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     Ao considerar o processo de educação inclusiva 

e toda sua complexidade sejam assuntos constantes das 

discussões, ao professor e a sua prática recaem o papel 

principal para a efetivação do processo de inclusão dos 

alunos com deficiência no ensino comum. Com o propósito 

de construir uma escola que ofereça um espaço dialógico no 

qual as diferenças se complementem e não sejam fatores de 

exclusão, tendo como valor o respeito às diferenças e não o 

elogio às desigualdades. A intenção deste caderno 

pedagógico é desenvolver estratégias sobre as Práticas 

educacionais inclusivas que possibilitem contribuir e 

instrumentalizar as ações da escola. Com a pretensão de 

promover o cumprimento da integração e individualização 

dos alunos de inclusão em decorrência de um quadro de 

deficiência intelectual. Buscar o direcionamento por meio do 

diagnóstico pedagógico é condição fundamental para o 

cumprimento da ação educativa inclusiva. Suas intervenções 

podem orientar e influir no processo de tomada de decisões 



da escola sobre o tipo de resposta educativa que o aluno 

necessita ao respeitá-los em suas múltiplas diferenças. A 

deficiência não deve ser obstáculo para o pensar e o fazer 

pedagógico,mas, um fator de enriquecimento,princípio do 

comprometimento com a equidade. Ao propiciar mediações 

na aprendizagem ao flexibilizar e adequar o currículo de 

forma a possibilitar que todos os alunos tenham garantido 

não só o acesso e a permanência, mas, sobretudo o sucesso 

de sua escolarização.  

Palavras-chave: Inclusão; Diagnóstico; Intervenções;  Flexibilização; Trabalho 

Docente; 

Formato do material didático: Caderno  Pedagógico 

Público: Professores e Equipe Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

                   

figura 1: Pôster- Direito à educação inclusiva-12ªSemana de Ação Mundial.10/11/2014 Fonte: http://semanadeacaomundial.org/2014/ 

 

INCLUSÃO: 

FLEXIBILIZAÇÃO E INTERVENÇÕES NO TRABALHO DOCENTE 

 

 

CURITIBA 

2014 



VALDELÍRIA CRISTINA AFONSO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

INCLUSÃO: 

FLEXIBILIZAÇÃO E INTERVENÇÕES NO TRABALHO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

                                                      

                                                           CURITIBA 

                                                                2014                             

Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE – na área de Educação 

Especial orientada pela Professora Ms 

Luciana Montero do Nascimento. 



                                                APRESENTAÇÃO 

                

        Esta Produção Didática Pedagógica é uma das atividades previstas no  

Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE. A ser desenvolvida no decorrer 

dos quatro períodos do programa. Desta forma, o presente Caderno Pedagógico 

foi idealizado  na  tentativa de contribuir e instrumentalizar  as ações do pedagogo 

e do docente quanto as estratégias do atendimento educacional especializado 

tem em vista o aluno com necessidades educacionais especiais em decorrência 

de um quadro de deficiência intelectual. Para desenvolver esse tema optamos por 

sistematizar nossa escrita a elaboração do Material Didático, que se constitui um 

dos recursos pedagógicos para a intervenção na escola. 

           O presente Material Didático - Caderno Pedagógico - tem como 

objetivo divulgar práticas em relação ao cumprimento da inclusão dos alunos 

pelos professores para um currículo flexível, e suas possibilidades de intervir e 

colaborar no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com deficiência 

intelectual inseridos na Sala de Recursos. O caderno pedagógico é composto por 

3 (três) Unidades, contendo um questionário situacional, textos, vídeos, canção e 

fragmentos de filmes, atividades reflexivas e sugestão de artigos para leitura 

complementar, sobre Práticas  educacionais inclusiva; Intervenções na  

flexibilização do trabalho docente e O diagnóstico e avaliação do aluno com 

necessidades especiais. 

     Este Caderno Pedagógico será o principal material didático de um 

curso de 32 horas destinado a um grupo de professores das áreas do 

conhecimento especificamente do ensino fundamental das séries finais e equipe 

pedagógica.        

     A aplicação do caderno pedagógico buscará conduzir as ações 

cotidianas  e os encaminhamentos  ao ampliar as possibilidades do professor de 

como planejar suas metodologias, propiciando maior estímulo e permitindo uma 

aprendizagem cooperativa, assegurando assim melhores condições do processo 

de ensino e aprendizagem e à identificação dos apoios necessários para 



progresso do aluno especial. 

O caderno está organizado em quatro unidades, sendo elas: 

1. Práticas educacionais da escola inclusiva. 

2.  Intervenções na  flexibilização do trabalho docente. 

3. O atendimento educacional especializado- AEE e O projeto político                  

pedagógico. 

4.O diagnóstico e avaliação contemplando a inclusão de alunos com 

deficiência intelectual. 

     Serão formados grupos de trabalho para debater e refletir o 

diagnóstico, a flexibilização e intervenções do trabalho docente. Por meio de 

estratégias didáticas nos métodos de ensino utilizados em sala de aula; levando o 

professor a repensar o cotidiano pedagógico, na busca de uma prática inovadora 

e criativa, que possibilite contextos mais significativos de aprendizagem.  Aos 

participantes serão disponibilizados estudos de textos teóricos, debates, análise 

de trechos de filmes, reflexões acerca de experiências do cotidiano, estudos 

orientados, produções coletivas, trocas de experiências, dinâmicas pertinentes ao 

tema abordado e análise sobre os dados da pesquisa de campo com alunos com 

diagnóstico com Deficiência Intelectual inseridos no contexto comum em contra 

turno de Salas de Recursos/ multifuncional no Ensino Fundamental das séries 

finais. 
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Figura 2:Imagem do Curso Educação Especial e Inclusiva. Faculdade de Educação-UNB               

Fonte:http://www.fe.unb.br/educaesp/ Acesso 06/10/2014 

         

Compreender como as intervenções recomendadas na avaliação 

diagnóstica pode orientar e influir no processo de tomada de decisões da escola 

sobre o tipo de resposta educativa que o aluno necessita para favorecer seu 

desenvolvimento pessoal, social e acadêmico é de grande relevância para o 

desenvolvimento educacional do aluno com necessidades educativas especiais.  

       O comprometimento da escola inclusiva em considerar que estes 

diagnósticos não devam ser obstáculos para o pensar e o fazer pedagógico, mas 

sim, um fator de enriquecimento princípio do comprometimento com a equidade, 

assim como, propiciando o espaço adequado para a construção do saber, 

permitindo mediações da aprendizagem que possibilitem e incentivem a 

socialização e o desenvolvimento cognitivo. No cotidiano escolar destes alunos 

http://www.fe.unb.br/educaesp/


que apresentam deficiência intelectual, constata-se uma situação conflitante entre 

estes educandos e seus educadores que demonstram dificuldades em adaptar-se 

a nova realidade das salas de aulas, como também flexibilizar e adequar o 

currículo de forma a possibilitar que todos os alunos tenham garantido não só o 

acesso e a permanência, mas, sobretudo o sucesso de sua escolarização.   

             A inserção do aluno especial não deve ser meramente 

classificatória, tais condições propostas não auxiliam o aluno e a escola onde está 

inserido.  

Ao considerar o processo de educação inclusiva e toda sua complexidade 

sejam assuntos constantes das discussões entre profissionais envolvidos na área 

da Educação; tendo leis importantes que asseguram esta modalidade; ainda é 

perceptível uma realidade que se distancia da teoria em sua prática.  

      

                                       Dentre as principais dificuldades em relação ao processo de                     

educação inclusiva residem nos desafios de compreensão, organização e atuação, tanto por parte 

de legisladores, professores ou quaisquer outros envolvidos no processo, em função das próprias 

limitações do contexto excludente produzido majoritariamente na história da educação escolar. 

(NASCIMENTO,2012). 

 Torna-se importante salientar que os envolvidos no processo de ensino–

aprendizagem terão que buscar respostas educativas adequadas a todos os 

alunos, respeitando-os em suas múltiplas diferenças.  

   Dessa forma, o distanciamento da avaliação diagnóstica que “valida” a 

matrícula dos alunos com necessidades educacionais especiais para seus 

professores e equipe pedagógica pode configurar um problema. E assim existe a 

necessidade de chamar a atenção para além do diagnóstico, e contribuir para 

novas possibilidades de aprendizagem e efetivar as potencialidades destes 

alunos.    Com esses propósitos este estudo questiona: A avaliação e o 

diagnóstico oferece informações relevantes para conhecer as necessidades 

educacionais e subsidiar mudanças na ação pedagógica ao flexibilização 

curricular no contexto da escola comum?  

 



 

UNIDADE I 

 

 

Figura3: imagem da inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1038 acesso;01/12/2014 

Práticas Educacionais  Da Escola Inclusiva 

         Avanços importantes ocorreram na história da Educação Especial, 

mudanças marcadas pela busca da não-segregação, omissão ou negligência de 

iniciativas que contemplassem a igualdade de direitos. Tais mudanças ocorreram 

alanceadas pelo movimento mundial de integração social das pessoas com 

deficiências, iniciativas em integrá-los em ambiente educacionais regulares. Foi a 

partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) onde foram preconizadas as 

diretrizes da Educação para Todos, que tomaram força as discussões acerca da 

Escola Inclusiva.   

      Numa época em que se luta pela inclusão de todos os alunos, não é 

razoável conceber uma escola que não premia o direito de igualdade de acesso e 

permanência com recursos e metodologias que vão de encontro com as 

necessidades específicas de seus alunos especiais. A escola Inclusiva acolhe os 

alunos com deficiências, está centrada além do acesso a vaga, ao buscar 

condições de sua permanência. A inclusão possui o papel primordial ao ter como 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1038


foco principal a preocupação com o desenvolvimento global do aluno e o benefício 

do convívio social com os colegas da mesma idade e aprender com a estrutura de 

uma educação organizada. 

 

      A corrente inclusiva tem influenciado no desenvolvimento de 

experiências educacionais importantes, não só entre os profissionais ligados à 

educação especial, mas por todos aqueles preocupados com o ensino comum e 

que acreditam que é papel da escola também é adaptar-se às necessidades 

específicas de seus alunos, inclusive daqueles em questão. O convívio no 

ambiente escolar propicia ao aluno experiências inéditas em interações sociais. 

Isto significa que não basta apenas fornecer as informações acadêmicas, é 

necessário que o contexto escolar constitua-se em um espaço de construção de 

novos conhecimentos. 

              A meta do novo paradigma é incluir à todos não admitindo que 

ninguém fique fora da escola, por isto, seus pressupostos provocam 

questionamento das políticas educacionais e da organização da educação 

especial e regular.  

...escolas inclusivas propõem um modo de se sentir constituir o sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em virtude dessas necessidades. A inclusão causa uma 

mudança de perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 

somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apóia a 

todos: professores, alunos, pessoa administrativo, para que obtenham 

sucesso na corrente educativa geral” ( MANTOAN 1997, p. 145) .               

             A escola inclusiva respeita e valoriza as diversidades apresentadas por 

seus alunos. Neste sentido, BOLSANELLO E GUIMARÃES (2007) discutem a 

problemática do desconhecimento da escola acerca dos alunos com dificuldades 

de aprendizagem, seus limites e possibilidades e de como planejar estratégias de 

intervenção que possibilitem o seu desenvolvimento. Considerando nesse sentido 

as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica (Brasil, 2001) preceituam que 

os alunos com dificuldades de aprendizagem devem ser atendidos por 

alternativas teórico-metodológicas da educação especial, que melhor sirvam para 



possibilitar a aprendizagem dos conteúdos escolares e, em consequência, 

favoreçam o desenvolvimento dos diferentes alunos.   

Figura 4: saberes-e-praticas-de-incluso-mec  Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br .a.03/11/14 



         A educação especial passou por importantes avanços nem termos 

conceituais e de ordem legal, a coexistência de situações intermediárias. A 

precisa buscar atender às exigências de uma sociedade onde não admitem 

preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais ou pessoais quais são 

seus direitos e deveres; convivendo com as diferenças e as igualdades e 

aprendendo o respeito pelo outro.  

 

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE A ESCOLA INCLUSIVA 

 

 

Figura5: imagem da escola  inclusiva 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1038 acesso;01/12/2014 

 

    O movimento mundial em direção à sistemas educacionais inclusivos 

indicam um compromisso legal, através de Normas e acordos internacionais 

sobre educação de qualidade para todos. 

 

1989 - Convenção sobre os Direitos da Criança (Nações Unidas): dispõe sobre os 

direitos que devem ser aplicados a todas as crianças, jovens e adultos sem qualquer 

exceção, com base nos quais o Estado é obrigado a adotar as medidas necessárias para 

proteger a criança contra todas as formas de discriminação.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1038


1990 – Conferência Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, Tailândia): 

recomenda especial atenção às necessidades básicas de aprendizagem das pessoas com 

deficiência e a adoção de medidas para assegurar igualdade de acesso à educação como 

parte integrante do sistema educacional. 

1994 – Normas Padrão das Nações Unidas sobre Igualdade e Oportunidades para 

Pessoas com Deficiência: garantem que os membros deste grupo social possam ter os 

mesmos direitos e responsabilidades que qualquer outro individuo na sociedade.  

1994 – Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e 

Qualidade (Salamanca): dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas de acolher todas as 

crianças, independentemente de suas condições pessoais. 

1996 – Reunião de Ministros da Educação na América Latina e Caribe (Kingstom): 

uma das recomendações estabelece o fortalecimento das condições e estratégias para que 

as escolas atendam a crianças com necessidades educacionais especiais ou que 

apresentem dificuldades de aprendizagem em virtude de diferentes razões, tais como, 

deficiências, ensino ou escolaridade inadequados e ambientes sociais precários.  

2000 – Reunião Regional das Américas, preparatória do Foro Mundial de Educação 

para Todos (São Domingos): estabelece o compromisso de formulação de políticas de 

educação inclusiva, dando prioridade, em cada país, aos grupos mais excluídos; estabelece 

marcos legais e institucionais para tornar obrigatória a inclusão como responsabilidade 

coletiva.  

2001 – VII Reunião Regional de Ministros da Educação (Cochabamba): reafirma a 

necessidade de valorizar a diversidade e a interculturalidade como elementos de 

enriquecimento da aprendizagem, recomendando que os processos pedagógicos levem em 

conta as diferenças sociais, culturais, de gênero, capacidade e de interesses, com vistas a 

uma melhor aprendizagem, à compreensão mútua e à convivência.  

(Extraído do livro “Cada escuela es un mundo, un mundo de diversidad” – 

UNESCO; UNICEF; HINENI. 2003, –Chile.) 

 

A sociedade brasileira tem elaborado dispositivos legais que, tanto 

explicitam sua opção política pela construção de uma sociedade para todos, como 

orientam as políticas públicas e sua prática social. Essa proposta foi respaldada 



na Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define como 

dever do Estado o “atendimento educacional especializado aos educandos com 

necessidades especiais. Nascimento( 2012) faz um breve histórico sobre os 

avanços da Educação Especial no Brasil nos últimos anos.  

ao refletir sobre a necessidade de instauração de mudanças significativas 

no que diz respeito à democratização da escola pública, especialmente no âmbito 

legal e institucional sobre  as mudanças importantes ocorridas na escola, 

marcadas pela busca da educação inclusiva, da não-segregação, omissão ou 

negligência de iniciativas que contemplassem a igualdade de direitos. sobre as 

políticas de educação inclusiva propõem a adaptação das escolas a sociedades 

heterogêneas e postulam os benefícios advindos desta adaptação 

Nas duas últimas décadas foram implementadas algumas políticas 

Públicas que busca auxiliar e direcionar um norte para o professor que recebe o 

aluno de inclusão. Governo Federal esboçou a preocupação do MEC em relação 

às adaptações curriculares com à aprovação da Resolução do CNE - Conselho 

Nacional de Educação (2001), ao afirmar:  

"Art. 8.º - As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover 

organização de suas classes comuns: [...] III- flexibilizações e 

adaptações curriculares, considerem o significado prático e instrumental 

dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento 

dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 

consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 

frequência obrigatória". (CNE, 2001). 

 

 

Para compreender a proposta da escola inclusiva é necessário analisar 

previamente os fundamentos legais como que a delineiam, tais como a Lei nº 

9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto em 

seu Art. 59, inciso I relata: “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 

com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicas, para atender às suas necessidades.” (BRASIL,1996). 



 A Educação Especial já não é mais concebida como um sistema 

educacional paralelo ou segregado, em instituições e escolas especializadas. 

Para BATISTA APUD NASCIMENTO,2012 

“Discute-se muito esses efeitos em função: de um afastamento do aluno das condições 

de vida cotidiana; - da possível segregação associada a essa experiência educativa; - de uma 

tendência histórica no sentido das práticas desenvolvidas nessas instituições serem baseadas em 

um paradigma médico, o qual visa, ao menos no plano do discurso, corrigir o sujeito considerado 

anormal. Nesse sentido, a educação inclusiva TRANSFORMA a educação especial. 

        O entendimento que esta modalidade A Educação Especial já não é mais 

concebida como um sistema educacional paralelo ou segregado, mas como um 

conjunto de medidas que a escola regular põe ao serviço de uma resposta 

adaptada à diversidade dos alunos. Ela se destina às pessoas com necessidades 

especiais no campo da aprendizagem, originadas quer por deficiência física, 

sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas habilidades. 

Através do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 que 

regulamenta a Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1998, dispõe sobre a Política 

Nacional para a integração da Pessoa de Deficiência, consolida, as normas de 

proteção, e dá outras providências. A integração dessas pessoas no sistema de 

ensino regular é uma diretriz constitucional (Art. 208, III), fazendo parte das 

políticas públicas há pelo menos uma década. 

§1.º - Entende-se por educação especial, para efeitos deste Decreto, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino para educando com necessidades  educacionais 

especiais, entre eles o portador de deficiência. 

§2.º - A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, 

dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino 

considerados obrigatórios. [...] 

§4.º - A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a 

adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas 

individualizadas. (BRASIL, 1999) 

 

 



 A lei é bastante clara na garantia de direitos, entretanto, em muitas 

No estado do Paraná as políticas públicas são respeitadas pela Secretaria 

de Estado de Educação do Estado do Paraná (SEED-PR), ao desenvolver ações 

em conformidade com os princípios da LDB nº 9.394/96 e do CEE – Conselho 

Estadual de Educação, que normatizam a Educação Especial no Estado e dispõe 

sobre a forma de encaminhamento do aluno à modalidade de educação especial, 

sendo modalidade de educação especial, sendo indispensável que o discente 

seja submetido ao processo de avaliação multiprofissional antes de ser no 

contexto desta modalidade. Sob a perspectiva do compromisso da “Escola com 

todos e para todos”, o Estado do Paraná, implantou a Sala de Recursos nas 

séries finais do Ensino Fundamental a partir de 2005, em todos os seus 399 

municípios com o objetivo de ampliar o atendimento de alunos com diagnóstico de 

Deficiência Intelectual inclusos e inserido no ensino comum. Desta forma, a 

aplicabilidade da Lei, a Secretaria de Estado da Educação acredita realmente em 

salas de aula mais integradoras, onde os sujeitos podem aprender juntos, embora 

com objetivos e processos diferentes, tendo em vista a qualidade da educação 

inclusiva ao fazer parte do contexto escolar comum paranaense. 

            No Brasil, a principal normativa ao atendimento às pessoas com 

deficiência deu-se a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, arts. 58 e 59); Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica (SEESP/MEC, 2001) e; Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (SEESP/MEC, 2008).       

       Sobre a definição e implementação do Atendimento Educacional 

Especializado que contempla a sua organização por intermédio do decreto Nº 

6.571 de 17 e Setembro de 2008, nos seus artigos 1º e 2º, nos oferece 

claramente esse conceito. Assim sendo, os alunos com deficiência, 

especialmente os que estão em idade de cursar o Ensino Fundamental, devem 

obrigatoriamente ser matriculados e freqüentar com regularidade as turmas de 

sua faixa etária, nas escolas comuns e ter assegurado, em horário oposto aos das 

aulas, o atendimento educacional especializado complementar. 



             A legislação brasileira está atenta a estas questões que são 

fundamentais para garantir a legitimidade do aluno especial dentro do espaço 

regular de ensino ao publicar O Documento “Saberes e Práticas da Inclusão no 

Ensino Fundamental”, em 2003 onde, reconhece o direito da educação especial 

está para além da matrícula, mas deve buscar sua permanência. 

       Só por estes dispositivos legais não se poderia mais negar a todos os 

alunos brasileiros o acesso a uma mesma sala de aula, nas escolas comuns. 

Apesar de termos avançado em termos conceituais e de ordem legal, a 

coexistência de situações intermediárias de inserção com as que têm, 

verdadeiramente, o propósito de incluir todos os alunos, ainda cria impasses e 

mantém o uso das medidas paliativas. 

          Estas novas perspectivas sobre a educação especial garantiu a 

este alunado o direito da investigação e intervenções realizadas na avaliação 

diagnóstica entendendo que o funcionamento intelectual deficitário, pode, com 

estímulo e com o compromisso da escola, professor e família ter êxito em sua 

escolarização.  Portanto, toda pessoa deve ter garantido seu acesso e 

permanência com qualidade na escola, independente de suas condições físicas, 

mentais, emocionais ou sensoriais; o único pré-requisito fundamental deve ser o 

fato de essa pessoa desejar estar na escola e sentir-se beneficiada por esta 

convivência.    

          O entendimento de que a escola deve ter como tarefa de ensinar a 

todos, fez com que tivesse o compromisso de se reformular, buscando novas 

ações, deixando de privilegiar à poucos que são destacados pelas notas, e levá-la 

a ser mais integradora a aceitação de que aquele aluno com dificuldades merece 

ter boas perspectivas de vencer o desafio de escolarização em busca de sua 

formação educacional.  

 

 

 



 

1.2- CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA INCLUSIVA 

 

Figura6: coleção: A educação Esp. Na Perspectiva da Inclusão escolar   

http://pt.scribd.com/doc/41798888/Fasciculo-I-EsC-Inclusiva.acesso;01/12/2014 

  Para avançar em direção ao desenvolvimento da educação inclusiva é 

necessário que as escolas criem progressivamente uma série de condições que 

facilitem a oferta de resposta à diversidade. Para DUK, CYNTHIA. APUD BOOTH 

E AINSCOW (2005), as características da educação inclusiva podem ser 

resumidas da seguinte maneira: 

 

 

 A educação inclusiva implica processos para aumentar a participação dos 

estudantes e a redução de sua exclusão cultural, curricular e comunitária nas escolas 

locais.  

• A inclusão implica reestruturar a cultura, as políticas e as práticas dos centros 

educacionais, para que possam atender à diversidade dos alunos de suas respectivas 

localidades.  

• A inclusão se refere à aprendizagem e à participação de todos os estudantes 

vulneráveis que se encontram sujeitos à exclusão, não somente aqueles com de deficiência 



ou rotulados como apresentando necessidades educacionais especiais.  

 

• A inclusão visa à melhoria das escolas, tanto em relação ao corpo docente como 

aos alunos.  

• A preocupação em superar as barreiras antepostas ao acesso e, em especial, à 

participação do aluno, pode servir para revelar as limitações de caráter mais geral da 

instituição de ensino, quando do atendimento à diversidade dos alunos.  

• Todos os estudantes têm direito à educação nas suas localidades.  

• A diversidade não pode ser considerada um problema a resolver, mas, sim, uma 

riqueza para auxiliar na aprendizagem de todos.  

• A inclusão diz respeito ao esforço mútuo de relacionamento entre 

estabelecimentos de ensino e suas comunidades. 

 A educação inclusiva é um aspecto da sociedade inclusiva. 

In Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Booth, T. & Ainscow M.; 

UNESCO 2000. 

 

        A atenção à diversidade na sala de aula remete a todas as escolas a irem 

busca de uma resposta educativa, tanto compreensiva quanto diversificada, 

proporcionando uma cultura comum a todos os alunos, em igualdade de direitos e 

o respeito as suas características e necessidades individuais. 

Segundo dados do IBGE, há importantes avanços alcançados pela escola 

inclusiva, ao destacar o esforço conjunto de sistemas e redes de ensino em 

garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos pela educação 

especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes públicas. Os resultados 

do Censo Escolar da Educação Básica de 2013 indicam que, do total de 

matrículas daquele ano (843.342), 78,8% concentravam-se nas classes comuns, 

enquanto, em 2007, esse percentual era de 62,7%. Também foi registrado, em 

2013, que 94% do total de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 



globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes 

comuns do ensino regular se concentraram na rede pública. 

Esses dados mostram o esforço na implementação de uma política 

pública de universalização do acesso a todos os educandos, valorizando as 

diferenças e atendendo às necessidades educacionais na perspectiva da inclusão 

educacional. Os dados mostram que houve crescimento de 2,8% no número de 

matrículas nessa modalidade de ensino no ano de 2013 em relação a 2012, 

passando de 820.433 matrículas para 843.342. Também ocorreu crescimento de 

4,5% no número de incluídos em classes comuns do ensino regular e na 

educação de jovens e adultos (EJA) e, ao mesmo tempo, redução de 2,6% no 

número de matrículas em classes e escolas exclusivas. Apesar de todo esse 

esforço, há ainda um grande desafio o para promover a universalização, com 

acessibilidade ao ambiente físico e aos recursos didáticos e pedagógicos. 

(MEC/SASE), 2014.p.24 E 25. 

         O ensino comum precisa conduzir de forma permanente e 

progressiva a participação maior dos alunos na cultura e no currículo comum da 

escola, sendo essencial como primeiro passo a avaliação diagnóstica juntamente 

com suas intervenções na flexibilização do trabalho docente.  

Aprofunde seu conhecimento: 

Para reflexão do assunto abordado sugere-se o 

Assistir o vídeo: “ O MODELO DE UMA SOCIEDADE EXCLUSIVA” 

EX ET – tempo 14:58 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1OBD4ansXY 

Leitura complementar  

1.Texto:: Gestão de sistemas de ensino inclusivos para alunos com necessidades 

educacionais especiais nos municípios do litoral paranaense:: diagnóstico, 

situação e perspectivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1OBD4ansXY


Disponível em: http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/117.pdf 

2.Texto: Educação especial - Incluindo uma igualdade diferente 

Disponível em: http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/educacao-

especialincluindo-uma-igualdade-difente.htm 

3. Os desafios da Educação inclusiva: foco nas redes de apoio. 
Disponível em:http://revistaescola.abril.com.br/formacao/palavra-especialista-

desafios-educacao-inclusiva-foco-redes-apoio-734436.shtml?page=1 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

1º ENCONTRO 

Duração: 8 horas 

 

Objetivo: refletir sobre as políticas educacionais 

 

Conteúdos: vídeo –filme - clipe – campanha- 

 

Texto indicado: práticas    educacionais da escola inclusiva. 

 

Recursos: texto - data show – vídeo 

http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/117.pdf
http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/educacao-especialincluindo-uma-igualdade-difente.htm
http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/educacao-especialincluindo-uma-igualdade-difente.htm
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/palavra-especialista-desafios-educacao-inclusiva-foco-redes-apoio-734436.shtml?page=1
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/palavra-especialista-desafios-educacao-inclusiva-foco-redes-apoio-734436.shtml?page=1


ROTEIRO DE ESTUDO 

Apresentar aos professores o Projeto de Intervenção na Escola. 

Realizar levantamento das experiências profissionais e concepção de 

inclusão educacional.  ( Apêndice 1) 

Discussão em grupo (questões norteadoras) e Atividade Individual 

 

 ATIVIDADE REFLEXIVA 

 

1) Vídeo: Precisamos Usar Disfarce Para Que Se Aproximem? 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=146 

Tempo:1:29  

2) Filme: “Colegas” 

https://www.youtube.com/watch?v=8LkLrtwfNjQ 

Tempo:2:17  

 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=146
https://www.youtube.com/watch?v=8LkLrtwfNjQ


 
Figura 7 :Foto de uma cena dos autores do Filme COLEGAS 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=8LkLrtwfNjQ acesso:02/10/2014 

 

Resenha: 

O filme aborda a emocionantes história de três amigos( com Síndromede down) para 

uma aventura, três jovens( Ariel Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola)apaixonados por cinema vão 

em busca de seus sonhos e fogem com o carro do jardineiro( Lima Duarte). Dirigido por Marcelo 

Galvão. “Colocar jovens Down como protagonistas, o filme lança luz à questão da Síndrome de 

Down, mas não há preocupação em discorrer sobre a importância da inclusão, pelo contrário, ele 

simplesmente inclui”. Galvão quer fazer com que o público, ao assistir o filme, embarque em uma 

aventura, esquecendo que os atores principais têm síndrome de Down. "Se isso acontecer, 

estaremos realmente dando um grande passo para a inclusão social", espera.O filme levou o Kikito 

de Melhor Longa-metragem Brasileiro no Festival de Gramado 2012. 

3)Campanha para Ariel Goldenberg conhecer o autor que lhe inspirou  assistir a 

estréia do filme: #VEM SEAN PENN 

 https://www.youtube.com/watch?v=bHNTPdy0CIM 

Tempo:5:41 

5) Discussão em grupo (questões norteadoras) 

https://www.youtube.com/watch?v=8LkLrtwfNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=bHNTPdy0CIM


Reflexão: Discussão ABERTA SOBRE O TEMA do filme e dos clipes;  

6) Cançâo: Ser diferente é Normal ( Letra- Apêndice 2) 

 Clipe: Ser Diferente é normal ( Adilson Xavier/ Vinicius Castro) 

https://www.youtube.com/watch?v=WjdPIFKd64c 

Tempo: 3:06 

 

 

 

 

 ATIVIDADE REFLEXIVA 

1)    Discussão em grupo (questões norteadoras) 

Discussão e registro em grupo com conclusão em plenária; 

Texto indicado: Práticas educacionais da escola inclusiva. 

 No texto “Práticas Educacionais Inclusiva” discutimos as influências da escola 

nos processos de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno, a maneira como 

a instituição escolar entende a sua função e como seus saberes e fazeres reflete 

diretamente no desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem do aluno. 

2)   Atividade Individual 

 A fim de compreender melhor a temática em pauta, realize um registro. 

a) O que você pensa ser o papel da escola para o aluno com necessidades 

educacionais especiais. 

https://www.youtube.com/watch?v=WjdPIFKd64c


b) Coloque-se na condição de que, neste momento, a instituição acaba de 

matricular um aluno com diagnóstico de inclusão e você o receberá em sua sala 

de aula. Descreva qual deverá ser a conduta da escola e sua desde a recepção 

desse/a aluno/a até chegar  até você? 

 

 

 

 

 

UNIDADE II 

 

FIGURA8: Folder do 1º POSTER DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO ESP E INCLUSIVA 

Fonte: http://www.ufpi.br/noticia.php?id=25030 acesso: 04/11/2014 

http://www.ufpi.br/noticia.php?id=25030


INTERVENÇÕES NA  FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

        Ao ressaltarmos que o desafio do trabalho docente diante as necessidades 

especiais existe e estão presentes todos os dias no interior das escolas 

brasileiras. Contudo, avanços importantes em busca de implementações de leis 

que assegurem estes direitos. Neste sentido, a Resolução CNE/ CEB nº 02/2001, 

instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

que manifesta o compromisso do país com “o desafio de construir coletivamente 

as condições para atender bem à diversidade de seus alunos”. 

                               O processo de inclusão precisa de ações eficazes 
da escola e pontualmente de seus professores, além de garantir o direito 
à matrícula em qualquer instância da educação básica. Para tanto, faz-
se necessário subsidiá-lo, portanto, em uma filosofia que possibilite a 
construção e igualdade de condições no que se refere ao atendimento 
educacional (GUEBERT, M. C.C. 2007) 

 

 Quando a escola entender novas formas de avaliar, palavras como 

adequar e flexibilizar, não significa propriamente, enxugar ou empobrecer este 

currículo. A avaliação de conteúdos não é meramente classificatória, mas pode 

ser mais um recurso de avaliação, mas não o único.  

     O aluno possui o direito do acesso ao conteúdo, ora por adequação, ora por 

flexibilização. Sobre este Direito a “Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência” aos Estados Partes reafirmaram “toda diferenciação, exclusão ou 

restrição baseada em deficiência (...) que tenham efeito ou propósito de impedir 

ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras 

de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais” 

(Convenção da Guatemala 1999).  

O papel da escola ao adequar e flexibilizar seu currículo frente ao 

diagnóstico do aluno com necessidades educacionais especiais em decorrência 

de um quadro de deficiência mental é possibilitar a promoção de sua autonomia, 

desenvolvendo a sua independência e a criatividade, preparando-o para uma 

educação sistematizada mais que respeite suas especificidades junto aos seus 



pares. Tem-se que levar em consideração ainda, implementação de estratégias e 

metodologias que permitam seu sucesso em sua escolarização, tendo como 

referência todo o contexto social. 

             Flexibilizar não significa limitar, mas sim ampliar e melhorar para 

não restringir ou empobrecer a aprendizagem é preciso que o professor conheça 

as especificidades do aluno e invista em ações e estratégias que respondam as 

necessidades. Segundo NASCIMENTO (2012) a nova disposição política deve ir 

em  busca da alteração na educação especial e em sua atuação, 

 

“ hoje dissociada do contexto da escola comum, apoiando o desenvolvimento das 

escolas numa perspectiva pedagógica que respeita as diferenças e atende as necessidades 

específicas dos alunos no processo educacional, compondo o projeto político-pedagógico da 

escola.” 

É importante que o professor entenda que ao flexibilizar, ele o professor 

está permitido a construção de novas formas de trabalhar cooperativamente a 

partir das singularidades dos sujeitos. O sucesso na sala de aula pode exigir uma 

série de intervenções e a grande maioria de alunos com deficiência intelectual, 

entretanto, pode permanecer no ensino comum, havendo estratégias adequadas 

a situação.  

          Entretanto, na maioria das vezes, a prática tem mostrado que o sistema 

educacional ainda está estratificado, e os professores encontram dificuldades, as 

vezes insuperáveis, para fazer as adaptações que se fazem necessárias para 

atender o aluno de inclusão. 

AS INTERVENÇÕES PODEM INCLUIR: 

 

 

· FLEXIBILIDADE, isto é, a não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam o 

mesmo grau de abstração ou de conhecimento, num tempo determinado; 

 

· ACOMODAÇÃO, ou seja, a consideração de que, ao planejar atividades para a turma, 



deve-se levar em conta a presença de alunos com necessidades especiais e contemplá-los na 

programação; 

 

 ·TRABALHO SIMULTÂNEO, COOPERATIVO E PARTICIPATIVO, entendido como a 

participação dos alunos com necessidades especiais nas atividades desenvolvidas pelos demais 

colegas, embora não o façam com a mesma intensidade, nem necessariamente de igual modo ou 

com a mesma ação e grau de abstração. 

     Além das intervenções acima apresentadas, é de suma importância a 

presença constante e efetiva do professor uma vez que, este deve ser um 

observador, orientador, mediador e avaliador, na construção do conhecimento a 

ser elaborado pelo aluno; a aprendizagem dar-se-á na relação de troca e 

interação entre ambos, e não o professor, como o detentor do saber e o aluno 

como um mero receptor ( PAULO FREIRE, 1987). 

        O professor ao fazer seu plano de trabalho docente necessita entender a 

perspectiva da educação inclusiva ao preparar atividades diversas ao trabalhar 

um mesmo conteúdo deve ter o propósito de facilitar o grau de participação dos 

alunos na dinâmica escolar; fazer com que os ajustes educacionais que 

determinados alunos possam requerer de forma individual sejam menos 

numerosos e significativos possíveis 

Déficits apresentados no diagnóstico da avaliação e as Intervenções a ser 

trabalhadas: 

                  

 

 

 

 

2.1 -  Formas de Aprender e Formas de Ensinar 



 

Figura9: imagem de capa da página do N.R.E. Francisco Beltrão fonte:www.nre.seed.pr.gov.br acesso12/102014 

 

- ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

           A escola e seus professores necessitam reorganizar suas práticas de 

ensino com novas metodologias e estratégias. MARCHESI, (2004, p.24) 

considera, “As escolas regulares têm que enfrentar a tarefa de ensinar a todos os 

alunos (...) levar a uma reformulação das funções da escola, deve ser 

compreensiva, isto é, integradora e não-segregadora”.  

           Conhecer o ritmo de aprendizagem e as características individuais que 

definem a forma como o aluno enfrenta as tarefas escolares, suas 

potencialidades, possibilidades, suas preferências, seus interesses, suas 

habilidades, bem como as sãs dificuldades e necessidades individuais. Os estilos 

de aprendizagens ( HOWARD GADNER – 1983) visual, auditivo e sinestésico. O 

professor deve privilegiar  os 3 estilos de aprendizagens, para não concorrer de 

premiar apenas aquela da preferência e maior domínio e assim prejudicar o aluno. 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/franciscobeltrao/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30
http://www.nre.seed.pr.gov.br/franciscobeltrao/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30


 

Sinestésico 

 

          Visual          Auditivo 

Como Aprende:  

Visual: Vendo, sendo capaz de dizer uma imagem imediata do que está recebendo 

como informação 

Auditivo: Ouvindo, sendo capaz de montar uma história com a informação que está 

recebendo. 

Sinestésico: fazendo ou executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência 

motora. 

 O que Distrai sua Atenção: 

Visual: Estímulos visuais em demasia ou conflitantes, grande número de informações 

recebidas. 

Auditiva: Ruídos de fundo. Estímulos auditivos dados rapidamente para serem 

convertidos em informações auditivas. 

Sinestésico: Estímulos conflitantes visuais e ou auditivos. Ser impedido de mover-se 

ou de fazer algo 

 

Processamento de Informação: 

Visual: Tende a devanear quando está pensando. Pensa em ritmo rápido. 

Auditivo: Olhos tendem a ficar fixos quando está pensando ocorrem em uma 

velocidade moderada. 

Sinestésico: Pessoas que tendem a olhar para baixo quando estão pensando. Seus 

pensamentos ocorrem em um ritmo mais lento. 

Principais Características: 

                                Visual 



Faz uso da visão como meio de obter e reter as informações. 

*Lembram o que viram, melhor do que aquilo que ouviram, 

*Tem problemas para lembrar instruções verbais, 

*Ás vezes saem de sintonia quando o negócio é prestar atenção de durante muito tempo, 

*procuram ser limpos e organizados, 

*Gostam de fazer rabiscos ou caricaturas enquanto participam de uma reunião 

*Memorizam através de associações visuais 

 

                                             Auditivo 

*Falam consigo mesmas enquanto trabalham. 

*Distraem-se facilmente com o barulho. 

* Aprendem melhor quando ouvem e lembram com mais eficiência o que foi discutido 

com                              mais precisão do que aquilo que foi mostrado. 

*Acham o ato de escrever enfadonho, porem são muitos bons no discurso. 

*Gostam de ler as coisas em voz alta e ouvir o que estão dizendo. 

* Mexem os lábios e pronunciam as palavras enquanto estão lendo. 

                                 Sinestésico 

Usam palavras de ação. 

*Não conseguem lembrar de localidades e de outros pontos geográficos, a não ser que 

tenham um esquema. 

*Não conseguem ficar sentadas quietas por muito tempo. 

* Memorizam melhor quando estão fazendo, andando ou vendo. 

*Podem ter caligrafia bem feia. 



*Soltam-se continuamente para a movimentação e para o esforço físico 

 

       

 Ao permitir ao aluno práticas pedagógicas que envolvam os estilos de 

aprendizagem de forma homogenia, possibilita a esse aluno de fazer o seu 

próprio caminho, pelas trilhas do conhecimento e de valorizar todo o seu esforço 

para aprender. Para exemplificar essa prática consideremos um exemplo 

explicitado por BATISTA E MANTOAN (2006, P. 9):  

Exemplo: 

 

Considerando o ensino dos planetas do sistema solar para uma turma de 

alunos com e sem deficiências. 

As atividades podem variar de propostas de elaboração de textos; construir maquetes do 

sistema planetário; realizar pesquisas em livros, revistas, jornais,internet; confeccionar cartazes; 

fazer leitura interpretativa de textos literários e poesias; realizar de um seminário com 

apresentação do tema; dentre outras. O aluno com deficiência mental, assim como os demais 

colegas, escolhe a    atividade que mais lhe interessar, pois a sua capacidade de desempenho e 

dos colegas não é pré-definida pelo professor. 

Essa prática é distinta daquelas que habitualmente encontramos nas salas de aulas, nas 

quais o professor escolhe e determina uma atividade para todos os alunos realizarem 

individualmente e uniformemente, sendo que para os alunos com deficiência mental ele oferece 

outra atividade facilitada sobre o mesmo assunto ou até mesmo sobre outro completamente 

diferente. Contraditoriamente essa prática discriminatória tem sido adotada para se impedir a 

“exclusão na inclusão”. 

Utilizando como exemplo esse mesmo conteúdo – o ensino dos planetas do sistema 

solar, é comum o professor selecionar uma atividade de leitura e interpretação de textos para 

todos os alunos cabendo àquele com deficiência mental apenas colorir um dos planetas. 

 



Saiba mais em:   

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

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

                        

 

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


 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

                2º ENCONTRO  

              Duração: 8 horas 

              Objetivo: repensar as práticas pedagógicas em relação ao cumprimento 

da integração e individualização dos alunos de inclusão pelos professores através 

da  flexibilização do currículo. 

             Conteúdos: comercial-curta metragem-vídeo –filme - clipe  

 

            Texto indicado: O desafio da Inclusão na Construção do Trabalho Docente 

 

            Recursos: texto - data show – vídeo 

 

                                      ROTEIRO DE ESTUDO 

Neste encontro, os profissionais da educação, deverão discutir quais 

práticas pedagógicas para flexibilização do trabalho docente encontram-se 

presentes no contexto escolar, estabelecendo um paralelo com textos 

anteriormente estudados. 

1.Apresentar aos professores o comercial, o curta metragem e a sinopse.  

2. Discussão em grupo (questões norteadoras)  Organizados por grupos, 

os profissionais deverão discutir, quais as percepções que tiveram sobre os 

recursos visuais apresentados. Socializar os resultados com os colegas 

oralmente.. 

3. Atividade Individual Leitura do texto e fazer as devidas reflexões, 

compartilhando na plenária. 

 

A) ATIVIDADE REFLEXIVA 



 1.Comercial Sobre a Inclusão Social: 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=10 

Tempo:0:32 

Curta Metragem de animação – “ CUERDAS” 

http://www.videosdodia.com/cordas-animacao-emocionante-baseada-na-historia-

real-do-filho-do-autor/ 

 tempo : 10:58 

Clipe real que incentivou o Curta “ CUERDAS” 

https://www.youtube.com/watch?v=jI4Ap5mD3oo 

Sinopse: 

Curta Metragem de Animação espanhol que fala sobre vencer desafios, superar adversidades, 

compreender a inclusão ao narrar a história Maria, uma doce menina que se encanta pelo novo colega de 

classe que sofre de paralisia cerebral. Cordas não é apenas um filme para falar sobre diferenças, mas 

também sobre amizade, valores e sonhos, capaz de cativar qualquer pessoa. A história por trás de história 

é baseada no filho do próprio criador do curta, Pedro Solis, que tem uma filha que é apaixonada por seu 

irmão com paralisia cerebral. Uma história incrível, comovente e encantadora.  

                                    

Para reflexão do assunto abordado sugere-se o filme: UM SONHO POSSÍVEL 

clipe> https://www.youtube.com/watch?v=WKfvBxX2_bU 

Tempo:1:01 

                                      

 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=10
http://www.videosdodia.com/cordas-animacao-emocionante-baseada-na-historia-real-do-filho-do-autor/
http://www.videosdodia.com/cordas-animacao-emocionante-baseada-na-historia-real-do-filho-do-autor/
https://www.youtube.com/watch?v=jI4Ap5mD3oo
https://www.youtube.com/watch?v=WKfvBxX2_bU


B) ATIVIDADE REFLEXIVA 

O desafio da Inclusão na Construção do Trabalho Docente 

   A inclusão é um desafio e urge por ações que sejam capazes de transformar a 

realidade colocando em prática ações que impliquem intervenções na flexibilização do trabalho 

docente e na reestruturação da dinâmica do sistema educacional para receber os alunos com 

necessidades educacionais especiais. O projeto político pedagógico deve guiar-se pelo 

pressuposto de reconhecer e valorizar a diversidade dos alunos, enriquecendo o processo escolar. 

    Na perspectiva da educação inclusiva é fundamental que o professor tenha na 

construção de seu Plano de Trabalho Docente de forma dinâmica, alterável e passível de 

adequações para que atenda realmente a todos os educandos.      

    Para que o professor possa trabalhar com a flexibilização precisa contar com o 

respaldo da escola ao adotar uma gestão participava e descentralizada ao contemplar as 

adequações e flexibilizações que servirá de norte para todas as ações escolares. 

A corrente inclusiva tem influenciado no desenvolvimento de experiências educacionais 

importantes, não só entre os profissionais ligados à educação especial,mas por todos aqueles 

preocupados com o ensino regular e que acreditam que este deve se adaptar às necessidades 

específicas de seus alunos, inclusive daqueles questão. 

Nas duas últimas décadas foram implementadas novas políticas Públicas que busca 

auxiliar e direcionar um norte para o professor que recebe o aluno de inclusão. O Governo Federal 

esboçou a preocupação do MEC em relação às adaptações curriculares com à aprovação da 

Resolução do CNE - Conselho Nacional de Educação (2001). O sistema educacional precisa 

contemplar a diversidade no currículo escolar, para ir de encontro a aqueles que apresentam 

problemas de aprendizagem. Quando a escola confrontar-se com o diagnóstico de necessidades 

educativas especiais deve direcionar seu olhar para o aluno, vendo-o como o protagonista de sua 

escolarização e não mais o sua deficiência. 

1.Faça uma reflexão sobre as possibilidades flexibilização do trabalho 

docente diante sua experiência de professor. Assim, você deverá registrá-la, 

considerando os seguintes questionamentos:    

            2.Quais  são os principais desafios para o trabalho do aluno com 

necessidades especiais  no contexto do ensino comum em sua escola? 

                                    

 

 



UNIDADE III 

 

 
FIGURA 10.IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO EDUCACIONAL .seed.pr 

FONTE:https://www.google.com.br/search?q=IAGENS+DE+INCLUS%C3%83O+SEED+PARAN%C3%81&oq=IAGENS+DE
+INCLUS%C3%83O+SEED+PARAN%C3%81&aqs=chrome..69i57.15070j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE - O                     

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

As práticas de ensino dos sistemas educacionais vistas, em agrupar as 

dificuldades das crianças em categorias fixas, foram deixadas para trás, ao 

perceber não haver benefício nem para as próprias crianças, seus pais e 

professores. 

Pesquisas importantes para averiguar o êxito dos alunos com deficiência, 

integrados ao contexto regular educacional foram realizadas e com sucesso. 

HODGSON, CLUNIES- ROSS E HEGARTY (1984) com o objetivo de analisar o 



desenvolvimento cognitivo, o rendimento escolar, a interação social, a auto-

estima, etc. dos alunos com problemas de aprendizagem em situações educativas 

integradoras e compará-las ao mesmo perfil dos alunos que se escolarizam em 

escolas especiais. A utilização dos modelos de avaliação cumulativa e avaliativa, 

foram utilizados posteriormente para melhorar o programa de Integração. 

Serviram de guia e de fatores de mudança do programa.  

     As intervenções pedagógicas, ganharam uma nova visão, no sentido 

de colaboração junto ao aluno e a escola onde estão inseridas, quando o currículo 

é colocado em pauta, as orientações e as práticas educativas no sentido de 

colaboração de adequações e flexibilizações junto ao aluno e a escola onde está 

inserido.  

A resposta à diversidade no contexto da escolar, afeta a globalização da 

escola e implica questionar as suas práticas, com tomada de decisões 

compartilhadas por toda comunidade educacional. Com o propósito de facilitar 

grau de participação dos alunos na dinâmica escolar; fazer com que os ajustes 

educacionais que determinados alunos possam requerer de forma individual 

sejam menos numerosos e significativos possíveis. 

       A escola e seus professores precisam da compreensão que o PPP define o 

caminho de uma escola, sendo primordial contemplar a flexibilização curricular. 

Para VASCONCESLLOS “O PPP não pode ser uma camisa de força para a 

escola e o professor. O PPP deve dar tranqüilidade e condições para a escola 

administrar o cotidiano. Deve guiar-se pelo pressuposto de reconhecer e valorizar 

a diversidade dos alunos, enriquecendo o processo escolar. 

      O Projeto Político Pedagógico da Escola deve privilegiar as flexibilização 

curricular, que constituem possibilidades educacionais de atuar frente às 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Conforme RODRIGUES APUD 

NASCIMENTO (2012).  

      
           As concepções que sustentam os projetos político pedagógicos da inclusão 

escolar não podem ser consideradas como uma exclusividade de práticas inclusivas relacionadas 
ao segmento de alunos com deficiência. Este movimento pela construção de sistemas de ensino 
inclusivos remete a uma questão de fundo, talvez ainda mais importante do que a própria inclusão, 
qual seja: se as escolas devem se tornar mais inclusivas, na atualidade, isto significa que as 



mesmas não consideraram as diferenças de seus alunos, estruturando-se com base na 
“indiferença às diferenças”. 

       Pressupõem que se realize a adaptação do currículo regular, quando 

necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. O professor não deve construir “dois PTDs” 

para os alunos ditos normais e outro para seus alunos de inclusão. O PTD deve 

ser o mesmo para todos os seus alunos e o que deve mudar deve ser suas 

estratégias e metodologias. Para isso precisa contar com o respaldo da escola ao 

adotar uma gestão participava e descentralizada ao contemplar as adequações e 

flexibilizações que servirá de norte para todas ações s escolares. 

 O PPP deve considerar elementos curriculares de modalidades 

adaptativas que contemplem adaptações  significativas em seus: 

 

· Objetivos, por meio da eliminação de objetivos básicos e a introdução de objetivos 

específicos, complementares e/ou alternativos para o atendimento das reais necessidades dos 

alunos. 

· Conteúdos, com a introdução de conteúdos específicos, complementares e/ou 

alternativos, ou seja, priorização de áreas ou unidades de conteúdos, priorização de tipos de 

conteúdos, sequência, eliminação de conteúdos secundários. 

· Metodologia e Organização Didática, observando a Introdução de métodos e 

procedimentos complementares e/ou alternativos de ensino e aprendizagem organizacional 

(organização de agrupamentos, organização didática,organização do espaço) e introdução de 

recursos específicos de acesso ao currículo. 

       Mediante as reflexões apontadas, importa reafirmar que o PPP é uma 

construção coletiva na qual “o texto estará sempre em processo de 

aprimoramento, por se tratar de um „tecido‟ que nunca se arremata, porque a vida 

é dinâmica e exige modificações permanentes.” (CARVALHO, 2004, p.157).  

     Neste sentido o PPP permite mais que prover que ao aluno de inclusão 

construa novos saberes, ampliar significados, na medida de sua capacidade. Para 



tanto, o PTD precisa ser dinâmico alterável e passível de adequações para que 

atenda realmente a todos os educandos. 

 

3.1- AS FLEXIBILIZAÇÕES RELATIVAS AOS OBJETIVOS E CONTEÚDOS 

   

· à priorização de áreas ou unidades de conteúdos que garantam funcionalidade e que 

sejam essenciais e instrumentais para as aprendizagens posteriores. Ex: habilidades de leitura e 

escrita, cálculos etc.; 

· à priorização de objetivos que enfatizam capacidades e habilidades básicas de 

atenção, participação e adaptabilidade do aluno. Ex: desenvolvimento de habilidades sociais, de 

trabalho em equipe, de persistência na tarefa etc.; 

· à sequenciação pormenorizada de conteúdos que requeiram processos gradativos de 

menor à maior complexidade das tarefas, atendendo à seqüência de passos, à ordenação da 

aprendizagem etc.; 

· ao reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para garantir o 

seu domínio e a sua consolidação; 

· à eliminação de conteúdos menos relevantes, secundários para dar enfoque mais 

intensivo e prolongado a conteúdos para garantir o seu domínio e a sua consolidação; 

 

        Ensinar, neste enfoque das adaptações relativas aos objetivos e conteúdos 

respeita o aluno, por menor que seja a sua capacidade de aprender um dado 

conteúdo, a um conhecimento pronto, mas prover meios pelos quais, ele possa 

construir novos e ampliar saberes, na medida de seus interesses e capacidade.  

         A inclusão dos alunos com necessidades especiais no ensino 

regular exige da escola: novos posicionamentos e procedimentos de mudanças 

frente o Projeto Político Pedagógico e suas adaptações curriculares de ensino 

baseados em concepções e objetivos mais inclusivos; mudanças nas atitudes dos 

professores, nos modos de avaliação e de promoção acadêmica; ênfase no 



aprimoramento da formação em serviço dos educadores. Enfim, o modelo de 

escola inclusiva motiva a escola a transformar-se, buscando atender às 

exigências de uma sociedade onde não admitem preconceitos, discriminações, 

barreiras sociais, culturais ou pessoais quais são seus direitos e deveres; 

convivendo com as diferenças e as igualdades e aprendendo o respeito pelo 

outro. 

 

Para a reflexão do assunto abordado. Sugere-se a leitura complementar:   

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/experiencias%20inclusivas.pdf 

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

 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

                   3º ENCONTRO  

              Duração: 8 horas 

              Objetivo: - Refletir sobre as possibilidades de como intervir e colaborar 

no desenvolvimento o atendimento educacional especializado dentro do  projeto 

político pedagógico contemplando a flexibilização curricular. 

              Conteúdos: filme – estudo de caso- vídeo – depoimento 

              Recursos: texto - data show – vídeo 

              Discussão em grupo (questões norteadoras) e Atividade individual 

 

                                     ROTEIRO DE ESTUDO 

1.Apresentar aos professores o clipe e a sinopse do filme. Distribuir 6 

estudos de caso .  ( Apêndice 2). Organizados por grupos de disciplina, os 

profissionais deverão discutir, quais encaminhamentos e os procedimentos que o 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/experiencias%20inclusivas.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf


grupo considerar necessários deveriam realizar frente às situações de 

atendimento pedagógico com os casos em questão. Socializar os resultados com 

os colegas de outras disciplinas, no Painel. 

2. Assistir e ler depoimento de professores e sua experiência com Sala de 

Recursos. Discutir a importância da Sala de Recursos- Multifuncional em seu 

atendimento especializado. 

3. Explanação de opiniões sobre o vídeo e o depoimento e sobre a 

realidade inclusiva de sua escola.  

 

A)TIVIDADE REFLEXIVA 

  1.Vídeo: Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial  

 

Figura 11. Imagem dos autores do filme. Como Estrelas na Terra Toda Criança é Especial.Disponível: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6J0CCuA11w&feature=youtu.be acesso em julho de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=b6J0CCuA11w&feature=youtu.be Tempo:2:42:24 

Que leitura é possível fazer a partir do vídeo? 

Sinopse: 

O Filme retrata a história de um garoto indiano com 9 anos com dislexia e que devido a falta de 

informação dos professores de uma escola regular onde foi matriculado, essa criança sofreu 

discriminações e foi encaminhado para um internato por seus pais que também não tinham 

informações sobre sua deficiência. Os acontecimentos destacam as limitações da família em 

identificar uma dificuldade de aprendizagem da criança e a trajetória do diagnóstico ao auxílio do 

professor em superar as dificuldades 

https://www.youtube.com/watch?v=b6J0CCuA11w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b6J0CCuA11w&feature=youtu.be


CLIPE: https://www.youtube.com/watch?v=RaZ4YcfMJvo  (enfoque do professor) 

https://www.youtube.com/watch?v=XduMcf_pePE   ( enfoque na dislexia) 

2.  Estudos de Casos (APÊNDICE 2. pg.46) 

a) Atividade em Grupo 

Discutir o caso recebido sobre os procedimentos que o grupo considerar 

necessário para que “ sua escola” possa dar respostas significativas ao processo 

de inclusão do aluno em questão. 

             3. Assista o Vídeo: saiba mais sobre sala de recursos: 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=137 

a) Leia o Depoimento abaixo de uma Professora a respeito do 

atendimento de alunos que possuem diagnóstico com deficiência intelectual, cuja 

matrícula tem duplicidade no contexto comum e especial ( Sala de Recursos/ 

Multifuncional ).  

    “A inclusão dentro da realidade do contexto regular o qual trabalho tem conquistado 

seu espaço de forma ainda tímida. Ainda ouvimos muitos colegas  que dizem não estão 

preparados para atender o aluno de inclusão, mais reconhecemos o avanço.  Não se questiona 

que o aluno incluso  tem o direito de conviver no espaço do ensino comum,que a escola é um 

espaço democrático de 'Todos", sendo respeitado o seu " direito de ser diferente ". A 

aprendizagem tem se tornado mais cooperadora, embora construir um currículo mais acessível, 

com flexibilizações de conteúdos e avaliações que se respeita o aluno incluso é muito difícil e 

requer um esforço de todo o corpo docente. Eu busco valorizar o que meu aluno aprendeu e não a 

prova da dificuldade em minhas avaliações. Contudo, ainda há muitas ações a serem feitas para 

que  se legitime a inclusão na realidade diária das salas de aulas.”  

 b)Apresente a sua opinião sobre o vídeo  em questão e sua posição 

sobre a realidade inclusiva de sua escola. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RaZ4YcfMJvo
https://www.youtube.com/watch?v=XduMcf_pePE
http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=137


 

UNIDADE IV 

 

 

                        Figura 12. Capa das apostilas do Curso UFPR Uberlândia(AEE).Turma 2010. 

 

O DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CONTEMPLANDO A INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

   

     A avaliação deve ser o norte para a ação pedagógica, porque é por 

intermédio desta ação que permita que o aluno possa ter acesso ao direito de ser 

reconhecido, e o que é mais importante, ser atendido de forma educacional 

especializada. 

    No Brasil, a regulamentação mais recente que norteia a organização do 

sistema educacional é o Plano Nacional de Educação (PNE 2011- 2020). Esse 

documento, entre outras metas e propostas inclusivas, estabelece a nova função 



da educação especial  como modalidade de ensino que perpassa todos os 

segmentos da escolarização (da Educação Infantil ao ensino superior); realiza o 

atendimento educacional especializado (AEE); disponibiliza os serviços e 

recursos próprios do AEE e orienta os alunos e seus professores quanto à sua 

utilização nas turmas comuns do ensino regular auxiliam estes alunos com 

necessidades educativas especiais, dentro do contexto regular de ensino, porque 

fornece detalhes de como o indivíduo se relaciona com a aprendizagem e também 

quais são os pontos que devem ser colocados em uma proposta de educação 

inclusiva com a inter-relação da aprendizagem ativa, onde o aluno é desafiado e 

provocado para que construa seu próprio conhecimento com práticas pedagógica 

aberta e flexível.   

                              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) © Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas 

de Ensino (MEC/SASE), 2014 

    O Diagnóstico é elemento Integrador da prática educativa que permite 

obter informações e a reformulação das decisões adaptadas às necessidades. No 

caso do aluno com deficiência mental, quando falamos sobre as barreiras 

impostas pela deficiência referimo-nos as dificuldades na maneira deste sujeito 

lidar com o saber de uma forma geral. 

    A escola busca a identificação e a avaliação das necessidades 

educacionais especiais, para que possa inserir os alunos com encaminhamentos 

na modalidade de educação especial, contudo, constatamos muitas vezes que as 

indicações das intervenções pedagógicas são desconsideradas pelo corpo 

docente escolar.  

O Decreto 3.956, de 2001, reafirma este direito do aluno brasileiro passar 

por uma investigação de suas possibilidades e dificuldades de aprendizagem, ao 

comprometer-se em seu artigo 2.b) “Trabalhar prioritariamente em detectar e 



intervir de forma precoce, tratamento,reabilitação, educação, (...) para garantir o 

melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas portadoras 

de deficiência.  

       Os desafios no percurso da educação especial sempre existiram, as 

possibilidades de intervenção educativa se esbarravam muitas vezes, pela 

dificuldade da necessidade do diagnóstico,quando os testes de inteligência 

situavam- se em torno de um determinado nível,quando seu paralelo comparativo 

era restante da população. Um fator importante a considerar estava no enfoque, 

apenas as escolas especiais poderiam dar conta da escolaridade destes alunos. 

Outra dificuldade seria a morosidade para a realização do diagnóstico do aluno 

com deficiência mental. Para Morais (2006), é importante, portanto, que exista 

uma preocupação em determinar precocemente a causa da dificuldade para 

aprender.  

        Com base neste autor, o aluno passa a ser protagonista e não mais o sua 

deficiência, os fatores ambientais e sociais passaram a ter relevância. E o sistema 

educacional pode fazer a diferença na vida escolar deste aluno, intervindo de 

forma positiva em favorecer seu desenvolvimento e a aprendizagem.  

       Os professores juntamente com a escola foram postos em cheque em suas 

práticas de ensino, e ambos tiverem que se reorganizar com novas metodologias 

e estratégias. No diagnóstico, Como afirma Coll (1990), no processo de ensino 

aprendizagem, o papel ativo do aluno na construção do conhecimento é tão 

importante quanto o apoio que lhe presta o professor e todos os profissionais 

envolvidos. 

Uma concepção interativa e contextual da avaliação quando esta não 

pode limitar-se ao sujeito, mas envolver os diversos âmbitos e as circunstâncias 

presentes no desenvolvimento. Dando-lhe maior sentido quando esta avaliação 

no contexto, ao orientar e melhorar as condições do processo de ensino e 

aprendizagem e à identificação dos apoios necessários para seu progresso.  

É coerente que no processo de identificação das necessidades especiais 

entenda-se que não basta identificar o problema, mas acima do diagnóstico deve 



estar centrado no aluno e suas particularidades e as condições do ambiente onde 

ele está inserido, favorecendo assim as intervenções para o melhor processo de 

aprendizagem deste aluno. 

           Expor o contexto familiar na avaliação diagnóstica constitui um âmbito 

fundamental para identificação das necessidades dos alunos e posteriormente as 

formas das respostas educativas conduzidas, a sua responsabilidade diante do 

desenvolvimento da vida educacional do aluno é imprescindível.  

 

4.1   A FINALIDADE DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

A finalidade da avaliação diagnóstica está em torno dos indicativos aos 

apoios pessoais e materiais necessários para estimular o processo de 

desenvolvimento deste aluno. As orientações devem estar focadas na relação do 

aluno comas diversas formas de aprendizagem, quando ocorre em muitos casos 

infelizmente, a escola e seus professores enfatizarem um único modelo de 

aprendizagem, sendo este ativo ou não, na construção do seu conhecimento. 

A avaliação de conteúdos não é meramente classificatória, mas pode ser 

mais um recurso de avaliação, mas não o único.  

   Em consonância às indicações designadas pelo MEC - Ministério da 

Educação e Cultura, do Brasil.  

A avaliação, enquanto processo, tem como finalidade uma tomada de 

posição que direcione as providências para a remoção das barreiras identificadas, 

sejam as que dizem respeito á aprendizagem e/ou à participação dos educandos; 

sejam as que dizem respeito a outras variáveis extrínsecas a eles e que possam 

estar. 

      Nessas condições as intervenções pontuadas dentro da avaliação 

diagnóstica auxiliam estes alunos com necessidades educativas especiais, dentro 



do contexto regular de ensino, porque fornece detalhes de como o indivíduo se 

relaciona com a aprendizagem e também quais são pontos que devem ser 

colocados em uma proposta de educação inclusiva com a inter-relação da 

aprendizagem ativa, onde o aluno é desafiado e provocado para que construa seu 

próprio conhecimento com práticas pedagógica aberta e flexível. 

    Há dois propósitos essenciais na  avaliação do diagnóstico do 

aluno. 

 

                           

  Finalidade   

              

  Intervenção 

 

Orientar o processo de tomada de decisões sobre o tipo de repostas educativa 

que o  aluno necessita para favorecer seu desenvolvimento pessoal , social e 

acadêmico. 

           De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná 

(2007), ao citar BASSEDAS et.al. (1996) 

A avaliação consiste num processo de análise da situação do 

aluno com dificuldades dentro do contexto da escola e da sala de aula, 

com o objetivo de orientar e instrumentalizar os professores para 

modificar os conflitos que estão sendo manifestos.  

Esta dificuldade do professor em receber estes alunos e tomar ciência do 

seu diagnóstico para então, realizar as intervenções pedagógicas é manifestada a 

partir do próprio relato docente ao assumir que possui dificuldades para trabalhar 

com as adaptações curriculares justificadas por não ter recebido formação inicial 

para Educação Inclusiva e suas demandas nas graduações, como também, a 

falta de formação continuada. CUNHA (1999) citada por ABREU, 

CLAUDIA.B.M.2007) considera: “ ele (o professor) fica mais exposto às ofertas 

dos textos prontos, manuais elaborados e livros didáticos.” Nessa perspectiva do 

trabalho docente observa:  



um crescente planejamento e desenvolvimento de materiais curriculares 

tecnologias educacionais que têm se tornado a “taboa de salvação” dos 

professores que se sentem despreparados para tomada de decisões, 

dentro do espaço cada vez mais restrito de possibilidades de ação. 

Portanto, com esta necessidade decorrente de apoiar-se em 

encaminhamentos metodológicos que nem sempre premia à inclusão, o professor, 

dificulta muitas vezes o direcionamento para as intervenções prescritas na 

avaliação, que poderiam assim ajudá-lo a compreender melhor a forma de como 

este aluno aprende, ao analisar suas potencialidades e determinar, qual 

metodologia, estratégias e recursos suplementares que melhor se aplica para 

conseguir uma melhor educação no contexto mais integrador possível. 

4.2 - O Diagnóstico é Elemento Integrador da Prática Educativa 

                                     

FIGURA 11.IMAGEM DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

EDUCACIONALFonte: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=59&min=240

&orderby=titleA&show=10  

Integrador da prática educativa que permite obter informações e a 

reformulação das decisões adaptadas às necessidades. No caso do aluno com 

deficiência mental, quando falamos sobre as barreiras impostas pela deficiência 

referimo-nos as dificuldades na maneira deste sujeito lidar com o saber de uma 

forma geral.     

        É de conhecimento que, através da avaliação no contexto, a escola pode e 

deve elaborar um plano de trabalho pedagógico compatível com as necessidades 

educacionais do aluno independente da faixa etária e de repetidas reprovações 



justificadas pela “não aprendizagem. 

      Um dos desafios enfrentados no cotidiano escolar é identificar o problema no 

diagnóstico, entendemos que este processo em muitas situações é tardia e 

demorada por ser essencial para oportunizar a este aluno o direito ao 

Atendimento Educacional Especializado, sendo determinante para o 

encaminhamento e a sua implementação. 

  Ensinar, neste sentido, não é submeter o aluno com deficiência 

intelectual, cuja uma de sua características, é a significativa limitação do 

funcionamento na área intelectual, por menor que seja a sua capacidade de 

aprender um dado conteúdo, a um conhecimento pronto, mas prover meios para 

elaborar e desenvolver um trabalho que atenderá sua peculiaridades e limitações 

mas prover e construir novos saberes, ampliar significados, na medida de seus 

interesses e capacidade.  

         O grande avanço no que diz respeito ao diagnóstico e avaliação do 

aluno de inclusão está em modificar a prática de avaliação, É necessário ainda, 

oferecer ao professor e ao  aluno, um pouco mais de autonomia no processo de 

construção das suas próprias práticas pedagógicas, pois é ele que está em 

contato direto com o aluno em sala de aula e tem melhores condições de avaliar 

qual será o melhor caminho para trabalhar com esse aluno causando uma 

verdadeira revolução que implica em inovações na forma como o professor e o 

aluno constituem o processo de ensino e aprendizagem e como ele manifesta o 

que aprendeu. 

 

É IMPORTANTE:*Conhecer  como o aluno aprende e entender que: O processo de 

aprendizagem deve ser interativo ( Construção pessoal tanto do sujeito que aprende, influenciada 

pelas características pessoais – seus esquemas de conhecimento, as idéias prévias, hábitos 

adquiridos, a motivação, as experiências anteriores...quanto pelo contexto social que se cria na 

sala de aula. 

       Considerando o objetivo de oferecer suporte pedagógico ao aluno 

com deficiência intelectual para que este desenvolva competências para participar 



da sua construção de conhecimento, trazemos para a discussão a reflexão, 

proposta por MANTOAN (2004), sobre a adequação entre a idade cronológica dos 

alunos e os objetos de aprendizagem. 

     Sabemos, entretanto, que a inserção social plena e efetiva dos alunos 

com necessidades educacionais especiais não é uma tarefa fácil. De acordo com 

BLIN (2005), APUD VERA LÚCIA ZACHARIAS (2007).  

Sem ignorar o efeito de fatores externos à escola, várias 

pesquisas sobre a eficácia do ensino, têm demonstrado a influência dos 

professores na maneira como conduzem a ação pedagógica. A 

intervenção educacional que antes era centrada na pessoa, ou seja, 

considerando-se apenas as características individuais e etiológicas da 

deficiência, agora passa a serem centradas na interação,considerando 

tantos os fatores internos e externos. 

                 A avaliação para a identificação das necessidades educacionais 

especiais é entendida na literatura especializada como imprescindível para 

tomada decisões quanto aos recursos e apoio necessários a aprendizagem. é 

importante que todos os profissionais da educação tenham a compreensão de 

que cada aluno é um ser único, singular, original e diferente. 

     A proposta desta avaliação é de ser contínua, de forma verificar os 

vários momentos de desenvolvimento do aluno, já que a idéia é dar ênfase 

também a comparação do aluno com seu próprio desenvolvimento, ao invés de 

apenas comparar o eu rendimento, em um dado momento, com parâmetros 

externos a ele. 

 A avaliação no contexto escolar que se fundamenta que todo 

conhecimento prévio da prática social e a ela retorna e a de que o conhecimento 

é um empreendimento coletivo, não podendo ser produzido na solidão do sujeito. 

(GIUSTA, 1985). 

 

 



4.3 - OS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA  AVALIAÇÃO 

. Obter informações sobre o processo de ensino e de aprendizagem. 

.Detectar e prevenir as dificuldades de aprendizagem antes que elas se agravem. 

.Buscar soluções e alternativas para a remoção de barreiras de aprendizagem,   através de 

medidas de intervenção pedagógicas. 

.Tomar decisões quanto ao processo avaliativo para identificação das necessidades educacionais.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

História de Aprendizagem - O que o aluno sabe (conhecimento) e o seu  Estilo de aprendizagem. 

PRÁTICA SOCIAL:  ( Aluno- PPP  - Família) 

BIOLÓGICO: Estado de Saúde 

FUNCIONAL: (Como eu aprendo, como eu funciono, participo e aprendo) 

MULTIDIMENSIONAL:  Afetiva- Emocional- Habilidades- Psíquicas 

 

A prática de avaliação possibilita a identificação dos sucessos, das 

dificuldades e fracassos, apoiando encaminhamentos e tomadas  de decisões 

sobre ações necessárias, sejam eles de natureza pedagógica, estrutural ou 

administrativa, identificadas e ocorridas no contexto escolar, envolvendo neste 

procedimento todos que atuam direta ou indiretamente no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

 

 

 



Saiba mais: 

 

Figura 1:Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial 

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

 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

                4º ENCONTRO  

              Duração: 8 horas 

               

Objetivo: -  - Apresentar as intervenções sugeridas durante o processo de 
avaliação diagnóstica e suas implicações para um currículo flexível. 

 

            Conteúdos: - vídeo – documentário - Depoimentos 

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


             Recursos: Quadro de Giz- Cópias dos textos para cada aluno-Papel 

pardo para resumo da apresentação- Canetas hidrocor  - data show – vídeo 

                                      ROTEIRO DE ESTUDO 

Neste encontro, será feito uma reflexão e debate sobre a avaliação diagnóstica e 

a avaliação de conteúdos nas práticas pedagógicas.  

           1.Apresentar aos professores o - vídeo – documentário -Depoimentos 

            2. Discussão em grupo (questões norteadoras) Organizados por grupos, 

os profissionais deverão discutir, quais as percepções que tiveram sobre os 

recursos visuais apresentados. Socializar os resultados com os colegas 

oralmente.. 

            3. Atividade Individual Responder as questões, compartilhando-as na 

plenária. 

 

3. ATIVIDADE REFLEXIVA 

Vídeo: DIFERENTE MAIS IGUAL – Fatídicos filmes:  

https://www.youtube.com/watch?v=Quj3aIKkTqs  

tempo 1:33 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Quj3aIKkTq 

a) De acordo com vídeo, como a Mãe faz a avaliação sobre a 

https://www.youtube.com/watch?v=Quj3aIKkTqs


classificação dos lápis? E encontra partida qual é a avaliação da 

menina? 

b) Qual é a ferramenta principal para o trabalho no AEE junto ao aluno 

com necessidades educacionais especiais em decorrência de um 

quadro de deficiência mental?  

c) Vídeo: Documentário sobre a Inclusão Escolar MEC (depoimentos 

de profissionais da educação 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=60 

Tempo: 1:08  

d)  Clipe: SE VOCÊ ACREDITA QUE A DIVERSIDADE NÃO É UM 

PROBLEMA, MAS A SOLUÇÃO. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jjDnHLkfnXo (Tempo: 1:30) 

e) Quais são as possibilidades de elaboração e estruturação desse 

atendimento especializado, lembrando que o aluno é da escola como 

um todo e não da Sala de Recursos Multifuncional.         

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

Questionário aplicado aos professores: 

Prezado(a) professor(a),você está convidado(a) a participar do meu Projeto de 

Pesquisado PDE, sobre “Avaliação diagnóstica :  a importância das intervenções na  flexibilização 

do trabalho docente”.Sua colaboração e participação são de extrema importância para esse 

trabalho. Responda as questões abaixo, não precisa se identificar. 

Obrigada, 

Questionário para Diagnóstico Situacional 

http://www.atitudeinclusao.com.br/videos/VerVideo.aspx?vidId=60
https://www.youtube.com/watch?v=jjDnHLkfnXo


Bloco 1 – Identificação do Professor 

1. Nome:________________________________________________________ 

2. Escola: _______________________________________________________ 

3. Formação Acadêmica____________________________________________ 

3.1 Graduação:___________________________________________________ 

3.2 Pós - graduação: 

( )Especialização: c 

( ) Mestrado: ____________________________________________________ 

( ) Doutorado: ___________________________________________________ 

4. Outros Cursos realizados na área da educação especial:________________ 

5. Tempo de experiência profissional no magistério:______________________ 

6. Qual é seu tempo de experiência na escola: 

7.Você já trabalhou com alunos com deficiências? Quais? _______________ 

Bloco 2 – Formação e experiência para o trabalho com o aluno de inclusão 

1. No seu curso superior você teve formação para trabalhar com alunos com 

deficiência intelectual - DI? ( ) sim ( ) não 

Explique: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

2. Onde você adquiriu conhecimentos para trabalhar com alunos com DI: 

( ) Cursos 

( ) Experiência profissional 

( ) Experiência familiar 

( ) Leituras 

( ) Outros. Quais? 

3. Quais são os principais desafios/dificuldades para o seu  trabalho diante ao aluno de 

inclusão ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Em sua opinião o professor necessita de apoio para trabalhar com este alunado? 

 Explique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Quais estratégias pedagógicas positivas que você realizou frente a este tipo de 

alunado? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Quais as atribuições pedagógicas colaborativas do professor especialista que atende 

em Sala de Recursos/multifuncionais que foram relevantes para você? 

_______________________________________________________________ 



 

APÊNDICE 2 

 

 

Letra -  Ser diferente É NORMAL - (Adilson Xavier/ Vinícius Castro) 

 

Imagem disponível em http://pedagogiametodista2013.blogspot.com.br/2013/02/seja-bem-vindo-ao-nosso-

blog.html Acesso em 14de novembro de 2014. 

Saiba mais: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48956 

 

Ser diferente é normal 

(Adilson Xavier / Vinícius Castro) 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 

 

De ser feliz, de viver e de enxergar 

 

Se os olhos são maiores ou são orientais 

 

E daí, que diferença faz? 

http://pedagogiametodista2013.blogspot.com.br/2013/02/seja-bem-vindo-ao-nosso-blog.html
http://pedagogiametodista2013.blogspot.com.br/2013/02/seja-bem-vindo-ao-nosso-blog.html
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48956


 

 

Todo mundo tem que ser especial 

 

Em oportunidades, em direitos, coisa e tal 

 

Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 

 

E daí, que diferença faz? 

 

Já pensou, tudo sempre igual? 

 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

 

Já pensou, sempre tão igual? 

 

 

Tá na hora de ir em frente: 

 

Ser diferente é normal! (4x) 

 

Todo mundo tem seu jeito singular 

De crescer, aparecer e se manifestar 

Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais 

E daí, que diferença faz? 

 

Todo mundo tem que ser especial 

Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 

Se curte tatuagens ou pinturas naturais 

E daí, que diferença faz? 

 

Já pensou, tudo sempre igual? 

Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal 

Já pensou, sempre tão igual? 

Tá na hora de ir em frente: 

Ser diferente é normal! 

 

 



 

APÊNDICE 3 

 

ESTUDO DE CASOS: 

Caso 1 

“F” era aluno de classe especial até concluir a 5ª ano. Fez A 6ª sem nenhum apoio e 

reprovou . Ao ingressar na 7ª ano, verificou-se que necessitava de um 

atendimento específico, pois só conseguia copiar dos colegas, hoje,frequenta a classe 

comum em paralelo a Sala de Recursos. A família sempre foi superprotetora e supervalorizava 

sua deficiência subestimando suas capacidades. O corpo docente prefere “ dar as notas” para 

que termine os anos finais e mude para outro Colégio “logo”. 

 

 

Caso 2 

“E” tem 15 anos de idade. Sua vida escolar nos anos finais do ensino fundamental 

iniciou normalmente. Com o passar de dois bimestres, os professores foram percebendo que o 

mesmo apresentava dificuldades no processo de alfabetização e conceitos básicos 

matemáticos. A pedagoga da escola fez a investigação, buscou o laudo e fez todo o trâmite para 

iniciar na Sala de Recursos, entretanto, permaneceu por 02 anos na 6ª ano. Passou para o 7ª 

ano, mas não houve avanços significativos para que acontecesse a aprendizagem em tempo 

condizente com sua faixa etária. 

 

Caso 3 

“LJC, 13 anos (residente na Zona Rural), frequentou sala regular desde 2012, quando 

foi matriculado no 6ª ano. Ao apresentar dificuldade de aprendizagem, foi encaminhado a 

especialistas que constataram a deficiência intelectual. Durante os anos de 2012 e 2013, o 

aluno estudou em sala regular (com 32 educandos) reprovando dois anos, pois não 

demonstrava nenhum interesse pelos estudos. Em sala de aula, vivia alheio às explicações do 

educador, brincando e fazendo do seu material um brinquedo. A única coisa que gostava de 

fazer era desenhar. Em conversa com a mãe, ouvia-se sempre a mesma coisa: “Esse menino 



não gosta de estudar e nada do que falamos a ele o incentiva nos estudos”. 

 

Caso 4 

Aluno “V”, com 12 anos, frequenta a 6ª ano e atualmente mora em casa de apoio, pois 

a família teme sua permanência no lar devido à sua agressividade. O diagnóstico apresenta 

indicativos de deficiência intelectual com surtos psicóticos. No início do ano, o aluno 

demonstrou um comportamento controlado. Fazia as atividades propostas, sempre com auxílio 

da professora, mas, há alguns dias, seu comportamento mudou bastante. Não aceita fazer as 

atividades, rasga e risca o seu material, dos colegas, derruba e chuta as carteiras. Grita “não 

vou fazer”, “não quero”. Não fica sentado por muito tempo. Quando lhe é chamada a atenção, 

sai da sala. Ao falar com a equipe pedagógica, joga o que tem na mão, diz palavrões. 

Demonstra um estado de inquietação e nervosismo. Ao encaminhar para o Conselho Tutelar, a 

resposta da Promotoria é que o aluno possui o direito à matrícula e deve permanecer 

freqüentando a escola normalmente. 

 

 

Caso 5 

 O estudante “T” não acompanha o 7ª ano  em relação aos seus pares,em sua 

avaliação diagnóstica consta déficit  para abstração e interpretação. Entretanto, vai muito bem à 

matemática, iniciou atendimento em Sala de Recursos. Passou por Conselho, “É um aluno 

bonzinho”. Diante do “baixo rendimento”, venho à reprovação no 8ª ano, os professores 

sentiram-se inseguros para promovê-lo no 9ª ano. Entretanto alguns professores  defendem a 

aprovação, justificando que “T” é aluno com deficiência intelectual e possui o direito de não 

reprovar por ter laudo. 

 

 



Caso 6 

Quando “M” venho transferido para o 1ª ano do ensino médio, ele ainda não tinha sido 

avaliado. Os professores ainda não conheciam suas reais dificuldades. “M” se negava a 

desenvolver as atividades propostas. Ao ser solicitado para realizar atividades escritas, ele 

respondia escrevendo palavras aleatórias vivenciadas em seu cotidiano de “ forma irônica”. 

Constatou-se que ele não possuía os pré-requisitos para o nível que estava matriculado, mas 

tinha vontade de aprender. 

 

 

APÊNDICE 4 

 

    Texto complementar:  

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCACAÇÃO ESPECIAL NO 

BRASIL 

          MONTEIRO(2012) faz um breve histórico sobre os avanços da Educação 

Especial no Brasil, Ao concluir que a sociedade brasileira tem elaborado 

dispositivos legais que, tanto explicitam sua opção política pela construção de 

uma sociedade para todos, como orientam as políticas públicas e sua prática 

social.  

A partir da Constituição Federal (1988) e dos movimentos e compromissos 

internacionais da última década e década atual. Conferência Mundial de 

Educação para Todos, 1990; Declaração de Salamanca, 1994. Surgem as 

propostas de composição de políticas de integração/inclusão, expressadas em 

diferentes documentos legais e normativos, entre os quais se destacam a Política 

Nacional de Educação Especial (1994), a nova LDB (Lei 9394/96 - capítulo V) e o 

Decreto 3.298/99, o qual reforça a educação especial como modalidade 

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e enfatiza a atuação 

complementar ao ensino regular e a Convenção da Guatemala, 1999; 

     Os anos 2000 são marcados pelo incentivo explícito à ampliação do 



atendimento aos alunos com necessidades especiais na própria rede regular de 

ensino. Um dos documentos mais importantes nesta direção é o Plano Nacional 

de Educação [Lei 10.172/2001], que discute a escola inclusiva como espaço de 

garantia do atendimento à diversidade humana.  

    Na esteira desta concepção, são lançadas as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica [Resolução CEB/CNE 02/03], com forte 

componente de incentivo à operacionalização da modalidade a partir dos 

pressupostos da educação inclusiva. Por sua vez, o Decreto 3.956/01 incorpora a 

Convenção da Guatemala na legislação brasileira e afirma os direitos humanos e 

as liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, explicita que toda 

diferenciação ou exclusão da pessoa com base na deficiência é ato 

discriminatório e, por fim, incentiva à eliminação de toda e qualquer barreira 

impeditiva de acesso à escolarização. 

     A partir de 2003, a agenda política passa a comportar programas da Secretaria 

de Educação Especial do Ministério da Educação (MEC/SEESP), pautados no 

direito à educação e na diversidade humana como um valor a ser incorporado nas 

instituições e nas práticas escolares.  

     Em 2004, novo impulso é dado ao processo de inclusão escolar através do 

Decreto 5296/04, que estabelece normas e critérios para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Tópicos 

específicos da educação de alguns segmentos de alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais ganham força na discussão política, como 

por exemplo, a educação dos alunos surdos, através do Decreto 5.626/05, o qual 

prevê a inclusão destes alunos via Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 

organização da educação bilíngüe no ensino comum, entre outros aspectos 

importantes 

     A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - ONU - 

2006),inaugura-se um período em que a discussão sobre a modalidade e a 

escolarização de alunos com necessidades educacionais especiais ganha um 

status de política pública;  



Em 2007, através do Decreto 6.094/07, são estabelecidas as diretrizes do 
Compromisso Todos pela Educação, prevendo garantia do acesso e permanência 
no ensino regular e atendimento às necessidades educacionais especiais dos 
alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. (NASCIMENTO, L. 

M.2012). 

    Em 2014, a regulamentação mais recente o Plano Nacional de 

Educação (PNE 2011-2020) que norteia estabelece a nova função da Educação 

especial Meta 4:  Esse documento, entre outras metas e propostas inclusivas, 

estabelece a nova função da Educação especial Meta 4: como modalidade de 

ensino que perpassa todos os segmentos da escolarização (da Educação Infantil 

ao ensino superior); realiza o atendimento educacional 

especializado (AEE); disponibiliza os serviços e recursos próprios do 

AEE e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização nas turmas 

comuns do ensino regular.O PNE considera público alvo da Educação especial na 

perspectiva da Educação inclusiva, educandos com deficiência (intelectual, física, 

auditiva, visual e múltipla), transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades. (BRASIL,2014) © Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino (MEC/SASE), 2014 
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