÓRICA  DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  NO BRASIL  E  
NO MUNICÍPIO DE RESERVA–PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONTA GROSSA 

2014 



Professora PDE: Luciane Fernandes Vieira 

 

 

 

 

 

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  NO BRASIL  E  NO 
MUNICÍPIO DE RESERVA–PR 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

PONTA GROSSA 

2014 

Produção Didático Pedagógica apresentada 
como atividade obrigatória ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, da 
Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná – SEED.  

Orientadora: Maria Isabel Moura Nascimento 



TEMA 

 

O tema proposto visa uma reflexão sobre a história da Educação Especial no Brasil, 

enfatizando suas fragilidades e potencialidades, e ainda, demonstrar como ocorreu 

essa experiência na Escola Mãos de Luz. Educação Infantil e Ensino Fundamental 

na Modalidade Educação Especial (APAE), localizada no município de Reserva – 

PR. 

 

TÍTULO 

 

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  NO BRASIL  E  NO 

MUNICÍPIO DE RESERVA–PR 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho refere-se a um material didático pedagógico 

apresentado em formato de Caderno Pedagógico, distribuída em oito encontros 

temáticos, que objetivam o aprofundamento teórico metodológico acerca da História 

da Educação Especial no Brasil sendo eles: Encontro 01 – A trajetória da Educação 

especial no Brasil; Encontro 02 – Legislação e Educação Especial; Encontro 03 – 

Educação Inclusiva no Município de Reserva – PR; Encontro 04 – APAE de Reserva 

e a Escola Mãos de Luz; Encontro 05 – Inclusão x Exclusão; 06 - Preconceito e 

discriminação e Encontro no ambiente escolar; 07 – Cinefórum: Como Estrelas na 

Terra, Toda Criança é Especial; Encontro 08 - Avaliação e Resultados. 

A proposta dos Encontros serão através de Grupos de Estudos com a 

comunidade escolar e interessados, com a intenção de promover uma investigação 

acerca do conhecimento das temáticas abordadas e sua relevância em nossa 

comunidade. 

Com o resultado do material levantado e sua aplicação espera-se elaborar 

um artigo relatando a experiência do trabalho e que auxilie na proposição de 

temáticas que divulgue a pesquisa realizada e as bibliografias existentes sobre o 

tema. 



 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 A História da Educação Especial no Brasil 

 

Em nosso país, o debate sobre a história da educação especial é um 

fenômeno recente, ocorreu a partir do século XIX, objetivando conceitos teóricos e 

práticos conjuntos.  

Baseou-se nos modelos norte-americanos e europeus, e não estavam 

integradas as políticas públicas de educação, somente depois de um século 

denominou-se a “educação dos excepcionais” (SASSAKI, 2002). 

De acordo com Ferreira (2006), no Brasil o marco da Educação Especial 

ocorreu no período imperial, em 1854, com D. Pedro II, influenciado pelo ministro do 

Império couto Ferraz, admirado com o trabalho de um jovem cego, foi criado então o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Em 1891 a escola passo a se chamar Instituto 

Benjamin Constante – IBC.Já em 1857, D Pedro II, criou o Instituto imperial dos 

surdos-mudos, que em 1957, passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de 

surdos. 

Em 1930 surgiram as primeiras instituições cujo objetivo consistia em prestar 

cuidados aos possuidores de deficiência mental, vale lembrar que eram em número 

bem superior considerando as instituições voltadas para as outras deficiências. 

As primeiras entidades privadas alavancam um fato de grande relevância na 

história de nosso país, pois culminaram na filantropia e no assistencialismo. 

Estes dois fatores foram ressaltados por Batista (2006), pois o número de 

atendimentos era superior ao realizado pelas públicas, e, por isso detinham certo 

poder no momento de discutir as políticas públicas junto a instâncias 

governamentais. 

De acordo com o autor, a história da educação especial no Brasil  se divide 

em dois momentos, a saber: 

 

 

 

 



No primeiro, durante o Brasil Império, as pessoas com deficiências mais 
acentuadas, impedidas de realizar trabalhos braçais (agricultura ou serviços 
de casa) eram segregadas em instituições públicas. As demais conviviam 
com suas famílias e não se destacavam muito, uma vez que a sociedade, 
por ser rural, não exigia um grau muito elevado de desenvolvimento 
cognitivo. No segundo momento, ao mesmo tempo em que surgia a 
necessidade de escolarização entre a população, a sociedade passa a 
conceber o deficiente como um indivíduo que, devido suas limitações, não 
podia conviver nos mesmos espaços sociais que os normais – deveria, 
portanto, estudar em locais separados e, só seriam aceitos na sociedade 
aqueles que conseguissem agir o mais próximo da normalidade possível, 
sendo capazes de exercer as mesmas funções. Marca este momento o 
desenvolvimento da psicologia voltada para a educação, o surgimento das 
instituições privadas e das classes especiais. (BATISTA, 2006, p.37). 
 

 

A expressão Educação Especial ganhou notoriedade durante o governo de 

Médici (1969- 1974).  

No ano de 1978, houve a criação do Programa de Mestrado em Educação 

Especial da Universidade de São Carlos (UFSCar) e do Curso de Mestrado em 

educação, em 1979, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) (SASSAKI, 

2002). 

Portanto, a década de 70, pode ser considerada como o marco inicial para o 

processo de integração social, já que passou a ganhar destaque, com vistas à 

discussão sobre a inserção da pessoa deficiente.  

 Mas esse processo de integração teve maior impulso a partir da 

década de 80 ,segundo Sassaki (2002), com o surgimento da luta pelos direitos das 

pessoas deficientes com deficiência, que apesar das dificuldades contou com o 

apoio consistente de cidadãos conscientes e participativos. 

A atuação dos movimentos internacionais traz à tona a educação inclusiva, 

apesar de que não possuía tal denominação no período, mas isso fortaleceu a 

causa. Pois para Romanelli (2003) esse movimento cresceu e ganhou adeptos em 

progressão geométrica por vários fatores e um deles é a fase pós-guerra, onde os 

feridos da guerra tornaram-se deficiente, e sendo reabilitados poderiam voltar a 

produzir. 

Analisando este período sobre a educação inclusiva que ganhou muitos 

adeptos, pode-se considerar que foi em virtude de que aqueles reabilitados 

deixariam de depender do governo. Fazendo um recorte histórico no período atual 

deve-se se perguntar se a intenção da inserção dos alunos com deficiência 

intelectual no ensino regular não é a mesma, ou seja, de dizer que estes deixaram 



de ser incapazes.  Pois como já bem disse Carvalho (1999) não se deve associar 

deficiência a educação especial, nem toda deficiência requer atendimento 

especializado, e sim alguns recursos pedagógicos e tecnológicos para mediação do 

conhecimento. 

Por meio de um resgate da história da educação especial percebe-se que é 

recente a discussão em nossa sociedade, sobretudo em nosso país. Provavelmente 

em razão da cultura brasileira que não apreende que as diferenças deixarão de 

existir quando houver as mesmas oportunidades para todos, ou seja, na busca dos 

seus direitos e um lugar na sociedade. 

No entanto quando se pergunta sobre o que é a educação especial e o que 

ela significa? Esse termo deveria ser compreendido por toda a sociedade, embora 

divulgado, tal entendimento e significado é muito desigual por isso à relevância em 

discutir sobre a temática, pois, deste modo será possível promover mudanças, afinal 

poucos valorizam a diversidade.  

 

2.2 Proposta de Trabalho de Grupo de estudo 

 

 

 

 

 

No Brasil, o debate sobre a educação especial é um fenômeno recente, 

ocorreu a partir do século XIX, baseando-se nos modelos norte-americanos e 

europeus, e não estavam integradas as políticas públicas de educação, somente 

depois de um século denominou-se a “educação dos excepcionais” (SASSAKI, 

2002). 

 

                  1o MOMENTO  

Dinâmica de grupo: A teia do envolvimento tendo como objetivo a 

apresentação pessoal e integração da equipe. 

 

                    2o MOMENTO  

 

                    ENCONTRO 01- A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 



 

 

 

 

   3o MOMENTO  

 

  Leitura e discussão do texto: 50 Anos de Políticas de Educação Especial 

no Brasil: Movimentos, Avanços e Retrocessos Disponível em: 

<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/view

File/1464/670>. Acesso em: 03 de dezembro de 2014. 

 
 

  4o MOMENTO  

Sugestão de vídeo: 

 Breve trajetória histórica da educação Especial no mundo e no Brasil: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mpoE9pCGOR4>. 

Acesso em: 03 de dezembro de 2014. 

 

 

ENCONTRO 02- LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 Durante toda trajetória da Educação Especial no país foram 

regulamentadas todas as ações desenvolvidas, como uma avalanche de leis 

decretos e normativas que visam assegurar e garantir a implementação dos 

atendimentos aos alunos com necessidades especiais ou deficiência. 

Analisaremos algumas delas verificando suas garantias e normativas. 

 

Apresentação da proposta de trabalho dos temas estudados nesse grupo 
de estudos, objetivando levar os integrantes a conhecer as Instituições 
de Ensino e a História de Educação Especial no Brasil. 

 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1464/670
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1464/670
https://www.youtube.com/watch?v=mpoE9pCGOR4


 

 

                  1º MOMENTO 

 

 

                   2º MOMENTO 

Análise da efetivação dos Documentos legais conhecidos. 

                 3º MOMENTO 

Levantar junto aos participantes o que se faz necessário para o cumprimento da 

Legislação vigente. 

 

4º MOMENTO 

 

Sugestão de Vídeo: 

 História do movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AKFyBAHsD_4>. Acesso em 

03 de dezembro de 2014. 

 

ENCONTRO 03 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE RESERVA – PR 

 

Após pesquisa, entrevistas e análise das informações coletadas nas Escolas 

Municipais e Estaduais do Município de Reserva – PR, conheceremos como 

funciona o atendimento especializado ofertado na rede regular de ensino existentes 

no município, garantindo a Inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 

Apresentação das Leis, Decretos, Portarias e Documentos internacionais que 
regulamentam a Educação Especial no país. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKFyBAHsD_4


 

               1º MOMENTO 

 

 

 

                 2º MOMENTO 

Estudo das Instruções que regulamentam os atendimentos ofertados no município 

de Reserva – PR. 

               3º MOMENTO 

Levantar junto aos participantes as necessidades presenciadas, no atendimento as 

pessoas com necessidades educacionais especiais no seu cotidiano. 

 

4º MOMENTO 

Sugestões de vídeos: 

  Educação Inclusiva no Plano Nacional de Educação.  Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUL62tZIFYY.  Acesso em: 03 de 

dezembro de 2014. 

 

 

ENCONTRO 04 – APAE DE RESERVA E A ESCOLA MÃOS DE LUZ 

 

História da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Reserva e da 

Escola Mãos de Luz. Educação Infantil e Ensino fundamental na Modalidade de 

Educação Especial é algo que precisa ser recontada para conhecimento para o 

conhecimento da comunidade escolar e da comunidade em geral, pois todos são 

agentes desta história. 

 

Apresentação do resultado da pesquisa dos atendimentos especializados 

ofertados na rede Municipal e Estadual do Município de Reserva – PR. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUL62tZIFYY


 

                1º MOMENTO 

 

 

 

                  2º MOMENTO 

Leitura da trajetória do movimento apaeano o que é, e sua finalidade. 

                  3º MOMENTO 

Socialização dos documentos legais que registraram a trajetória histórica da APAE e 

Escola Mãos de Luz no Município de Reserva. 

 

 4º MOMENTO 

Visualização do vídeo: Momentos Mãos de Luz  

 

ENCONTRO 05 – INCLUSÃO X EXCLUSÃO 

 

No Brasil existe cerca de 2040 instituições de atendimento especializado 

vinculado a rede apaeana. E contrariando o movimento de outros países, os pais 

não se manifestaram a favor do fechamento destas instituições e a favor da inclusão 

total. Afinal o que vem a ser segregação? 

 

                   1º MOMENTO 

Apresentação do resultado das entrevistas e coletas de dados acerca do histórico da 

educação especial no Município de Reserva – PR. 

 

Coletar depoimento ou relatos sobre o que conhecem sobre a história e a 

atuação da APAE e a Escola Especial no Município de Reserva. 



 2º MOMENTO 

 

      Sugestão de leitura: 

 Discussão do texto: A Educação Especial no Brasil: da Inclusão a 
exclusão escolar. Disponível em: 
<http://www.lite.fe.unicamp.br/cursos/nt/ta1.3.htm>. Acesso em 03 de 
dezembro de 2014. 

 

    3º MOMENTO 

        Sugestão de vídeo: 

 Por Dentro da Escola - Educação Especial Inclusão.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=w8EDNWyJKg0>. Acesso em”03 de dezembro 

de 2014. 

 

                    4º MOMENTO 

Você já teve contato como docente ou socialmente com pessoas com necessidades 

educacionais especiais? Descreva como foi esse contato. 

 

                   MATERIAL COMPLEMENTRAR 

 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL ESPECIAL 

PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf>.   Acesso em 

03 de dezembro de 2014. 

 DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA 

CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULOS INCLUSIVOS. Disponível 

em:<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_ede

special.pdf>. Acesso em 03 de dezembro de 2014. 

 

 

http://www.lite.fe.unicamp.br/cursos/nt/ta1.3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=w8EDNWyJKg0
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf


 

 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA RESENHA. Disponível em: 

<http://abrindoosolhosparaaeducacao.blogspot.com.br/p/resenha_31.html>.   

Acesso em 03 de dezembro de 2014. 

 

 

 

ENCONTRO 06 - PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e a Faculdade de 

Economia, Administração e contabilidade da Universidade de São Paulo – FAE 

realizaram a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar por 

solicitação do Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, ambos órgãos do Ministério da Educação – MEC.  

 

                 1º MOMENTO  

 

 

 

                   2º MOMENTO 

Levantar o que diz o Dicionário sobre a etimologia das palavras preconceito e 

discriminação. 

                    3º MOMENTO 

Apresentação do resultado da pesquisa FIPE: Preconceito e Discriminação no 

Ambiente Escolar. 

 

Pesquisar entre os participantes do Grupo de Estudos o que entendem 
por “preconceito e discriminação” e se isso é presente em nossa 
realidade. 

http://abrindoosolhosparaaeducacao.blogspot.com.br/p/resenha_31.html


 

  4º MOMENTO 

O que são atos discriminatórios?  Você já presenciou? Você já se viu na condição de 

praticante da discriminação? Descreva. 

Sugestão de vídeo: 

 Uma aula prática de discriminação. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ub18BkoyvQ. Acesso em: 03 de dezembro de 
2014. 
 

 

OFICINA 07– CINEFÓRUM 

 

O filme indiano trata de uma criança que é julgada pelos familiares, 

professores e colegas como rebelde e resistente e descompromissado para com os 

estudos e como punição é matriculado num colégio interno. O filme mostra a 

discriminação da sociedade aos alunos que não se adaptam ao sistema. 

 

  1º MOMENTO 

Assistir ao filme: Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial.  Disponível 

em: <http://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4>. Acesso em 03 de dezembro 

de 2014. 

                   2º MOMENTO 

Discutir o filme em pequenos grupos, apontando as semelhanças existentes em 

nosso cotidiano. 

                  3º MOMENTO 

Apresentar a síntese do resultado das discussões realizadas no pequeno grupo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ub18BkoyvQ
http://www.youtube.com/watch?v=6rxSS46Fwk4


 

                   4º MOMENTO 

Estejamos nós preparados ou não a inclusão é uma realidade. Quais ações devem 

ser desenvolvidas no cotidiano para a construção do processo de ensino-

aprendizagem das pessoas com necessidades educacionais especiais, seja na 

escola especial ou no ensino regular e sua inserção social?  

 

 

       ENCONTRO 08 - AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

Avaliar segundo o dicionário é o processo que visa verificar a aquisição de 

competências e habilidades em determinada área do conhecimento ou campo laboral. 

Tem sempre em vista o processo de melhoria contínua. 

 

                  1º MOMENTO 

Solicitar junto aos participantes que apresentem oralmente o que consideram ser 

avaliação e sua finalidade. 

                    2º MOMENTO 

Oportunizar aos cursistas exporem suas opiniões e a relevância dos encontros à sua 

prática pedagógica e a sua vida social.  

                   3º MOMENTO 

Distribuir uma folha para que os participantes apresentem os pontos positivos, os pontos 

negativos e suas considerações acerca dos encontros propostos por esse Caderno 

Pedagógico. 

                  4º MOMENTO 

Encerrar com a leitura do texto: O menino, o Anel e o Professor. Disponível em: 

<http://pequenashistoriasgrandeslicoes.spaceblog.com.br/1890471/O-MENINO-O-ANEL-

E-O-PROFESSOR/>.  Acesso em 03 de dezembro de 2014. 

http://pequenashistoriasgrandeslicoes.spaceblog.com.br/1890471/O-MENINO-O-ANEL-E-O-PROFESSOR/
http://pequenashistoriasgrandeslicoes.spaceblog.com.br/1890471/O-MENINO-O-ANEL-E-O-PROFESSOR/


 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que as Leis, Diretrizes, Currículos, Metodologias, e Políticas 

afirmativas sejam elas de Gênero, Raça ou Necessidades Especiais, procuram 

atender e garantir direitos, de alguns grupos minoritários, no entanto documentos 

apenas não bastam, sabemos que é necessário acima de tudo mudanças 

atitudinais, para que os mesmos sejam colocados em prática, e para isso, mais do 

que conhecimento é necessário  sensibilização.  

Pois para reduzir ou minimizar atitudes reprodutivas de discriminação,  

preconceito e violência contra esses indivíduos é preciso conhecê-los, porque 

ninguém valoriza o que não conhece por isso levantar a trajetória histórica da 

Educação Especial, e levá-las ao conhecimento de toda Comunidade Escolar  e 

Comunidade Externa é o primeiro passo na busca do reconhecimento, pois a 

discussão não para, continua e será permanente. 
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5 ANEXOS 

5.1 Entrevista 01 

Roteiro para entrevista, para coleta de dados nas Escolas, que atuam com 

Educação Especial ou Apoio a alunos com necessidades especiais. 

Nome do entrevistado: 

Data: 
1. Qual o Programa ou Apoio ofertado pela escola aos alunos com 

necessidades especiais? 
 

2. Em que ano foi implantado e o número de alunos matriculados e atendidos 
durante esses anos? 
 

3. Quem foi a primeira professora a atuar? Ou mais. 
 

4. Desde a sua implementação o Programa foi frequente? 
 

5. Atualmente como está o Programa? 
 
Oferta: 
Nº de alunos: 
Frequência: 
Avanços: 
 

6. O preconceito e a discriminação é algo presente em nossa realidade? 
 

7. Qual a instrução ou resolução que regulamenta o atendimento? 
 

5.2 Entrevista 02 

Roteiro para entrevista com membros e pais da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Reserva, mantenedora da Escola Mãos de Luz. E. I. e E. F. na 

modalidade de Educação Especial. 

 
1. Você participou do processo de fundação da Associação e Escola? E como 

foi sua participação? 
 

2. Como foi a participação dos pais e comunidade na implantação da 
Associação e Escola? 
 
 

3. Como foi percebida a necessidade de implantação de uma Escola Especial 
no Município? 
 



4. O preconceito e a discriminação é algo presente em nossa realidade? 
 
 

5. O que falta para que ocorra a inclusão das pessoas com necessidades 
especiais? 

 
6. Você já sentiu que seu filho ou filha foi vítima de discriminação? Ou já 

presenciou isso com alguém? 
 

7. Faça suas considerações acerca do assunto. 
 

 

 

5.3 Entrevista 03 

 

Roteiro entrevista e coleta de dados na Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Reserva – PR, e no Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, 

dos atendimentos educacionais especializados ou apoio a alunos com necessidades 

especiais. 

 
 

Nome do entrevistado: 
 
Data: 
 

1. Quantas escolas o município possui? 
 
2. E destas escolas quantas possuem atendimento educacional especializado? 

 

3. Existem professores suficientes na rede para realizar o trabalho ou que se 
dispõem a realizá-lo? 
 

4. O PRECONCEITO E A DISCRIMINAÇÃO É ALGO PRESENTE NESTA 
REALIDADE? Por parte de quem é a maior incidência? 
 

5. Que Lei, Instrução ou Resolução regulamenta a oferta dos atendimentos 
especializados? 
 

6. Considerações pessoais acerca da temática abordada ou particularidades. 
 

 
 
 

 



5.4 Termo de Cessão 

Termo de Cessão Pessoa Física para Pessoa Física  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 

 Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n. 9.610, por este instrumento o(a) 

Sr(a),_____(nome do cedente), RG________________________, 

CPF_____________________, residente na _____________,bairro___________________, 

cidade___________________, na qualidade de titular dos direitos autorais, doravante 

denominado CEDENTE, cede gratuitamente, pelo prazo indeterminado e de modo absoluto, 

para utilização exclusiva da Secretaria de Estado da Educação do Paraná o direito de uso 

referente ao(s) seguinte(s) material(is): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ para o(a) professor(a) __________________________, 

RG____________________ da Rede Estadual de Ensino do Paraná,  nesta ocasião  

denominada CESSIONÁRIO(A).  

 O CEDENTE fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias 

impressa e/ou Web. 

 Esta cessão afasta o CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer espécie de 

indenização ou compensação em virtude do uso e administração do material. 

 O(A) CESSIONÁRIO(A), por sua vez, compromete-se a utilizar o material descrito para 

Artigo Final, sem fins lucrativos e com objetivos educacionais.  

 Para efeitos, este termo vai assinado pelas partes. 

Curitiba, _________ de __________________de __________. 

_____________________________ 

CEDENTE 

_____________________________ 

CESSIONÁRIO(A) 


