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A Sala de Recursos Multifuncional – SRM, apresenta-se como 
uma alternativa educacional que procura trabalhar habilidades 
necessárias ao processo de ensino-aprendizagem de alunos com 
necessidades educativas especiais. Parte da concepção de que a 
escolarização integrando alunos com e sem necessidades 
educativas especiais produz melhores resultados para todos os 
envolvidos, tendo as classes comuns do ensino regular como seu 
espaço preferencial. Reconhece que cada criança aprende e se 
socializa de maneira diferente e que o Atendimento Educacional 
Especial complementar e suplementar à escolarização regular 
pode ser desenvolvido em outro espaço escolar. A efetivação de 
um bom trabalho direcionado a todo educando, criando 
comunidades acolhedoras para uma sociedade de fato inclusiva, 
demanda a parceria entre professores de salas de recursos 
multifuncionais e professores das salas regulares. Para que a 
parceria proposta se concretize, faz-se necessário que os 
professores (da classe regular e da sala de recursos) trabalhem 
de forma articulada e tenham conhecimentos básicos que 
facilitem a integração dos seus fazeres. Assim, o presente 
Caderno Pedagógico pretende ser um recurso auxiliar no 
processo de integração, sendo direcionado a todos os 
professores que direta ou indiretamente se deparam com a 
necessidade de trabalhar a inclusão em suas turmas. Nele são 
sugeridos temas, estratégias e objetivos de encontros a serem 
realizados com os professores. Os conteúdos foram divididos em 
três grandes unidades: Inclusão educacional e atuação docente; 
Professores de salas multifuncionais e o processo de inclusão; 
Conhecendo o aluno. 

Palavras-chave Inclusão, necessidades educativas especiais, salas 
multifuncionais. 

Formato do Material Didático Caderno Pedagógico. 

Público Alvo Professores de Salas de Recursos Multifuncionais e Professores 
do Ensino Fundamental II. 



 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Este material resulta de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, programa este que visa a melhoria da qualidade de ensino 

público por meio de capacitação de professores da rede pública estadual. O 

presente caderno pedagógico foi elaborado pensando em todos aqueles que 

acompanham a criança com dificuldades de aprendizagem em seu processo de 

aprendizado formal dentro da escola. Professores das Salas de recursos 

Multifuncionais (SEM) e professores das salas regulares foram os principais alvos da 

proposta, dada a relação direta que estabelecem com o educando em processo de 

inclusão. Outros professores e profissionais que estão envolvidos no aprendizado 

dos estudantes, também podem beneficiar-se de ações como as que serão descritas 

a seguir.   

Pretende-se que o material desencadeie reflexões e promova a articulação do 

trabalho entre os que atuam junto à criança. Porém o mesmo não deve ser visto de 

forma absoluta ou de forma engessada. Espera-se que seja compreendido como um 

convite à reflexão, oferecendo sugestões que podem ser adaptadas ou mesmo 

substituídas por outras, de acordo com a avaliação das necessidades feita pelo 

profissional que estiver conduzindo os encontros em sua escola. As atividades são 

agrupadas em unidades relacionadas a temas, podendo ser aplicado tanto na 

proposta integral, ou seja, utilizando o material previsto para todos os encontros, na 

ordem em que foi proposto nesse caderno pedagógico, ou pode ser utilizado 

também de forma parcial, selecionando o conteúdo ou a estruturação descrita em 

algum dos encontros ou adaptando o material proposto para atender às 

necessidades evidenciadas no contexto em que a ação acontecerá. 

Para facilitar a compreensão do leitor, o presente caderno foi dividido em 

unidades de atividades que mantém integração entre si e que fundamentam a 

prática a ser discutida nos encontros entre professores de classe regular e 

professores da SRM. As unidades de atividades são:  

1- Inclusão Educacional e Atuação Docente; 

2- Professores de Salas Multifuncionais e o Processo de Inclusão Educacional; 

3- Conhecendo o Aluno. 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Produção Didático-Pedagógica foi estruturada como um dos componentes 

do Projeto de Intervenção Pedagógica, o qual faz parte, por sua vez, das ações 

previstas no Programa de Desenvolvimento Educacional. 

O projeto de intervenção do qual o presente Caderno Pedagógico é parte, diz 

respeito a possíveis parcerias entre Professores de Salas Multifuncionais e 

Professores de Salas Regulares e tem por titulo: Professores de Salas 

Multifuncionais e Professores de Salas Regulares: parceria possível ou mais um 

sonho educacional?  

Os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais têm 

assegurado na Constituição Federal de 1988, o direito da sua escolarização ser 

realizada em classes comuns e ao atendimento educacional especializado 

complementar ou suplementar à escolarização, que deve ser realizado 

preferencialmente em salas de recursos na escola onde estejam matriculados 

(OLIVEIRA, GOTTI e DUTRA, 2006). 

Denomina-se sala de recursos multifuncionais, num âmbito escolar, um 

espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e 

profissionais com formação para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de alunos em Fase Alfabetização. Vale lembrar que, incluir não se limita a 

colocar a criança na escola e sim fazer com que ela consiga interagir de acordo com 

o meio e com outras crianças, afirma Mantoan (2003).  

... salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza 
o atendimento educacional especializado para alunos com necessidades 
educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que favoreça a 
construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que 
desenvolvam o currículo e participem da vida escolar (OLIVEIRA, GOTTI e 
DUTRA, 2006 p. 13). 
 

Segundo Mazzaro (2007) é preciso ressaltar que a formação do professor 

configura um dos aspectos que vem dificultando a implantação da educação 

inclusiva, pois os professores que atuam no ensino regular precisam de 

conhecimentos relativos à educação do aluno com necessidades especiais para a 

efetivação e o êxito da educação inclusiva. No entanto, tais conteúdos não estão 

presentes em grande parte dos currículos dos cursos superiores que formam 



 

 

professores para a educação básica.        

 Assim, é comum professores sem conhecimento ou domínio apropriado, 

receberem em suas classes alunos com necessidades educativas especiais e não 

saberem como conduzir o processo ensino aprendizagem de forma a contemplar as 

necessidades específicas deste alunado. Já nas SRM é frequente encontrar 

professores com formação em educação especial, porém nem sempre atualizados 

quanto aos conteúdos específicos trabalhados em cada ano do ensino regular. 

Respeitando as formações específicas, mas partindo do pressuposto de que o 

trabalho integrado poderia beneficiar os educandos, surgiu a proposta de 

estabelecimento de parceria entre professores de SRM e ensino regular, no sentido 

de aprendizado e troca de experiências e informações sobre as especialidades de 

seus alunos. 

As dificuldades percebidas também direcionaram a produção deste material 

didático pedagógico, que se apresenta em forma de propostas para encontros 

programados envolvendo Professores de Salas de Recursos Multifuncionais e 

Professores do Ensino Fundamental II, com o objetivo de refletir sobre a função da 

Sala de Recursos Multifuncionais para o processo educativo de alunos em processo 

de inclusão, estabelecer parcerias entre os âmbitos educacionais que trabalham 

com estes alunos e construir pontes entre os professores envolvidos com o processo 

ensino aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais que 

encontram-se em processo de inclusão na escola.  

Este caderno disponibiliza dados e questões a serem refletidos por todos os 

professores em era de inclusão. Visa proporcionar reflexão sobre a importância da 

elaboração e da implementação de ações, que venham a embasar práticas 

pedagógicas, no sentido de criação de um contexto escolar favorável ao acesso 

educacional dos alunos encaminhados para apoio nas SRM.  

 

    

OBJETIVOS DO CADERNO PEDAGÓGICO 

 

- Sensibilizar os professores de sala de recursos multifuncionais e os professores de 

classe comum sobre o processo de inclusão educacional. 



 

 

- Fornecer subsídios para conhecimento, informação e atitudes de acolhimento do 

aluno com necessidades educativas especiais num âmbito em que ele possa 

vivenciar empatia e acolhimento por parte daqueles que irão com ele trabalhar.      

- Contextualizar as diferenças individuais e a importância de se conhecer o aluno 

atendido. 

- Favorecer o entendimento sobre o processo de inclusão educacional frente às 

diretrizes e legislação vigente. 

- Produzir uma estrutura de atividades que permita proporcionar a professores, por 

meio de encontros, discussões e reflexões sobre a temática da inclusão educacional 

e as possíveis relações entre professores de sala de recursos multifuncionais e 

professores de classe comum. 

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Professores de Salas de Recursos Multifuncionais, Professores do Ensino 

Fundamental II e profissionais ligados à educação que desejem aprofundar no 

trabalho visando a inclusão escolar de alunos com necessidades educativas 

especiais. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este caderno pedagógico descreve atividades a serem conduzidas em oito 

encontros de 4 horas cada. Propõe-se que os encontros sejam programados entre 

professores da classe regular e da SRM. Para viabilizar os momentos em que os 

dois grupos de professores têm horário coincidente, sugere-se que as atividades 

sejam conduzidas preferencialmente nos momentos de hora-atividade concentrada 

que costumam ocorrer nas semanas pedagógicas e nos encontros periódicos de 

professores. Cada tema será abordado em mais de um encontro, os quais em 

conjunto, serão denominados de Unidades da Atividade. Ao final do registro de cada 

encontro é disponibilizado ao leitor formas de acesso aos materiais descritos e 

referências bibliográficas quando for o caso.  

 



 

 

QUADRO 1: ROTEIRO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

UNIDADE ENCONTRO ATIVIDADE MATERIAL DE APOIO 

I - Inclusão 
Educacional e 
Atuação 
Docente 

1º. Apresentação do projeto Power point com o projeto; 
 
Questionário de 
levantamento de 
características dos alunos 
a ser preenchido por 
professores (de sala 
regular e de SRM); 
 
Texto: as pessoas são um 
presente. 

2º. Reflexões sobre o processo de 
inclusão educacional. 

Cartão com as questões 
instigadoras para o debate; 

Filme: A corda. 

3º. Relação entre trabalhos de 
professores de classe comum e 
de professores de sala de 
recursos multifuncionais. 

Texto Aceita-me como eu 
sou. 

 

II - Professores 
de SRM e 
Processo de 
Inclusão 
Educacional. 

4º. Análise de conteúdos atuais 
sobre Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), Educação 
Inclusiva e Atuação da Educação 
Especial. 
 

Questões instigadoras para 
discussão;     

Teste sobre o “Poder da 
Inclusão”. 

Material impresso: 
decretos, leis e estatutos 
que amparam a criança 
com necessidades 
educativas especiais. 

5º. Reflexão sobre o papel das Salas 
de Recursos Multifuncionais e 
sobre o trabalho colaborativo 
entre os professores da SRM e 
classe comum; Adaptação e 
Flexibilização Curricular; Plano 
de Trabalho Docente.  

Questões norteadoras para 
o encontro; 

Filme “Do luto à luta”. 

 

III - Conhecendo 
o Aluno 

6º. Sensibilização sobre as 
diferenças individuais. 

Vídeo “Tudo bem ser 
diferente”  

 

7º. 
 

Análise da atuação de 
professores e escola em relação 
aos planos e estratégias 
utilizadas para avaliar alunos com 
necessidades especiais. 

Material gráfico com os 
personagens da Turma da 
Mônica – de Mauricio de 
Souza; 

Vídeo: Turma da Mônica e 
a Educação Inclusiva 

8º. Reflexão sobre preconceito, 
bullyng e discriminação em sala 
de aula, decorrente do processo 
de inclusão educacional. 

 

Questões norteadoras para 
o encontro; 

Técnica sobre o 
preconceito. 



 

 

UNIDADE I – Inclusão Educacional e Atuação Docente. 

 

1o Encontro 

 

Objetivo 

 Apresentação do material didático intitulado “Recursos para a promoção da 

inclusão na escola” o qual está atrelado ao projeto de intervenção PDE denominado: 

Professores de Salas Multifuncionais e Professores de Salas Regulares: parceria 

possível ou mais um sonho educacional? 

 

Procedimento 

Na primeira reunião pedagógica do ano será apresentado aos professores da 

escola o projeto de intervenção pedagógica PDE sobre a temática: ”Professores de 

Salas Multifuncionais e Professores de Salas Regulares: parceria possível ou mais 

um sonho educacional?” Tal ação além de dar a conhecer sobre o projeto, pretende 

sensibilizar os professores quanto ao processo de inclusão educacional. Para a 

apresentação do projeto de intervenção serão utilizados recursos de mídia (power 

point).            

 Na sequência os professores serão convidados a refletirem sobre o assunto, 

sendo instigados a exporem sua percepção e expectativas sobre o tema e a 

viabilidade do trabalho que se propõe. Os comentários dos professores serão 

registrados, por meio de gravação, devidamente autorizada pelos participantes, para 

análise e reflexão futura. Os professores que concordarem em participar do projeto 

serão convidados a responderem um questionário (apêndice 1) ao final do encontro. 

As respostas desses questionários, fornecerão elementos para serem abordados 

nos encontros futuros. Também aos professores de classe comum será entregue um 

questionário denominado Perfil dos alunos (apêndice 2) para responderem e 

trazerem para o próximo encontro, a fim de somar informações de diferentes pontos 

de vista acerca de seus alunos.  Ao final do encontro será fornecido aos 

professores participantes o texto: “As pessoas são um presente” (anexo 1) o qual 

mostra a importância da acolhida e respeito pelo outro, provocando sensibilização e 

evocando o conteúdo a ser abordado no próximo encontro.   

            



 

 

Tempo estimado 

Quatro horas 

 

Materiais necessários 

Power point sobre o projeto 

Datashow 

Questionários a serem respondidos pelos professores (apêndice 1 e 2) 

Texto final – As pessoas são um presente (anexo 1) 

 

Referência bibliográfica 

LIU, Mon. Texto: As pessoas são um presente. Disponível em: 
http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=01739. Acesso em 09 Out 2014. 

 

 
2o Encontro 

 

Objetivo 

  Sensibilizar o grupo quanto ao processo de inclusão educacional. 

 

Procedimento 

Os professores serão convidados a falar sobre o texto que receberam no 

encontro anterior. Far-se-á conexão entre o conteúdo do texto e o aluno com 

necessidades especiais na escola. 

  Na sequência será proposto um debate visando promover reflexão sobre a 

Inclusão Educacional.  Na condução do debate serão apresentadas algumas 

questões instigadoras, como:  

 O que vem a ser desenvolvimento integral do educando? 

 Que expectativas os professores têm em relação ao desempenho acadêmico 

de seus alunos no início de cada ano letivo? 

 A quem cabe, dentro da escola, trabalhar com os alunos com necessidades 

educativas especiais? 

 O que entende por inclusão educacional? 

http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=01739


 

 

 Quem é responsável pelo processo de inclusão educacional em uma escola? 

 É interessante promover ações visando a integração entre os profissionais 

que atuam no contexto escolar em diferentes âmbitos (SRM, Sala Regular, 

Equipe pedagógica)?  Em caso afirmativo, que ações poderiam aproximar os 

diferentes profissionais que atuam na escola visando promover 

desenvolvimento integral dos estudantes?  

Após a discussão dos professores, norteadas pelas questões instigadoras, 

será feita breve exposição sobre os temas: inclusão educacional; atribuições da 

SRM-I; parcerias desejáveis e possíveis dentro da escola. Na exposição oral será 

dado destaque a tabus/crenças em torno do assunto presentes na sociedade e que 

podem se manifestar também na escola, mesmo sem a percepção dos envolvidos. 

O filme: “A Corda” será então exibido. Nele é contada uma história sobre a 

acolhida e persistência de uma menina dócil, que vive em um orfanato e que criou 

uma ligação muito especial com um novo colega de classe que sofre de paralisia 

cerebral. O filme tem duração de doze minutos, 

Para encerrar o encontro serão apontadas reflexões apoiadas em Mantoan 

(2003) que resgata o outro lado da inclusão, a saber, o privilégio de conviver com as 

diferenças, o qual conclui que incluir significa promover e reconhecer o potencial 

inerente a todo ser humano em sua maior expressão, que é a diferença.  

 

Tempo estimado 

Quatro horas. 

 

Materiais necessários 

Cartão com as questões instigadoras do debate 

Filme A corda 

Computador 

Caixas de som do computador 

Datashow 

 

Referências bibliográficas 

 



 

 

FILHO, José Carlos. Vídeo: A corda. 12’ Disponível em: 
http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-animacao. 
html.  Acesso em 09 Out 2014. 
 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? 
São Paulo: Moderna, 2003. 
 

 

3o Encontro 

 

Objetivo          

 Relacionar trabalhos de professores de classe comum e de professores de 

sala de recursos multifuncionais.  

 

Procedimento          

 O professor que está conduzindo a implementação do projeto iniciará o 

terceiro encontro com breve exposição oral do tema: professores de ensino regular e 

professores de sala de recursos multifuncionais. A exposição tem como meta 

principal levar os professores participantes do encontro a pensarem sobre as 

vantagens de trabalhar de forma cooperativa contrapondo-se ao trabalho solitário.

 Na sequência os professores tanto da sala regular, quanto da SRM serão 

convidados a descrever o seu fazer, a sua atuação na escola junto aos alunos com 

necessidades educativas especiais. Cada participante irá detalhar a sua rotina de 

trabalho, dando ênfase às dificuldades e conquistas encontradas.  Para que o relato 

seja registrado de forma integral, será solicitado aos participantes autorização para 

gravação em áudio desta parte da atividade.      

 Os participantes da sala regular se reunirão em um canto da sala, enquanto 

que no outro canto da sala estarão reunidos os professores da SRM. Cada grupo 

receberá tiras de cartolina e um pincel atômico (cada grupo receberá cartolina e 

pincel atômico de cor diferente). Os professores de cada grupo deverão anotar nas 

tiras as atividades que desenvolvem direcionadas aos alunos com necessidades 

educativas especiais.  Será então solicitado que os professores de cada grupo de 

posse das tiras de cartolina com as atividades, reflitam nas habilidades que cada 

atividade proposta visa desenvolver. Será então feita uma montagem na parede com 

as tiras de cada grupo. Os participantes, agora reunidos, verificarão atividades 

repetidas nos dois grupos.  Na sequência será solicitado que todos pensem na vida 

http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-animacao.%20html
http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-animacao.%20html


 

 

do aluno com necessidades educativas especiais, tentando definir o que seria 

importante que ele dominasse. Após, os professores serão questionados sobre as 

parcerias possíveis tendo por foco as habilidades que se pretende desenvolver nos 

educandos.            

 Este encontro se encerrará com a leitura do texto: “Aceita-me como eu sou” 

(anexo 2), que fala sobre a aceitação do diferente, empatia, preconceito, tabus e 

medos em relação ao outro. 

 

Tempo estimado 

 Quatro horas. 

 

Materiais necessários 

Tópicos da exposição oral 

Tiras de cartolina de duas cores diferentes 

2 pincéis atômicos de cores diferentes 

Texto Aceita-me como eu sou (anexo 2) – cópias em número correspondente ao de 

participantes do projeto. 

 

Referências bibliográficas 

 

Aceita-me como eu sou. Texto.  Disponível em: http://www.bilibio.  
com.br/mensagem/597/Aceiteme+Como+eu+Sou+Uma+Historia+Real.html. Acesso 
em 22 Out. 2014. 
 



 

 

UNIDADE II - Professores de Salas Multifuncionais e o Processo de Inclusão 

Educacional 

 

 

4 o Encontro 

 

Objetivo 

 Analisar conteúdos atuais sobre Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), Educação Inclusiva e Atuação da Educação Especial. 

 

Procedimento 

 O professor que coordena os encontros discorrerá sobre atuações de 

docentes frente ao atendimento educacional especializado e sobre educação 

inclusiva. Os professores participantes do projeto serão orientados a anotar os 

pontos de maior interesse em relação ao conteúdo exposto. Na sequência, os 

participantes serão convidados a formar pequenos grupos (de preferência 

combinando professores de sala regular e professores da SRM), devendo socializar 

com os colegas do grupo as anotações realizadas.  Para direcionar a etapa seguinte 

das atividades, o professor coordenador dos encontros entregará algumas questões 

instigadoras. O grupo terá então tempo para discutir e organizar uma síntese das 

suas conclusões.         

 Questões instigadoras para a discussão:     

 - Como se dá o processo de educação especial? 

- Em que consiste o atendimento educacional especializado? 

- O atendimento educacional especial é gerador de inclusão ou de exclusão 

educacional? Comente. 

- Que posturas devemos adotar, como docentes, frente ao processo de 

inclusão educacional? 

Encerrando esta etapa do encontro, o professor coordenador proporá a todos 

refletirem sobre a função da Sala de Recursos Multifuncionais para o processo 

educativo de alunos em processo de inclusão no ensino regular. Na segunda parte 

do encontro, o professor coordenador da atividade fará exposição aos participantes 

de questões legislativas e algumas diretrizes básicas sobre o processo de inclusão. 



 

 

Para encerrar o encontro, visando diminuir a tensão, já que muitos conteúdos 

teóricos densos foram trabalhados nesse encontro, os participantes responderão a 

um teste sobre o “poder de inclusão” criado por Mantoan apaud Arantes (2006). 

Segundo a autora, o teste é simples, mas pode ajudar a identificar o vírus da 

exclusão, latente nas escolas (anexo 3). 

 

Tempo estimado 

Quatro horas 

 

Materiais necessários 

Tópicos da exposição oral 

Questões instigadoras para discussão – uma cópia para cada grupo 

Teste o “Poder da Inclusão” (anexo 3) – uma cópia para cada participante 

Canetas e papel A4 a disposição 

Material impresso: decretos, leis e estatutos que amparam a criança com 

necessidades educativas especiais – para livre consulta. 

 

Referências bibliográficas 

 

BRASIL. Decreto 7611. Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011.../Decreto/D7611.htm>. Acesso em: 
25 maio. 2014.  
 
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Brasília, 1990. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 25 de maio. 
2014.  
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5o Encontro 

 

Objetivo 

 Refletir sobre o papel das Salas de Recursos Multifuncionais (previsto na Lei, 

visto na prática no dia a dia da escola) e sobre o trabalho colaborativo entre os 

professores da SRM e classe comum; Adaptação e Flexibilização Curricular; Plano 

de Trabalho Docente.  

 

Procedimento 

 O professor responsável pela implementação do projeto de intervenção 

convidará os participantes a debaterem sobre os assuntos elencados nos objetivos 

do encontro. Para facilitar o processo, serão apresentadas questões norteadoras. 

Questões instigadoras para o debate:  

- Qual o papel das salas de recursos multifuncionais?   

- É possível um trabalho colaborativo entre professores de classe comum e 

professores de sala de recursos multifuncionais?   

- O que prevê as diretrizes sobre plano de trabalho docente e como está 

sendo a prática na escola?        

Após o debate os professores serão orientados a formar subgrupos de 

discussão registrando por escrito os principais pontos abordados no debate e aquele 

de maior interesse.                

O professor coordenador da atividade providenciará então a exibição do filme “Do 

luto à luta”, que reflete sobre a importância de ser empático (a) frente a situações em 

que ocorre preconceito por parte de escolas e de professores em relação à pessoa 

portadora de necessidades especiais. Após assistir ao vídeo, os professores 

participantes serão questionados quanto: ao grau de conhecimento que tem dos 

alunos que frequentam a escola; se sabem quem é o aluno do ensino regular e o 



 

 

aluno do ensino especial; se são capazes de nomear todos os professores atuantes 

tanto nas turmas regulares quanto nas SRM; Se tem noção das habilidades dos 

alunos com os quais trabalham em suas salas de aula. O relato dos professores 

participantes da atividade será somado a informações anteriores por eles fornecidas 

sobre o papel das salas de recursos multifuncionais e o trabalho colaborativo entre 

docentes do ensino regular, formando uma síntese a ser apresentada para o grupo. 

Questões em que não houver consenso ou que envolvam pontos mais delicados, 

serão abordadas em encontros futuros. 

 

Tempo estimado 

Quatro horas 

 

Materiais necessários 

Tópicos da exposição oral 

Questões norteadoras para o encontro – uma cópia para cada grupo 

Filme “Do luto à luta” 

Computador 

Caixas de som do computador 

Datashow 

 

Referência bibliográfica 

 

GUARITA, Marilia Reis. Vídeo: Importância da inclusão - "Do luto à luta". Disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=YP1fsEgL710. Acesso em 22 Out. 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=YP1fsEgL710


 

 

UNIDADE III - Conhecendo o Aluno. 
 
 

6o Encontro 

 

Objetivo 

  Sensibilizar os professores participantes sobre as diferenças individuais. 

 

Procedimento 

Sabendo que é impossível falar de necessidades especiais sem abranger o 

assunto “diferenças individuais”, o professor coordenador da atividade fará menção 

a algumas das diferentes necessidades de cada aluno. Para isso enfocará em 

primeiro lugar a importância do respeito pela diversidade e aceitação do próximo.  

Usará para esta sensibilização o vídeo “Tudo bem ser diferente”, baseado no 

livro: Tudo bem ser Diferente, de Todd Parr (2002), que evoca reflexões sobre 

aceitação ao diferente. O professor coordenador da atividade retomará os questionários 

respondidos pelos professores anteriormente, com o intuito de traçar o perfil dos alunos, 

e pedirá aos presentes que reflitam sobre a questão: “você como professor, conhece o 

seu aluno?” 

Na sequência os professores participantes do projeto serão convidados a 

identificar e nomear quem são os alunos especiais em cada turma e de que eles 

precisam. Sendo desafiados a listar as necessidades do professor, como docente, 

para o trabalho com alunos com necessidades especiais, as respostas aos 

questionamentos permitirão abrir um debate que apontará as habilidades e também 

as reais carências e dificuldades desses professores na condução do trabalho com o 

seu aluno. Neste momento do encontro o professor coordenador apresentará um 

material de multimídia – power point criado por William Crawford, professor primário 

nos EUA, com Ilustração de Simone Schneider Denzin que estimula o professor a 

conhecer o seu aluno, afirmando que para o bom professor não existe mau aluno. 

 

Tempo estimado 

Quatro horas. 



 

 

Materiais necessários 

Tópicos da exposição oral 

Vídeo “Tudo bem ser diferente”  

Computador 

Power point 

Caixas de som do computador 

Datashow 

Papel A4 e canetas a disposição  

 

Referências bibliográficas 

FELTRIN, Roque. Vídeo: Tudo bem ser diferente. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=WyJ6TlEGEeA. Acesso em 09 Out 2014. 
 

CRAWFORD, William; DENZIN, Simone Schneider. Power Point 97-2003. 24 
páginas. Branca de Neve e o Sete Anões. Disponível em: 
http://pt.slideshare.net/GIBARBOSA/texcto-reflexivo-branca-de-neve-e-os-sete-anes. 
Acesso em 23 Out. 2014. 

 

PARR, Todd. Tudo bem ser diferente. Tradução de Marcelo Bueno. São Paulo: 
Panda Books, 2002. 
 

 

7o Encontro 

 

Objetivo 

Analisar junto com os participantes como os professores e a escola vem se 

portando em relação aos temas apresentados em cada encontro.      

 

Procedimento 

 Rever planos e estratégias utilizadas pelos professores, para avaliar alunos 

com necessidades especiais, verificando o grau de dificuldade de cada um em sala 

de aula, descobrindo habilidades e potencialidades que precisam ser exploradas e 

modificadas de ambas as partes, capacitando melhor o profissional e registrando 

todas as informações coletadas.       

http://www.youtube.com/channel/UC96uIyl8kff7Fq6obtGUFiA
http://www.youtube.com/watch?v=WyJ6TlEGEeA
http://pt.slideshare.net/GIBARBOSA/texcto-reflexivo-branca-de-neve-e-os-sete-anes


 

 

Para melhor debater sobre este tema, o professor coordenador oferecerá aos 

professores participantes um material gráfico que expõe sobre a diversidade e o 

respeito pelo diferente, com personagens da Turma da Mônica, de Mauricio de 

Souza (anexo 4). Seguido de um vídeo também de Mauricio de Souza, que aponta 

as características dos personagens por ele criados, frente ao processo de inclusão 

educacional e as reações de se conviver com o diferente, servindo de aparato para 

condutas mais eficazes com seus alunos e com a escola em geral. 

 

Tempo estimado 

Quatro horas 

 

Materiais necessários 

Material gráfico com os personagens da Turma da Mônica – de Mauricio de Souza 

(anexo 4) – uma cópia para cada participante 

Vídeo: Turma da Mônica e a Educação Inclusiva 

Computador 

Caixas de som do computador 

Datashow 

 

Referências bibliográficas 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da 
Educação Especial para a Construção de Currículos Inclusivos. Curitiba, 2006.  
 
SOUSA, Maurício. Vídeo: Turma da Mônica e a "Educação Inclusiva".  
08/10/2009. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=nisvNAzYjzU. Acesso 
em 22 Out. 2014. 

__________. Turma da Mônica. Personagens. Mauricio de Souza Produções. 
Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br/. Acesso em 22 Out. 2014. 

 
 

8o Encontro 

 

Objetivo 

Propor momento de reflexão e aprendizado sobre preconceito, bullying e 

discriminação em sala de aula, decorrente do processo de inclusão educacional. 

http://www.youtube.com/watch?v=nisvNAzYjzU
http://turmadamonica.uol.com.br/


 

 

Procedimento 

  Neste encontro os professores serão convidados a pensar sobre questões 

que erradamente costumam cercar o ambiente de inclusão, seja educacional e/ou 

social (visto que a escola tem função social significativa). Para isto será questionado 

aos professores: 

 O que é preconceito?  

 Quais as diferentes formas de discriminação em sala de aula? 

 O aluno com necessidades educativas especiais é alvo de preconceito? 

  De bullying?           

 Quando ele é vítima de preconceito ou bullying, como podemos amenizar 

atitudes preconceituosas de outros alunos que dividem a mesma sala de aula 

com o aluno especial?   

 Como o professor deve agir frente a atitudes preconceituosas de seus 

alunos?           

 Se o preconceito é algo “aprendido” (não é nato) também podemos aprender 

a sermos respeitosos e participar de uma escola inclusiva?  

 Se sim, o que precisamos fazer?      

Os participantes serão então convidados a comentar sobre experiências que 

tiveram envolvendo situações preconceituosas. Poderão expor tanto situações 

pessoais como profissionais e também situações vistas dentro de suas salas de aula 

ou no espaço da escola. Serão então questionados quanto aos sentimentos que 

afloram quando se é vítima de uma atitude preconceituosa e suas consequências.

 Os professores serão então instigados a discutir sobre suas posturas frente 

ao preconceito, em relação ao aluno com necessidades especiais. Após a exposição 

de ideias, o professor coordenador encerrará o encontro com uma técnica (apêndice 

3) visando ajudar na memorização do conceito de aceitação e respeito. O 

coordenador pedirá à turma que siga suas orientações. Cada professor participante 

receberá uma folha de papel branca e lisa e será orientado a amassá-la e deformá-

la, podendo estragar a folha, mas não rasgá-la. Em seguida o participante será 

orientado a abrir a folha novamente, com cuidado, para não rasgar. Deverá então 

tentar endireitá-la. O professor coordenador da atividade chamará a atenção dos 

participantes para que observem como a sua folha se encontra deformada e cheia 

de marcas. Depois orientará aos participantes para que peçam desculpas ao papel, 



 

 

em voz alta. Sabendo que o papel jamais voltará ao seu estado original, o professor 

coordenador pedirá que a equipe olhe bem para os vincos e marcas no papel e 

chamará a atenção para o fato que estas marcas nunca mais desaparecerão, 

mesmo após a formulação do pedido de desculpas. Pedirá aos participantes que 

pensem então que essa situação é semelhante ao que acontece quando uma 

criança é tratada com descaso e preconceito. Como conclusão da dinâmica será dito 

que: as marcas ficam. As pessoas carregam marcas que outras pessoas lhe 

atribuem e isso não condiz com inclusão.      

 Pretende-se com esta dinâmica encorajar os professores a lutarem contra o 

preconceito dentro de suas salas de aulas, instrumentando os professores a lutarem 

pela inclusão educacional, e atuando em parcerias (professores de salas de 

recursos multifuncionais com professores de classes comuns), gerando um ambiente 

de aceitação e acolhida ao aluno com necessidades educativas especiais. 

 

Tempo estimado 

Quatro horas 
 

 

Materiais necessários 

Tópicos da exposição oral 

Questões norteadoras – uma cópia para cada participante 

Técnica (apêndice 3) 

Folhas de papel A4 

 

Referências bibliográficas 

MARTINS, Ana Rita. Bullying contra alunos com deficiência. Nova Escola. 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-
deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-
518770.shtml. Acesso em 26Nov. 2014. 

TORRES, Lilian. A inclusão escolar e o bullying. Disponível em: 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2971558. Acesso em 26 Nov 2014. 

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/chega-omissao-bullying-deficiencia-preconceito-prevencao-necessidades-educacionais-especiais-518770.shtml
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2971558
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APÊNDICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 

 

NOME:________________________________________________DATA:_______ 

 

A seguir você encontrará inúmeras frases inacabadas. Complete-as com o que vier 

primeiro à sua mente. Não há respostas certas ou erradas, essa atividade não tem 

caráter avaliativo. O mais importante ao responder esse material é a sua 

espontaneidade. 

1. O que mais me agrada nas pessoas é ______________________________ 

2. Quando vejo uma criança com dificuldades no aprendizado eu 

_____________________________________________________________ 

3. Ser professor é_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Um aluno inteligente é ___________________________________________ 

5. Gosto de meu trabalho como professor, mas__________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Se um aluno me desrespeita eu____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Quando um aluno de minha classe tem dificuldades eu 

_____________________________________________________________ 

8. Penso que a avaliação escolar_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Se um aluno que acompanho é atendido em classe regular e SRM 

_____________________________________________________________ 

10.  Se preciso trabalhar com um aluno com necessidades educativas especiais 

eu___________________________________________________________ 

11.  Se preciso conversar com pais sobre o aprendizado de meu aluno 

eu___________________________________________________________ 

12. Quando preciso mudar minha metodologia para adequar ao aluno especial 

eu___________________________________________________________ 

13. Quando mudo minha rotina de trabalho eu 

_____________________________________________________________ 



 

 

APÊNDICE Il 

 

QUESTIONÁRIO PARA TRAÇAR O PERFIL DO ALUNO  

 PARA PROFESSORES DA TURMA REGULAR 

 

ESTILO DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Em sua sala há alunos com necessidades educativas especiais que frequentam 

também a SRM?  

(   )  Sim    (   ) Não 

 

Quando este seu aluno (a) estuda em grupo, ele (a) é: 

 

( ) mais doador de informação ( ) mais receptor de informação ( ) doador e receptor 

na medida da necessidade ( ) não gosta de estudar em grupo. 

 

Ele (a) prefere realizar trabalhos:  

( ) escritos ( ) artísticos ( ) vídeos  ( ) motores ( ) outros 

 

- Como e quem é o seu aluno?  Descreva suas características pessoais e 

acadêmicas.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE IlI 

 

Técnica sobre o preconceito 

 

 

Objetivo: refletir sobre as marcas do preconceito. 

Procedimento: Cada participante receberá uma folha de papel branca e lisa e será 

orientado a amassá-la e deformá-la, podendo estragar a folha, mas não rasgá-la. 

Em seguida o participante será orientado a abrir a folha novamente, com cuidado, 

para não rasgar. Deverá então tentar endireitá-la, sem rasgar. O coordenador da 

atividade chamará a atenção dos participantes para que observarem como a sua 

folha se encontra deformada e cheia de marcas. Depois orientará aos participantes 

para que peçam desculpas ao papel, em voz alta. Sabendo que o papel jamais 

voltará ao seu estado original, o coordenador pedirá que a equipe olhe bem para os 

vincos e marcas no papel e chamará a atenção para o fato que estas marcas nunca 

mais desaparecerão, mesmo após a formulação do pedido de desculpas.  

Conclusão: as marcas ficam. As pessoas carregam marcas que outras pessoas lhe 

atribuem e isso não condiz com inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

AS PESSOAS SÃO UM PRESENTE  

 

Vamos falar de gente, de pessoas. Existe, por acaso, algo mais espetacular 

do que gente? Pessoas são um presente! 

Algumas vem em embrulho bonito, como os presentes de Natal, Páscoa ou 

festa de aniversário. Outros, vêm em embalagem comum, há as que ficam 

machucadas no correio... e de vez em quando, chega uma registrada. São os 

presentes valiosos.  

Algumas pessoas trazem invólucros fáceis de abrir, enquanto outras é 

dificílimo, quase impossível tirar a embalagem. É fita durex que não acaba... Mas a 

embalagem não é presente, porém tantas pessoas se enganam, confundindo a 

embalagem com o presente. Também você amigo, eu também, somos um presente 

de Deus para os outros, Você para mim e Eu para Você.  

Triste se fossemos apenas um presente embalagem: muito bem empacotados 

e quase sem nada lá dentro! Quando existe um verdadeiro encontro com alguém, no 

diálogo, na abertura, na fraternidade, deixamos de ser mera embalagem e 

passamos à categoria dor presentes reais.  

Nos verdadeiros encontros de fraternidade, acontece alguma coisa muito 

essencial: mutuamente vamos desembrulhando, desempacotando, revelando, no 

bom sentido, é claro. 

Você já experimentou essa imensa alegria da vida? A alegria profunda que 

nasce do recôndito de uma alma, quando duas pessoas se encontram, se 

comunicam, virando presente uma para a outra? 

Conteúdo interno é o segredo para quem deseja tornar-se presente aos 

amigos e não apenas embalagem... a minha embalagem pode não ser tão bonita, 

mas o conteúdo pode ser um verdadeiro presente... 

 

 

Mon Liu 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

Aceita-me Como eu Sou… 
 

Esta é a história de um soldado que, finalmente voltava para casa, depois de ter 

lutado no Vietnã. Ele ligou para os pais em São Francisco:     - 

Mamãe, Papai, estou voltando para casa, mas antes quero pedir um favor à vocês. 

Tenho um amigo que eu gostaria de levar junto comigo.     

 – Claro, eles responderam. Nós adoraríamos conhecê-lo também!   

 – Há algo que vocês precisam saber antes, continuou o filho. Ele foi 

terrivelmente ferido em combate. Pisou numa mina e perdeu um braço e uma perna. 

Pior ainda é que ele não tem nenhum outro lugar para morar.   

 - Nossa!!! Sinto muito em ouvir isso, filho! Talvez possamos ajudá-lo a 

encontrar algum lugar para morar!       

 – Não mamãe, eu quero que ele possa morar na nossa casa!    

 – Filho, disse o pai, você não sabe o que está pedindo? Você não tem noção da 

gravidade do problema? A mãe concordando com o marido reforçou:  

 – Alguém com tanta dificuldade seria um fardo para nós. Temos nossas 

próprias vidas e não queremos uma coisa como essa interfira em nosso modo de 

viver. Acho que você poderia voltar para casa e esquecer esse rapaz. Ele encontrará 

uma maneira de viver por si mesmo!       

 Nesse momento o filho bateu o telefone e nunca mais os pais ouviram uma 

palavra dele.           

 Alguns dias depois, os pais receberam um telefonema da polícia, informando 

que o filho deles havia morrido ao cair de um prédio. A polícia porém acreditava em 

suicídio. Os pais, angustiados voaram para a cidade onde o filho se encontrava e 

foram levados para o necrotério para identificar o corpo. Eles o reconheceram e, para 

o seu terror e espanto, descobriram algo que desconheciam: O FILHO DELES TINHA 

APENAS UM BRAÇO E UMA PERNA!        

 Os pais nessa história são como nós, achamos fácil amar aqueles que são 

perfeitos, bonitos, saudáveis, divertidos, mas não gostamos das pessoas que nos 

incomodam ou não nos fazem sentir confortáveis. 

 

Autor desconhecido. 

 

https://mensagemeduvale.wordpress.com/2011/04/28/aceite-me-como-eu-sou/


 

 

ANEXO III 

 

TESTE DE PODER DE INCLUSÃO 

 

Professor, você está preparado para trabalhar com a inclusão em sala de aula? 

 

Para esse breve exame, as regras são: 

1. Colocar-se na condição dos professores(as) que aqui apresentaremos. 

2. Escolher a alternativa que você adotaria em cada caso, mas sem pensar muito, respondendo com 

o que vem mais rápido à cabeça. 

3. Descobrir e aprender mais sobre si mesma(o). 

 

Responda às questões e confira. 

1. A professora Sueli procura incluir um aluno com deficiência mental em sua turma de 1ª série. Tudo 

caminha bem em relação à socialização desse educando, mas diante dos demais colegas o atraso 

intelectual do aluno é bastante significativo. Nesse caso, como você resolveria a situação? 

 

(A) Encaminharia o aluno para o atendimento educacional especializado oferecido pela escola? 

(B) Solicitaria a presença de um professor auxiliar ou itinerante para acompanhar o aluno em sala de 

aula? 

(C) Esperaria um tempo para verificar se o aluno tem condições de se adaptar ao ritmo da classe ou 

precisaria de uma escola ou classe especial? 

 

2. Júlia é uma professora de escola pública que há quatro anos leciona na 2ª série. Há um fato que a 

preocupa muito atualmente: o que fazer com alguns de seus alunos, que estão cursando pela terceira 

vez aquela série? Para acabar com suas preocupações, qual seria a melhor opção? 

 

(A) Encaminhá-los a uma sala de alunos repetentes, para ser mais bem atendidos e menos 

discriminados? 

(B) Propor à direção da escola que esses alunos sejam distribuídos entre as outras turmas de 2ª 

série, formadas por alunos mais atrasados? 

(C) Reunir-se com os professores e a diretora da escola e sugerir que esses alunos se transfiram 

para turmas da mesma faixa etária e até mesmo para as classes de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), caso algum já esteja fora da idade própria do ensino fundamental? 

 

3. Cecília é uma adolescente com deficiência mental associada a comprometimentos físicos; ela está 

frequentando uma turma de 3ª série do ensino fundamental, na qual a maioria dos alunos é bem mais 

nova que ela. A professora percebeu que Cecília está desinteressada pela escola e muito apática. 

Qual a melhor saída, na sua opinião, para resolver esse caso? 

 

(A) Chamar os pais de Cecília e relatar o que está acontecendo, sugerindo-lhes que procurem um 

psicólogo para resolver o seu problema? 

(B) Avaliar a proposta de trabalho dessa série, em busca de novas alternativas pedagógicas? 



 

 

(C) Concluir que essa aluna precisa de outra turma, pois a sua condição física e problemas 

psicológicos prejudicam o andamento escolar dos demais colegas? 

 

4. Em um 2
0
 ano de ensino fundamental, em que há alunos com deficiência mental e outros com 

dificuldades de aprendizagem, relacionadas a outros motivos, o professor Paulo está ensinando 

operações aritméticas. Esses alunos não conseguem acompanhar o restante da turma na 

aprendizagem do conteúdo proposto. O que você faria, se estivesse no lugar do professor Paulo? 

 

(A) Reuniria esse grupo de alunos e lhes proporia as atividades facilitadas do currículo adaptado de 

matemática? 

(B) Distribuiria os alunos entre os grupos formados pelos demais colegas e trabalharia com todos, de 

acordo com suas possibilidades de aprendizagem? 

(C) Aproveitaria o momento das atividades referentes a esse conteúdo para que esses alunos 

colocassem em dia outras matérias do currículo, com o apoio de colegas voluntários? 

 

5. Fábio é um aluno com autismo que frequenta uma turma de 3º ano. É o seu primeiro ano em uma 

escola comum e ele incomoda seus colegas, perambulando pela sala e interferindo no trabalho dos 

grupos. Que decisões você tomaria para resolver a situação, caso fosse o (a) professor (a) desse 

grupo? 

 

(A) Solicitaria à direção da escola que retirasse Fábio da sala, pois o seu comportamento está 

atrapalhando o desempenho dos demais alunos e o andamento do programa? 

(B) Marcaria uma reunião com o coordenador da escola e solicitaria uma avaliação e o 

encaminhamento desse aluno para uma classe ou uma escola especial? 

(C) Reuniria os alunos e proporia um trabalho conjunto com a turma em que todos se 

comprometeriam a manter um clima de relacionamento cooperativo de aprendizagem na sala de 

aula? 

 

6. Guilherme é uma criança que a escola chama de “hiperativa”. Ele gosta muito de folhear livros de 

histórias. Ocorre que frequentemente rasga e/ou suja as páginas dos livros, ao manuseá-los sem o 

devido cuidado. O que você lhe diria, caso fosse seu (sua) professor(a)? 

 

(A) “Hoje você não irá ao recreio, porque rasgou e sujou mais um livro." 

(B) “Vou ajudá-lo a consertar o livro, para que você e seus colegas possam ler esta linda história.” 

(C) “Agora você vai ficar sentado nesta mesinha, pensando no que acabou de fazer.” 

 

7. Norma é professora de um 4º ano de ensino fundamental e acabou de receber um aluno cego em 

sua turma. Ela não o conhece bem, ainda. No recreio, propõe à turma um jogo de queimada. É nesse 

momento que surge o problema: o que fazer com Paulo, o menino cego? Arrisque uma “solução 

inclusiva” para esse caso. 

 

(A) Oferecer-lhe outra atividade, enquanto os demais jogam queimada, fazendo-o entender o risco a 

que essa atividade o expõe e a responsabilidade da professora pela segurança e integridade de 

todos os seus alunos. 



 

 

(B) Perguntar ao Paulo de quais jogos e esportes ele tem participado e se ele conhece as regras da 

queimada. 

(C) Reunir a turma para resolver a situação, ainda que na escola não exista uma bola de meia com 

guizos. 

 

8. Maria José é professora de escola pública e está às voltas com um aluno de uma turma de 5ª 

ANO? série. Ele tem 12 anos, é muito agressivo e mal-educado, desbocado, desobediente e não se 

submete à autoridade dos professores nem à das demais pessoas da escola; sempre arruma uma 

briga com os colegas, dentro da sala de aula, ameaçando-os com um estilete. O que você faria no 

lugar dessa professora aterrorizada? 

 

(A) Estabeleceria novas regras de convivência entre todos e, em seguida, analisaria com a turma os 

motivos que pode nos levar a agir com violência? 

(B) Enfrentaria as brigas, retirando o aluno da sala de aula e entregando-o à direção da escola? 

(C) Tentaria controlar essas situações, exigindo que o menino entregasse o estilete, para que os 

demais alunos se acalmassem? 

 

9. Sérgio é um aluno surdo. Ele tem 13 anos de idade e frequentou, até o momento, uma escola de 

surdos. Esse aluno está no seu primeiro dia de aula em uma escola comum. A professora, 

percebendo que Sérgio não fazia leitura labial, procurou a diretora da escola para questionar a 

admissão desse aluno em sua turma, uma vez que ela não sabe se comunicar em Libras (Língua 

Brasileira de Sinais). Se você fosse a professora de Sérgio, antes de tomar essa atitude: 

 

(A) Chamaria os pais desse aluno e os convenceria de que a escola de surdos era mais apropriada 

para às necessidades dele? 

(B) Procuraria saber quais as obrigações e direitos desse aluno e buscaria o recurso adequado à 

continuidade de seus estudos na escola comum? 

(C) Providenciaria a presença de um intérprete de Libras, solicitando um convênio com uma entidade 

local especializada em pessoas com surdez? 

 

Conte os pontos e confira o seu poder de inclusão, ou melhor, a sua imunidade ao vírus da 

exclusão: 

 
1 a) 3 b) 2 c) 1 

2 a) 1 b) 2 c) 3 

3 a) 2 b) 3 c) 1 

4 a) 1 b) 3 c) 2 

5 a) 1 b) 2 c) 3 

6 a) 1 b) 3 c) 2 

7 a) 1 b) 2 c) 3 

8 a) 3 b) 1 c) 2 

9 a) 1 b) 3 c) 2 

 

 



 

 

Resultado: 

 

De 27 a 23 pontos 

Imune à exclusão! 

 

Você está apto(a) a enfrentar e vencer o vírus da exclusão, pois já entendeu o que significa uma 

escola que acolhe as diferenças, sem discriminações de qualquer tipo. Compreendeu também que a 

inclusão exige que os professores atualizem suas práticas pedagógicas para que possam oferecer 

um ensino de melhor qualidade para todos os alunos. Parabéns! Não se esqueça, porém, de que o 

atendimento educacional especializado deve ser assegurado a todos os alunos com deficiência, 

como uma garantia da inclusão. 

 

De 22 pontos a 16 pontos 

No limite. 

 

Você precisa se cuidar! Atenção, pois você está vivendo uma situação de fragilidade em sua saúde 

educacional. Cuidado! É preciso que você tome uma decisão e invista na sua capacidade de se 

defender do vírus da exclusão. Quem fica indeciso entre enfrentar o novo, no caso, a inclusão de 

todas as crianças nas escolas comuns, e incluir apenas alguns, ou seja, os alunos que conseguem 

acompanhar a maioria, está vivendo um momento difícil e perigoso. Você está comprometendo a sua 

capacidade de ensinar e a possibilidade dos alunos de aprender com alegria! 

 

De 15 a 9 pontos 

Altamente contaminado. 

 

Tome todas as providências para se curar dos males que o vírus da exclusão lhe causou. Há muitas 

maneiras de se cuidar, mas a que recomendamos é um tratamento de choque, porque o estrago é 

grande! Você precisa, urgentemente, se tratar, mudando de ares educacionais, tomando injeções de 

ânimo para adotar novas maneiras de atuar como professor(a). Outra medicação recomendada é 

uma alimentação sadia, muito estudo, troca de ideias, experimentações, ousadia para mudar o seu 

cardápio pedagógico. Tente colocar em prática o que tem dado certo com outros que se livraram 

desse vírus tão voraz e readquira o seu poder de profissional competente. Boa recuperação! 

 

 

FONTE: 

 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org). Humor e 
alegria na educação. São Paulo: Summus, 2006. 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

NOVOS INTEGRANTES DA TURMA DA MÔNICA 

 

 

 

Dorinha 

 
 

           Esta personagem vai mostrar às crianças como ouvir o som do mundo, sentir 

seus perfumes e sugerir a inclusão, onde todos merecem serem tratados em 

igualdade.  

Esta foi a declaração de Maurício de Sousa em relação a personagem 

Dorinha, uma menina que apesar da sua limitação visual é uma criança feliz e com 

sua capacidade de sentir o mundo pelo tato, audição e olfato. Dorinha foi inspirada 

em Dorina Nowil, uma mulher que perdeu a visão quando ainda era criança, mas 

enfrentou o problema e hoje é um exemplo de força com sua Fundação Dorina 

Nowil, que trata de cegos.         

  Com essa personagem de Maurício é possível trabalhar a inclusão com 

as crianças, por meio de suas histórias desde a primeira série já que a Turma da 

Mônica é muito conhecida pelas crianças e proporciona leitura prazerosa e divertida. 

           Para completar a turma Maurício de Sousa criou Luca, um menino cadeirante 

que sonha em participar de uma para-olimpíada. 
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http://2.bp.blogspot.com/-WL-kG9basZc/TbxWjYeuHxI/AAAAAAAAD7s/XPwSL3ES45Y/s1600/CADEIRANTE+TURMA+DA+M%C3%94NICA.jpg


 

 

 

           O menino "Da Roda", personagem com deficiência física, entrou na edição de 

dezembro (nº 222), na "Turma da Mônica". Detalhes como marcas de pneus no 

gramado, barras de apoio no banheiro, pia, cesta de basquete e espelho instalados 

em altura menor que a convencional aparece nos quadrinhos e são explicados com 

naturalidade pelo menino, que utiliza cadeira de rodas.    

  Maurício de Souza utiliza o uso de apelidos para identificar os personagens 

que compõem a "turminha". Assim, do "Cascão", do "Cebolinha" e do "Franjinha", 

ninguém conhece o nome. O mesmo critério valeu para o "Da Roda", apresentado 

dessa forma em função de sua cadeira. É válido destacar que a presença das 

pessoas com deficiência, sem ressaltar a deficiência e sim suas potencialidades e 

capacidades, nas revistas em quadrinhos, reforçam positivamente a questão da 

diversidade humana, presente em todos os ambientes, infantis e adultos.  

 Segundo Mauricio de Sousa, Luca será responsável por mostrar às outras 

crianças as possibilidades de uma infância feliz, interativa, independentemente de 

qualquer deficiência física. “É a inclusão social sendo exercitada também no mundo 

ficcional dos quadrinhos”, disse o desenhista, que já adianta: “Por ser bonitinho, o 

Da Roda vai ganhar, de vez em quando, alguns olhares meigos das meninas da 

Turma”, brinca Mauricio de Souza. 

 

 

Zé Lelé 

 
 

           Zé Lelé é primo de Chico Bento, e possui uma versão feminina chamada 

Maria Lalau. Zé Lelé revela-se o menos inteligente da turma. E, assim como Chico 

Bento, algumas vezes na hora da prova tira nota zero. Não existe nenhuma 

semelhança física entre ele e Chico Bento. Zé Lelé recebeu esse apelido porque ele 

é ingênuo, meio distraído e de inteligência um tanto limitada, o que por vezes irrita 

bastante todos. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wI7NpCli8V4/TbxWqVo23dI/AAAAAAAAD7w/GiciHOe2XF4/s1600/Z%C3%89+LEL%C3%89+INCLUS%C3%83O.gif


 

 

Cebolinha 

 
 

 

            Embora o Cebolinha não seja um personagem recente, ele traz uma 

característica peculiar em relação aos outros. É um personagem de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, criado em 1960 por Maurício de Sousa, está sempre à procura 

de um jeito de pegar o coelhinho de sua amiga Mônica, o Sansão. Suas 

características são: fala trocando o R intervocálico pelo L, problema conhecido como 

dislalia; tem apenas 5 fios de cabelo.  está sempre arquitetando planos "infalíveis" 

para derrotar a Mônica, usa sempre camisa verde, shorts pretos e sapatos marrons 

e torce para o time do Palmeiras.   

   

 

 

Humberto 

 
 

            Humberto é uma personagem de Mauricio de Sousa e pertence à Turma da 

Mônica. Ele é o único personagem da turma da Mônica que não fala, mas não é 

surdo. Só murmura "hum-hum"... uns acham que ele é mudo, porque nasceu com 

paralisia cerebral. Se comunica com a linguagem de sinais, que é representada por 

http://3.bp.blogspot.com/-08bbMWdZaPU/TbxWwwBxsMI/AAAAAAAAD70/H11K-9qKtQk/s1600/CEBOLINHA+ENSINAR.jpg
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um balão de fala em formado de mão. Quando alguém pergunta algo a ele, sempre 

entende e sabe responder. 

 

 
Tati 

 

 

 

Inspirada em Tathiana Piancastelli, é uma garota com Síndrome de Down. As 

pessoas que têm Down têm algumas características em comum - como explica a 

própria revista da turma estrelada por Tati, elas têm o rosto fofinho e olhos puxados, 

às vezes falam enrolado e possuem um ritmo de aprendizado um pouco mais lento 

que as demais crianças. Mauricio criou a personagem com o intuito de mostrar às 

pessoas que, quem nasce com a Síndrome de Down pode até aprender mais 

devagar, mas assim como qualquer um, merece respeito e carinho. 

 

André 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rPxWI41zF_0/TftfxmW3plI/AAAAAAAAAFs/GDa2DIsPJZ0/s1600/tati.jpg
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André é o mais novo personagem com necessidades especiais da Turma da 

Mônica. Ele é um menino autista. Autismo é um transtorno do desenvolvimento 

psiconeurológico, que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar, de 

compreender e de falar, comprometendo o convívio social. Manifesta-se na infância, 

por volta dos três anos de idade e é mais comum em meninos do que em meninas. 

 

 

 

FONTE: 

 

SOUZA, Mauricio. Turma da Mônica. Personagens. Mauricio de Souza 

Produções. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br/. Acesso em 22 Out. 

2014. 
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