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utilizado como referencial de uma atividade 
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através de (05) encontros presenciais com a 
apresentação de vídeos, trechos de filmes, slides, 
realização de dinâmicas, debates, textos e   
certificação pela UNICENTRO. Paralelamente à 
atividade extencionista,  realizaremos uma 
conversa com os docentes do 6º ao 9º anos do 
Colégio Estadual Duque de Caxias,  cujo objetivo 
é esclarecer os pontos que geram a insegurança 
em relação à inclusão.  
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Este caderno pedagógico intitulado SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL – TIPO I: Construindo os caminhos para superar as 

dificuldades é uma produção didático-pedagógica que integra o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEED) e destinado aos professores da Rede Estadual de Educação 

do Estado do Paraná e que orientará das atividades de implementação do Projeto 

de Intervenção na Escola, como forma de validação pedagógica do mesmo. 

As atividades serão aplicadas no ano de 2015, através de um curso de 

formação continuada no Colégio Estadual e conta com a inserção de propostas 

que servirão de reflexão aos professores, equipe pedagógica e funcionários.  

  Está organizado em 05 (cinco) módulos e a temática de cada deles terá 

uma atividade inicial, um atividade de simulação e a reflexão final. 

O Módulo 1 aborda os caminhos do deficiente na história, levando o 

professor a entender como era visto o deficiente ao longo dos tempos. 

   O Módulo 2 relembrará a história da educação dos deficientes através de 

um breve histórico da Educação Especial no Brasil. 

O Módulo 3  elucida as bases legais e os caminhos da inclusão escolar, 

visando a integração dos deficientes em ambientes escolares. 

O Módulo 4 trata sobre a educação inclusiva e a implantação da Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I, dando possibilidade para o professor do Ensino 

comum entender o funcionamento desta e as atividades ali desenvolvidas. 

O Módulo 5 discorre sobre a identificação dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e sobre os serviços e apoios especializados. 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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1.1 - ATIVIDADE INICIAL 

AS “COISAS QUE NOS AJUDAM”1 

 

Coloque numa caixa de papelão diversos objetos que usamos em nossas 

atividades e tarefas do dia-a-dia, como por exemplo, um par de escova de dentes, 

um par de óculos, uma chuteira, equipamentos de mergulho, uma régua, um 

capacete, talheres, etc. Inclua também alguns equipamentos usados por pessoas 

com deficiência: um aparelho auditivo, um livro em BRAILLE, uma bengala longa, 

uma muleta, um aparelho ortopédico, etc. Reúna o grupo e peça a cada um deles 

que selecione e retire um objeto da caixa. Você pode incentivar uma discussão  

sobre como aqueles objetos podem ser úteis. Essa ideia é adequada 

principalmente para crianças pequenas e tem por objetivo ajudá-las a perceber as 

limitações sob a ótica mais positiva, por meio da familiarização com equipamentos 

de apoio usados por pessoas com deficiência. 

Quando os objetos usados pelas pessoas com deficiência são intercalados 

com os objetos usados pelas pessoas sem deficiência, as crianças aprendem 

que, da mesma forma que elas usam a escova de dentes para fazer a tarefa de 

realizar a higiene bucal, as pessoas com deficiência visual usam o alfabeto 

BRAILLE para ler e a bengala longa para se locomover; as pessoas surdas usam 

o aparelho para ouvir; as pessoas com deficiência física usam muletas para se 

locomover. 

Essa atividade pode ser complementada com uma outra, durante a qual 

pode-se escolher um objeto usado por pessoas com deficiência e fazem um 

desenho de alguém que o esteja utilizando. 

                                                             
1
 Atividade adaptada do Caderno nº 03 –  Sensibilização e Convivência - Aranha, Maria Salete Fábio – 

Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. 

MÓDULO 1 
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Geralmente, quando as crianças travam um primeiro contato com uma 

pessoa que usa um equipamento diferente, elas se sentem tão curiosas e  

atraídas por esse objeto estranho. 

 

Ao longo dos anos, os portadores de deficiência foram 
vistos e considerados de diferentes maneiras e 
aspectos, de acordo com as concepções e valores 
sociais, religiosos, morais e éticos de cada momento e 
contexto histórico (NASCIMENTO, 2007, p.130). 
 
 

 

 

1.2 – OS CAMINHOS DO DEFICENTE NA HISTÓRIA: COMO ERA VISTO O 

DEFICIENTE  

 

 Ao longo do tempo, de acordo com a época e com a cultura dos povos, 

vamos verificar que cada sociedade tinha uma visão acerca do deficiente. 

 

1.2.1 – PRÉ – HISTÓRIA  

 

 As pessoas feridas na realização de suas atividades diárias da caça, 

escaramuças ou em trabalhos dentro das cavernas, as doentes, convalescentes 

ou com alguma deficiência eram alijadas do grupo ou mortas. 

 

1.2.2 – ANTIGUIDADE 

 

 A pessoa considerada debilitada, com limitações era exterminada, 

abandonada. A própria Bíblia trás relatos referentes aos cegos, mancos, leprosos 

que tornavam-se pedintes, eram rejeitados pela comunidade ou por medo da 

doença ou ainda acreditavam que eram amaldiçoados.  

Eram “aproveitados” como fonte de diversão, como bobos da corte ou 

como material de exposição, etc. 
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1.2.3 – IDADE MÉDIA 

 

  Os membros da Igreja Católica comandavam a sociedade. As pessoas 

doentes, defeituosas e/ou mentalmente afetadas não podiam ser exterminadas, já 

que também eram criaturas de Deus.   

 No século XIII começaram a surgir instituições para abrigarem deficientes 

mentais, porém sem nenhuma organização para acolher, proteger ou tratar estas 

pessoas. Da mesma forma, eram “aproveitados” como fonte de diversão, como 

bobos da corte, ou como material de exposição, etc.  

Mesmo assim, os deficientes continuam a ser perseguidos, sob o 

argumento de que eram endemoniados. Alguns membros do clero eram 

extremamente brutos ao tratar as pessoas com deficiência, perseguiam, 

torturavam, aplicavam punições severas até a morte pela fogueira. 

 

1.2.4 – SÉCULO XVI 

 

 Surgem possibilidades e estudos de que as deficiências resultem da sua 

natureza orgânica da pessoa. Estas, passam a ser tratadas através da alquimia, 

da magia e da astrologia. 

 

1.2.5 – SÉCULO XVII 

 

 A medicina avança e favorece o surgimento de ações de tratamento 

médico das pessoas com deficiência, por meio da estimulação. Para este 

tratamento, a pessoa era retirada da família e internada em instituições, asilos, 

conventos, albergues. 

O primeiro hospital psiquiátrico surge na Europa, porém estas instituições 

pareciam prisões, sem propiciar o tratamento devido e especializado. 

 

1.2.6 – SÉCULO XIX  

 

Com a finalidade de dar possibilidades para os deficientes visuais 

realizarem leitura, é criado o Código BRAILLE. 
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Também percebe-se que a pessoa com deficiência não necessitava de 

hospitais e abrigos, mas de acompanhamento especializado. 

 

1.2.7 – SÉCULO XX 

 

 O mundo precisou se reorganizar no pós-guerra mundial. É criada a ONU 

(Organização das Nações Unidas), cujo objetivo era solucionar os problemas 

mundiais. As nações se unem para poder atender os povos e elaboram a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. 

As pessoas com deficiência passam a ser vistas como cidadãs, com 

direitos e deveres de participação na sociedade, mas sob uma ótica assistencial e 

caritativa, cujo objetivo era torná-las o mais “normal” possível,  todas tinham 

capacidade para aprender e produzir. 

A este processo dá-se o nome de “inclusão social”. Paralelamente ocorrem 

os movimentos pela “inclusão educacional”, uma vez que os deficientes eram: 

 

 
Em todo o mundo, durante muito tempo, o diferente foi 
colocado à margem da educação: o aluno com deficiência, 
particularmente, era atendido apenas em separado ou 
então simplesmente excluído do processo educativo, com 
base nos padrões de normalidade; a educação especial, 
quando existente, também mantinha-se apartada em 
relação à organização e provisão de serviços 
educacionais. (MEC/SEESP, 2001, pág. 5). 
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1.3 - SIMULANDO - VIVENCIANDO AS DEFICIÊNCIAS 

O APÊ 

 

Objetivo 

Reconhecer os estigmas que temos em relação ao perfil de cada um dos 

candidatos. 

 

Material 

•     Lista dos candidatos; 

• Papel A4; 

•  Tesouras; 

•  Lápis; 

•  Borracha 

 

Procedimento 

•  Você está se candidatando para uma vaga de emprego fora da sua 

cidade atual; 

•  Sendo admitido será disponibilizado um apartamento de dois quartos; 

•  O Diretor da empresa decidiu que cada apartamento será 

compartilhado 

por duas pessoas; 

Formar duplas e qualificar cada participante; 

•  Discutir em dupla qual dos candidatos escolheria para dividir o 

apartamento e justificar. 
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Candidatos 

•  Candidato é deficiente auditivo; 

•  Candidato é um pagodeiro; 

•  Candidato é deficiente visual; 

•  Candidato é músico, treina bateria a noite inteira; 

•  Candidato é boêmio;  

•        Candidato é poeta, escreve e recita durante a noite; 

•        Candidato é deficiente físico; 

•        Candidato é fanático por trabalho; 

•  Candidato recebe visitas frequentemente; 

•  Candidato odeia receber visitas; 

•  Candidato é uma pessoa altamente preconceituosa; 

•  Candidato é uma pessoa cheia de manias; 

•  Candidato já esteve preso por pequenos furtos; 

•  Candidato é viciado em drogas pesadas; 

•  Candidato é uma pessoa extremamente violenta; 

•  Candidato é uma pessoa famosa e muito assediada; 

•        Candidato é uma pessoa muito desorganizada; 

•  Candidato tem mania de perfeição e organização; 

•  Candidato detesta atividades domésticas e conta com você para isso; 

•  Candidato adora fazer experiências na cozinha, mas detesta arrumar o 

          que desorganizou; 

•        Candidato é um jogador viciado; 
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1.4 - REFLEXÃO  

 

- Qual é o seu parecer em relação à pessoa com deficiência? 

- Você conhece alguém com deficiência? 

   

•  Candidato passa o tempo todo cantando no videokê. 

 

Fechamento 

•  Como se sentiu na realização da atividade? 

•  Como avalia o resultado final? 

•  Quais foram às motivações que levaram a você escolher este 

candidato? 
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2.1 - ATIVIDADE INICIAL  

VÍDEO: 

História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil  

youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY 

 

2.2 - FILME: Filhos do Silêncio 

 

 

 

Sinopse 

Um dos filmes mais aclamados pela crítica na década de 80. Filhos do Silêncio 

recebeu quatro indicações para o Oscar da Academia e ganhou o de Melhor Atriz 

para Marlee Matlin. Baseado no sucesso da Broadway, conta a história de amor 

de John Leeds (William Hurt), um idealista professor de deficientes e uma 

decidida moça surda, chamada Sarah (Marlee Matlin). No início. Leeds vê Sarah 

[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma questão interessante. Você 
pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do documento. Use a guia 
Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto da 
citação.] 

MÓDULO 2 

http://www.youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY
http://www.youtube.com/watch?v=eDi63uTyhkY
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como desafio à sua didática. Mas logo o relacionamento dos dois transforma-se 

num romance tão passional, que rompe a barreira do silêncio que os separa. 

 

2.3 - OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL: BREVE 

HISTÓRICO 

  

 Não podemos tratar da inclusão educacional, sem antes relembrarmos a 

história da educação dos deficientes, ou seja, como eram organizados os 

atendimentos a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. 

 Somente no final do século XVIII e inicio do século XIX é que tem início o 

período do atendimento especializado de pessoas com deficiências, e é a partir 

daí, o que o sistema de educação especial surge. 

 

 

2.3.1 – MARCOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

 Há registros que o Brasil foi um dos primeiros países preocupados em dar 

atendimento às pessoas com deficiência. 

Em 1854 é fundado o Instituto dos Meninos Cegos (hoje, Instituto Benjamin 

Constant – IBC) e, no ano de 1856 também é criado o Imperial Instituto dos 

Surdos-Mudos (hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES ). Ambos 

funcionavam como internatos. Seu objetivo era integrar o aluno na sociedade. Lá 

ensinavam letras, ciências, religião e atividades manuais. 

Nesta época, somente a cegueira e a surdez eram tidas como superáveis. 

Ainda no período imperial, em 1874, o tratamento de deficientes mentais 

no hospital psiquiátrico da Bahia (hoje hospital Juliano Moreira), começa a dar os 

primeiros passos.  

E em 1887, é criada no Rio de Janeiro a “Escola México” para o 

atendimento de pessoas com deficiências físicas e intelectuais. 

Assim, podemos dividir a história do Brasil em dois momentos: 
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No primeiro, durante o Brasil Império, as pessoas com 
deficiências mais acentuadas, impedidas de realizar 
trabalhos braçais (agricultura ou serviços de casa) eram 
segregadas em instituições públicas. As demais 
conviviam com suas famílias e não se destacavam 
muito, uma vez que a sociedade, por ser rural, não exigia 
um grau muito elevado de desenvolvimento cognitivo. 

No segundo momento, ao mesmo tempo em que surgia 
a necessidade de escolarização entre a população, a 
sociedade passa a conceber o deficiente como um 
indivíduo que, devido suas limitações, não podia 
conviver nos mesmos espaços sociais que os normais – 
deveria, portanto, estudar em locais separados e, só 
seriam aceitos na sociedade aqueles que conseguissem 
agir o mais próximo da normalidade possível, sendo 
capazes de exercer as mesmas funções. Marca este 
momento o desenvolvimento da psicologia voltada para 
a educação, o surgimento das instituições privadas e das 
classes especiais. (BATISTA, 2006, p.12). 

 

 Isto significou que, as escolas regulares não aceitavam alunos que 

apresentassem alguma deficiência. Inicia-se então um movimento, que naquele 

momento, entendia que as crianças deficientes necessitavam de atendimento 

especial e com uma organização totalmente diferenciada: que ia do currículo a 

professores especializados. É no início do século XX, que a educação das 

pessoas deficientes ocorre com a institucionalização, realizada através do 

assistencialismo. 

 É fundado o Instituto Pestalozzi, em 1926. Esta instituição era 

especializada e atendia às pessoas com deficiência mental. 

Em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com super dotação na Sociedade Pestalozzi, por 

Helena Antipoff, com o intuito de substituir o ensino regular. 

No ano de 1961, a primeira lei brasileira da educação determina e o 

atendimento educacional às pessoas como deficiência passa a ser fundamentado 

pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 
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Lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. 

Porém a Lei Nº 5.692/71 que altera a LDBEN de 1961 não promove a 

organização do ensino capaz de atender as Necessidades Educacionais 

Especiais. Define ainda, o “tratamento especial” para os alunos com “deficiências 

físicas, mentais, os que se encontram em  atraso considerável quanto à idade 

regular de matrícula e os superdotados”, não promove a organização de um 

sistema de ensino capaz de atender às necessidades educacionais especiais e 

acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para as classes e escolas 

especiais.2 

            Nos anos 70, a expansão da Educação Especial e sua organização como  

sistema ocorreu, de fato, com o aumento de escolas especiais, centros de 

reabilitação, oficinas protegidas de trabalho, clubes sociais especiais, associações 

desportivas especiais, entre outros segmentos que objetivavam oferecer serviços 

específicos ao grupo de pessoas com deficiência. 

Durante muitos anos acreditou-se que a maneira mais correta para se 

atender os alunos que apresentavam alguma deficiência fosse o atendimento  na 

educação especial, de forma paralela à educação regular. 

           Assim sendo, os alunos frequentavam as “classes especiais” (integração 

parcial) e eram preparados para ingressar na classe comum (integração total). 

Neste processo, o aluno precisava se adequar à escola. O surgimento das 

classes especiais data de 1928. As crianças com deficiência continuavam 

segregadas em classes e escolas especiais, separadas por deficiência.  

Observamos que no ano letivo de 2009 acontece o fechamento das 

"Classes Especiais" e a "classificação", e "inclusão" dos alunos nas salas de aula 

"Regulares", em detrimento à Política de Educação Inclusiva. 

  

 

 

 

 

                                                             
2
 Texto retirado: Apostila: Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - Brasília, 2010. 
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2.4 - SIMULANDO - VIVENCIANDO AS DEFICIÊNCIAS 

 

VOLEIBOL SENTADO 

Objetivo 

•  Propiciar aos participantes conhecer a modalidade vôlei sentado; 

•  Popularizar um esporte paraolímpico na sociedade. 

 

Material 

•  Rede; 

•  Bola de vôlei; 

•  Quadra (ou corda pra marcar a quadra). 

 

Desenvolvimento 

•  A modalidade é disputada oficialmente em uma quadra de 10m x 6m, 

rede com 1,15 metros de altura para o masculino e 1,05 metros para o 

feminino (mas pode ser adaptada para se praticar na Unidade Escoteira); 

•  Seis pessoas participam do jogo sentados na quadra. As únicas 

exceções às regras convencionais do vôlei tradicional é justamente o 

tamanho da quadra, a posição dos jogadores que jogam sentados e a 

possibilidade de se bloquear o saque. 

 

Fechamento 

•  Conhecia a modalidade vôlei sentado? 

•  Havia praticado o vôlei sentado? 
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2.5 – REFLEXÃO 

 

-  Qual o verdadeiro papel do professor neste momento histórico de inclusão 

da pessoa com necessidades especiais? 

 

 

•      Reconhecer em grupo as dificuldades e as habilidades necessárias para 

praticar o vôlei sentado. 
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3.1 - ATIVIDADE INICIAL 

Assistir o vídeo: Visão Histórica da Deficiência 

http:// youtube.com/watch?v=oxscYK9Xr4M 

 

3.2 – OS CAMINHOS DA INCLUSÃO ESCOLAR - SUAS BASES LEGAIS 

 

 

Como já dissemos, nos anos 70, começam alguns movimentos de 

integração social para as pessoas com deficiência com o intuito de integrá-las nos 

em ambientes escolares, ofertando-lhes uma educação mais próxima possível da 

ofertada em escolas regulares. 

Ainda nos meados do século XX, educadores, pais e pessoas que 

defendiam os direitos humanos começaram uma mobilização em nível 

internacional. A Conferência Mundial de Educação Para Todos na Tailândia, em 

1990, a Conferência Geral da UNESCO (1991) e a Declaração de Salamanca, em 

1994 foram os mais importantes acontecimentos a favor da Educação Especial 

dessa época e resultaram numa grande mudança na história das pessoas 

deficientes. Em 1993, oficializou-se a comissão internacional denominada 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI (convocada em 1991 

na Conferência Geral da UNESCO). 

 

 

3.3 – E NO BRASIL? QUAIS OS CAMINHOS TRILHADOS PARA A 

INCLUSÃO? 

 

Levando em consideração todos os instrumentos legais existentes, a nível 

mundial, o Brasil elaborou alguns documentos norteadores para a prática 

MÓDULO 3 
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educacional, que assegura a plena integração da pessoa deficiente no contexto 

escolar, visando especialmente superar a tradição segregatória da atenção ao 

segmento populacional constituído de crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais. São eles: 

 

- A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos  

fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, inciso IV).  

Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o 

pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para 

o trabalho.  

No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 
 
 
A educação inclusiva tornou-se uma proposta de 
intervenção amparada e fomentada pela 
legislação, pois a inclusão de alunos com 
deficiência em uma sala de aula comum é 
garantida pela constituição de 1988. (LEÃO, 
DOESCHER, DA COSTA, 2005, p.4). 
 
 

 

- O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90,  

no artigo 55, reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar  

que “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus  

filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Também nessa década, documentos 

como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 

Salamanca (1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da 

educação inclusiva. 

 

- Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial,  

orientando o processo de “integração instrucional” que condiciona o  

acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem  
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condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas 

do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos  

normais” (p. 19). Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de  

padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a política não  

provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que  

sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino  

comum, mas mantendo a responsabilidade da educação desses  

alunos exclusivamente no âmbito da educação especial.  

  

- A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº  

9.394/96, no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem  

assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos  

para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade  

específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão  

do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências; e assegura  

a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa  

escolar. Também define, dentre as normas para a organização da  

educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries  

mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades  

educacionais apropriadas, consideradas as características  

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante  

cursos e exames” (art. 37).  

 

- Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89,  

ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora  

de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade  

transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando  

a atuação complementar da educação especial ao ensino regular.  

 

- Acompanhando o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/ CEB nº 2/2001, no 

artigo 2º, determinam que:  
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Os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para 

o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as 

condições necessárias para uma educação de 

qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).  
 
 
 
 

- As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar  

o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar  

à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir  

o ensino regular, não potencializam a adoção de uma política de educação  

inclusiva na rede pública de ensino, prevista no seu artigo 2º.  

            

- O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca  

que “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a  

construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade  

humana”. Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino  

favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos  

alunos, aponta um déficit referente à oferta de matrículas para alunos  

com deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente,  

à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado.  

           

- A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo  

Decreto nº 3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os  

mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais  

pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda  

diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício  

dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Este Decreto  

tem importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação  

da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação,  

adotado para promover a eliminação das barreiras que impedem  

o acesso à escolarização.  
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- Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP  

nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para  

a Formação de Professores da Educação Básica, define que as instituições  

de ensino superior devem prever, em sua organização curricular,  

formação docente voltada para a atenção à diversidade e que  

contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com  

necessidades educacionais especiais.  

 

- A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais –  

Libras como meio legal de comunicação e expressão, determinando  

que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso  

e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte  

integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de  

fonoaudiologia.  

 

 - A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para  

o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as  

modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille  

para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo  

o território nacional.  

 

- Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva:  

direito à diversidade, com vistas a apoiar a transformação  

dos sistemas de ensino em sistemas educacionais inclusivos, promovendo  

um amplo processo de formação de gestores e educadores nos  

municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à  

escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e à  

garantia da acessibilidade. 

    

- Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento O  

Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede 

Regular, com o objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais  

para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da escolarização  
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de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular.  

Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto  

nº 5.296/04 regulamentou as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, 

estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse contexto, o  

Programa Brasil Acessível, do Ministério das Cidades, é desenvolvido  

com o objetivo de promover a acessibilidade urbana e apoiar ações  

que garantam o acesso universal aos espaços públicos.  

         

- O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002,  

visando ao acesso à escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão  

da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de  

professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua  

Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização  

da educação bilíngue no ensino regular.  

 

- Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividades de Altas  

Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no  

Distrito Federal, são organizados centros de referência na área das  

altas habilidades/superdotação para o atendimento educacional especializado,  

para a orientação às famílias e a formação continuada dos professores, 

constituindo a organização da política de educação inclusiva de forma a garantir 

esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino.  

 

- A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,  

aprovada pela ONU em 2006 e da qual o Brasil é signatário, estabelece  

que os Estados Partes devem assegurar um sistema de educação  

inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem  

o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena  

participação e inclusão, adotando medidas para garantir que:  

 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema  

educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com  
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deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e  

compulsório, sob alegação de deficiência;  

 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 

fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições  

com as demais pessoas na comunidade em que vivem (art.24).  

 

- Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos,  

os Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização  

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –  

UNESCO, lançam o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,  

que objetiva, dentre as suas ações, contemplar, no currículo  

da educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência e  

desenvolver ações afirmativas que possibilitem acesso e permanência  

na educação superior. 

 

- Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação  

– PDE, reafirmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação  

de professores para a educação especial, a implantação de salas de  

recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios  

escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação  

superior e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos  

pelo Benefício de Prestação Continuada – BPC.  

 

- No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação:  

razões, princípios e programas é reafirmada a visão que busca superar a  

oposição entre educação regular e educação especial.  

Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da  

educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de  

ensino, a educação não se estruturou na perspectiva da inclusão e  

do atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando, o  

cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para 
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o acesso e permanência na escola e a continuidade nos  

níveis mais elevados de ensino (BRASIL, 2007, p. 09). 

 

- Para a implementação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007,  

que estabelece nas diretrizes do Compromisso Todos pela Educação,  

a garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento  

às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu  

ingresso nas escolas públicas.3  

 

- O MEC/SEESP lança a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva - Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado 

pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria 

nº 948, de 09 de outubro de 2007 que tem como objetivo o acesso, a participação 

e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, 

orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades 

educacionais especiais, garantindo:  

 

• Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior;  

 

•  Atendimento educacional especializado;  

 

•  Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  

 

• Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão escolar;  

 

•  Participação da família e da comunidade;  

                                                             
3 Texto retirado da Apostila - FIQUE POR DENTRO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Atuação 

Parlamentar do Deputado Federal Paulo Pimenta na Câmara Federal. Centro de Documentação e 
Informação/Coordenação Edições Câmara –   
BRASÍLIA – 2010 - CÂMARA DOS DEPUTADOS/53a Legislatura – 3a Sessão 
Legislativa/SÉRIE SEPARATAS DE DISCURSOS, PARECERES E PROJETOS No 200/2009.  
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• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação e a 

 

•  Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

 

Neste contexto, fica claro e podemos (re) afirmar que o movimento pela 

promoção da educação inclusiva está permeando as políticas públicas e as 

pessoas que apresentam necessidades educativas especiais devem ser 

atendidas na rede regular de ensino. Para isso as escolas precisam se adaptar 

para receber este “tipo” de aluno, garantindo o seu acesso e a sua permanência 

na escola. E os professores precisam estar atentos e preparados, pois o desafio é 

grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 - SIMULANDO - VIVENCIANDO AS DEFICIÊNCIAS 

CONFIO NO MEU PAR 

Objetivo 

Refletir sobre a “confiança” nas pessoas ao não possuir o recurso da visão. 

 

Material 

•  Vendas para a metade dos participantes; 

•  Mesa; 

•  Cadeira; 

•  Caixa de papelão 

 

Desenvolvimento 

•  Numa sala ampla dividido em patrulhas; 
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•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

•        Construa um pequeno circuito na sala com vários obstáculos com: 

cadeira, caixa, mesa, etc; 

•         Os membros da patrulha permanecerão de olhos vendados, restando 

somente uma pessoa sem vendas que será o guia da patrulha. Com a mão  

no ombro do guia, em silêncio, percorrerá pelo circuito construído; 

•  Após determinado tempo, trocam-se os papéis. A pessoa que estava 

vendado se torna guia e quem era guia será vendado. 

 

Fechamento 

•  Cada participante relatará no grupo as sensações que teve ao ser 

conduzido e o que mais apreciou durante a dinâmica. 

 

•  Debater sobre: 

-  Como é ser guiado? 

-  Que sentimentos experimentei? 

-  Como é guiar? 

-        É fácil confiar no outro? Por que? 

-       Como nos sentimos quando somos levados para um lugar que não  

conhecemos, sem saber o que encontraremos pela frente? 

- Como você agiria se você fosse guiar um deficiente visual a atravessar  

a rua? 
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3.5 - REFLEXÃO 

- Como a sua escola tem trabalhado a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais? 

 

 

-  
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4.1 - ATIVIDADE INICIAL  

Assistir ao vídeo: Na minha escola todo mundo é igual 

http://www.youtube.com/watch?v=aSwdAwkLGmM&feature=related 

(vídeo criado para fins didático a partir do livro: Na minha escola todo mundo é 

igual de Rossana Ramos e Priscila Sanson) 

 

 

4.2 – O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – ESPAÇOS DE INCLUSÃO 

Segundo o Minidicionário Sacconi da Língua Portuguesa (2009):  

 

inclusão é “ato ou efeito de incluir (-se); acréscimo, 
introdução, inserção// Inclusão social: estado daquele 
que tem garantido o acesso aos direitos e benefícios da 
cidadania”. 

 

Os vários significados, todos eles, têm o sentido de algo ou alguém inserido 

entre outras coisas e/ou pessoas. Em nenhum momento essa definição 

pressupõe que o ser incluído, precisa ser igual ou semelhante aos demais aos 

quais se agregou.  

O termo inclusão não se refere ao ato de integrar, na opinião de Mantoan 

(2006, p.18-19): 

 

 

O uso da palavra integração refere-se mais especificamente 
à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns, 
mas seu emprego dá-se também para designar alunos 
agrupados em escolas especiais para pessoas com 
deficiências, ou mesmo em classes especiais [...] O objetivo 
da integração é inserir um aluno ou um grupo de alunos que 
já foi anteriormente excluído. O mote da inclusão, ao  

MÓDULO 4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aSwdAwkLGmM&feature=related
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contrário, é não deixar ninguém no exterior do ensino 
regular, desde o começo da vida escolar. As escolas 
inclusivas propõem um modo de organização do sistema 
educacional que considera as necessidades de todos os 
alunos e que é estruturado em função dessas 
necessidades.  

 

4.3 – FALANDO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

  

No Brasil, a trajetória da educação de pessoas com deficiência apresenta 

três momentos distintos. Ainda, segundo Mantoan (2006): 

- a primeira fase é marcada por iniciativas de caráter privado que vai do 

período de 1854 a 1956;  

- a segunda fase, por sua vez, engloba o período de 1957 a 1993, sendo 

definido por ações oficiais de âmbito nacional e  

- a última fase, por fim, iniciou-se em 1993 estendendo-se até os dias 

atuais sendo caracterizada pelos movimentos em favor da inclusão escolar.  

O conceito de educação inclusiva surgiu a partir de 1994, com a 

Declaração de Salamanca.  

 

O Capítulo V da LDBEN Nº 9394/96 voltado à Educação Especial diz que: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades especiais.  
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de  
apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial.  
 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino  
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regular.  
 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional 
do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, 
durante a educação infantil.  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais: 

1.currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas 
necessidades; 2.terminalidade específica para aqueles 
que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados;  
3.professores com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado, bem 
como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns;  
4.educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;  
5.acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular. 

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das instituições 
privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.  
 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos 
educandos com necessidades especiais na própria rede 
pública regular de ensino, independentemente do apoio 
às instituições previstas neste artigo. 

 

 

Com isso, verifica-se a necessidade de uma reestruturação no sistema 

regular de ensino, tornando a escola, um espaço capaz de atender todos os 

alunos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais, através 

da reformulação do projeto político pedagógico, do currículo, da metodologia do 
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ensino, da avaliação e da postura dos professores, equipe pedagógica e equipe 

diretiva da escola, na busca de oferecer uma educação de qualidade a todos.  

A concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional 

como um todo, pressupondo a implementação de uma política estruturante nos 

sistemas de ensino que altere a organização da escola, de modo a superar os 

modelos de integração em escolas e classes especiais. A escola deve cumprir 

sua função social, construindo uma proposta pedagógica capaz de valorizar as 

diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do ensino regular 

e do atendimento as necessidades específicas dos seus alunos.  

  Essa concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação 

Básica, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no seu 

art. 1º:  

 

 

§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os 
estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas  
classes comuns do ensino regular e no atendimento 
educacional especializado (AEE), complementar ou 
suplementar à escolarização ofertado em sala de 
recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede 
pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos.  

  

 

  Portanto, todos os alunos público alvo da educação especial devem ser 

matriculados nas classes comuns, em uma das etapas, níveis ou modalidade da 

educação básica, sendo o atendimento educacional especializado (AEE), ofertado 

no turno oposto ao do ensino regular.  

  No decorrer da história, percebemos que a educação especial é destinada 

a alunos que apresentam deficiências: mental, visual, auditiva, física, motora, 

condutas típica, síndromes, quadros psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, ou 

ainda alunos com altas habilidades e/ou superdotados. 

Atualmente, com a inclusão do termo necessidades educacionais 

especiais, verificamos que o campo da educação especial ampliou-se, passando 

a atender: 
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• Estudantes com deficiência – aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem ter obstruída sua participação plena e efetiva na escola 

e na sociedade;  

 

• Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento – aqueles que 

apresentam quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação e/ou estereotipias 

motoras. Fazem parte dessa definição estudantes com autismo infantil, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância;  

 

• Estudantes com altas habilidades ou superdotação – aqueles que apresentam 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade, considerando que os alunos que apresentam alguma dificuldade 

cognitiva, psicomotora ou comportamental são “deixadas de lado” e, muitas vezes 

são excluídas do contexto escolar.  

 

A inclusão educacional é um direito do aluno e requer mudanças na 

concepção e nas práticas de gestão, de sala de aula e de formação de 

professores, para a efetivação do direito de todos à escolarização. No contexto 

das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da escola se insere a 

organização das salas de recursos multifuncionais, com a disponibilização de 

recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às especificidades dos 

alunos público alvo da educação especial matriculados no ensino regular. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) no intuito de auxiliar um melhor 

aprendizado para as pessoas com deficiências visuais publica em 2007 um 

Manual de Atendimento Educacional Especializado (MAEE), o qual reafirma a 

necessidade da implantação das salas de recursos. 

 

4.4 – IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS  
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A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), do Ministério da Educação (MEC), defende o direito de todos os 

alunos estudarem na mesma escola e recomenda a matrícula obrigatória de 

alunos com deficiências (intelectual, física neuromotora, visual e surdez), 

transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação em 

escolas comuns de ensino.  

Nesta perspectiva, a Educação Especial está desenhada como modalidade 

de ensino inserida em todos os níveis da educação escolar: 

 

 A educação especial é uma modalidade de ensino que 
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza 
o atendimento educacional especializado, disponibiliza 
os serviços e recursos próprios desse atendimento e 
orienta os alunos e seus professores quanto a sua 
utilização nas turmas comuns do ensino regular. 
(BRASIL, 2008, p.16). 

 

 

 

O Decreto nº 7.611, em seu Artigo 2º, Parágrafo 1º, Incisos I e II, considera 

o AEE – Atendimento Educacional Especializado essencial para desobstacularizar 

o processo de escolarização dos alunos, com duas formas distintas de atuação: 

 
 
 
Serão denominados atendimento educacional  
especializado, compreendido como o conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das 
seguintes formas: 
 
I – complementar à formação dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
como apoio permanente e limitado no tempo e na 
frequência dos estudantes às salas de recursos 
multifuncionais; ou  
II – suplementar à formação de estudantes com altas 
habilidades ou superdotação.  
 
 

 

O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, 

instituído pelo MEC/SEESP (Ministério da Educação/Secretaria da Educação 

Especial) por meio da Portaria Ministerial nº 13/2007, integra o Plano de 
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Desenvolvimento da Educação – PDE, destinando apoio técnico e financeiro aos 

sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do AEE 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação.  

  No contexto da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da  

Educação Inclusiva, o Programa tem como objetivos: 

 •   Apoiar a organização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva;  

•   Assegurar o pleno acesso dos alunos público alvo da educação especial no 

ensino regular em igualdade de condições com os demais alunos;  

•   Disponibilizar recursos pedagógicos e de acessibilidade às escolas regulares  

da rede pública de ensino;  

• Promover o desenvolvimento profissional e a participação da comunidade 

escolar. 

 

Segundo o Manual de Orientação do Programa de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais (2010), as salas de recursos multifuncionais 

cumprem o propósito da organização de espaços, na própria escola comum, 

dotados de equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos, 

todos disponibilizados pelo Ministério de Educação para que auxiliem na 

promoção da escolarização, eliminando barreiras que impedem a plena 

participação dos alunos público alvo da educação especial, com autonomia e 

independência, no ambiente educacional e social. 

Para as salas do tipo I, os recursos enviados são para atender a todas as 

deficiências, ou seja, todos os alunos público alvo da Educação Especial, por isso 

entende-se por multifuncional “em virtude de a sua constituição ser flexível para 

promover os diversos tipos de acessibilidade ao currículo, de acordo com as 

necessidades de cada contexto educacional”. (ALVES 39L., Brasília: MEC, 2006, 

p.14). 

A partir da viabilização desta estrutura, cabe a cada escola, municipal ou  

estadual, buscar maneiras de efetivar este serviço.  
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  Para que a educação inclusiva se efetive, a escola deve se preparar para 

enfrentar este desafio, possibilitando o oferecimento de uma educação com 

qualidade para todos os seus alunos.  

Isto implica na flexibilização ou adequação do currículo, com modificação 

das formas de ensino, metodologias e avaliação; implica também no 

desenvolvimento de trabalhos em grupos na sala de aula e na criação e 

adequação de estruturas físicas que facilitem o ingresso e a movimentação de 

todas as pessoas.  

E de acordo com o MEC, as adaptações curriculares são: 

 

Respostas educativas que devem ser dadas pelo 
sistema educacional, de forma a favorecer a todos os 
alunos e dentre estes, os que apresentam necessidades 
educacionais especiais: a) de acesso ao currículo; b)de 
participação integral, efetiva e bem sucedida em uma 
programação escolar tão comum quanto possível; 
(BRASIL, 2000, p.7). 
 

 

 As adaptações de pequeno porte (não significativas) constituem pequenos 

ajustes nas ações planejadas a serem desenvolvidas no contexto da sala de aula. 

E isto cabe aos professores. 

Além dessas adaptações gerais, é importante refletir também nas 

adaptações mais específicas de acordo com cada necessidade.  

Também se fazem necessárias as adaptações curriculares de grande 

porte, que as ações, cuja implementação dependem de decisões técnico-político-

administrativas, que são da competência de órgãos superiores da Administração 

Pública. (BRASIL, 200, p. 10 – MEC/SEESP). 

 

 

4.5 – NO ESTADO DO PARANÁ  

 

Na segunda metade dos anos 90, quando se começa a falar de inclusão e, 

já a partir do início dos anos 2000, de uma forma mais enfática e mais radical, o 

Paraná, já tinha programas de Educação Especial bastante estruturados: Classes 

e Escolas Especiais para alunos com Deficiência Mental, Deficiência Auditiva, 
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CAEDVs (Centro de Atendimento Especializado na Área de Deficiência Visual), 

CAEDAs (Centro de Atendimento Especializado na Área de Deficiência Auditiva) 

e a partir de 2006, começa a utilizar a expressão “inclusão responsável”. 

Fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96, nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

Resolução nº 02/01, em seu Parecer nº 17/2001- CNE (Conselho Nacional de 

Educação) e na referida Deliberação nº 02/2003/CEE (Conselho Estadual de 

Educação), o Estado do Paraná implanta em 2004, as Salas de Recursos da rede 

estadual de 5ª a 8ª séries, cujo objetivo essencial é trabalhar com alunos que 

apresentam, deficiência mental/intelectual, altas habilidades/superdotação, 

transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, de 

forma a apoiar, complementar o processo de apropriação de conhecimentos das 

salas comuns/regulares.  

Levando em consideração, a Instrução nº 013/08 (Paraná, 2008), no 

segundo segmento do Ensino Fundamental, 5ª a 8ª séries, são atendidos em Sala 

de Recursos alunos egressos de outros programas de Educação Especial como 

classes especiais e sala de recursos de 1ª a 4ª séries, ou aqueles que 

apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem com atraso acadêmico 

significativo, decorrentes de Deficiência Mental/Intelectual e /ou Transtornos 

Funcionais Específicos. 

          A referida Instrução (nº 013/2008) traça as diretrizes necessárias para o 

funcionamento das Salas de Recursos, desde sua definição, população elegível a 

ser atendida, como se dá sua identificação ainda na sala comum, trabalho 

pedagógico especializado a ser desenvolvido, formas de organização do trabalho 

na sala de recursos até o desligamento do aluno dessa sala.  

 

Assim, a população de alunos atendidos pelas Salas de Recursos no 

Paraná é a que apresenta:  

 

- Deficiência Mental/Intelectual; 

- Transtornos Funcionais Específicos;  
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- DDA – Distúrbio do Déficit de Atenção;  

- TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade;  

- Distúrbios de Aprendizagem (dislexia, disgrafia, discalculia e disortografia).  

 

 

4.6 – SERVIÇO DE APOIO COMPLEMENTAR – O TRABALHO REALIZADO 

NA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL – TIPO I 

 

A Instrução N° 016/2011 – SEED/SUED, determina que a Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica que complementa a 

escolarização de alunos que apresentam deficiência Intelectual, deficiência física 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino. 

Este serviço de apoio complementar especializado deverá obrigatoriamente 

estar contemplado no Projeto Político Pedagógico da escola e também no 

Regimento Escolar. 

O trabalho pedagógico desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional -

Tipo I é totalmente diferente das atividades da classe comum.  

Seu objetivo não é desenvolver conteúdos acadêmicos, tais como língua 

portuguesa e matemática, tampouco ser confundido como reforço escolar ou 

ainda com aula particular, mas deve propiciar condições para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas básicas indispensáveis à aprendizagem dos conteúdos 

disciplinares trabalhados na escola, bem como de habilidades práticas, sociais e 

conceituais. 

O trabalho pedagógico especializado na Sala de Recurso deve constituir 

um conjunto de procedimentos específicos, de forma a desenvolver os processos 

cognitivos, motores e sócio-afetivo-emocionais do aluno.  

O professor deve elaborar o planejamento pedagógico individual, com 

metodologia e estratégias diferenciadas para atender as necessidades de cada 

aluno.  

O trabalho na Sala de Recursos deverá ser complementado ainda com 

orientação aos professores do Ensino Comum juntamente com a equipe 
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pedagógica, nas adaptações curriculares, avaliações e metodologias que serão 

utilizadas pelos professores.  

O professor deve registrar sistematicamente, todos os avanços e 

dificuldades do aluno, conforme planejamento pedagógico.  

O aluno frequentará a Sala de Recursos o tempo necessário para superar 

suas dificuldades e obter êxito no processo de aprendizagem na classe comum. 

Trata-se de um atendimento especializado que complementa a 

escolarização do aluno na classe comum. 

 

4.7 – ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAL – TIPO I  

 

a) Identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos.  

b) Participar da avaliação psicoeducacional no contexto escolar dos alunos com 

indicativos de deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos 

globais do desenvolvimento, e transtornos funcionais específicos, em 

conformidade com as orientações da SEED/DEEIN.  

c) Elaborar Plano de Atendimento Educacional Especializado, com metodologia e 

estratégias diferenciadas, organizando-o de forma a atender as intervenções 

pedagógicas sugeridas na avaliação psicoeducacional no contexto escolar.  

d) Organizar cronograma de atendimento pedagógico individualizado ou em 

pequenos grupos, devendo ser reorganizado, sempre que necessário, de acordo 

com o desenvolvimento acadêmico e necessidades do aluno, com participação da 

equipe pedagógica da escola e família.  

e) Registrar sistematicamente todos os avanços e dificuldades do aluno, conforme 

plano de atendimento educacional especializado e interlocução com os 

professores das disciplinas. 
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f) Orientar os professores da classe comum, juntamente com a equipe 

pedagógica, na flexibilização curricular, avaliação e metodologias que serão 

utilizadas na classe comum.  

g) Acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno na classe comum, 

visando à funcionalidade das intervenções e recursos pedagógicos trabalhados 

na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica.  

h) Realizar um trabalho colaborativo com os docentes das disciplinas no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas.  

i)  Desenvolver um trabalho colaborativo junto às famílias dos alunos atendidos na 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica com o objetivo de 

discutir e somar as responsabilidades sobre as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas.  

j) Participar de todas as atividades previstas no calendário escolar, especialmente 

no conselho de classe.  

k) Produzir materiais didáticos acessíveis, considerando as necessidades 

educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino 

comum a partir da proposta pedagógica curricular.  

l) Registrar a frequência do aluno Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica em livro de chama próprio do AEE. 

 

4.8 –  ENCAMINHAMENTO À SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL – 

TIPO I 

 

 Inicia-se com a avaliação psicoeducacional no contexto escolar, que 

possibilita o reconhecimento das necessidades educacionais especiais dos 

alunos. Este processo de avaliação no contexto escolar, para identificação de 

alunos com indicativos de Transtornos Funcionais Específicos deverá enfocar 

aspectos pedagógicos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 

produção textual, cálculos, sistema de numeração, medidas, entre outras, 
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acrescido de parecer psiquiátrico e/ou neurológico e complementada com parecer 

psicológico (PARANÁ, 2008, p.2).  

 

 

4.9 – O QUE DIZ A INSTRUÇÃO Nº 016/11 – SEED/SUED 

 

- Os resultados pertinentes à avaliação realizada no contexto escolar deverão ser 

registrados em Relatório, com indicação dos procedimentos de intervenção para o 

plano de trabalho individualizado e/ou coletivo, bem como demais 

encaminhamentos que se fizerem necessário, devidamente datado e assinado por 

todos os profissionais que participarem do processo.  

 

- Quando o aluno da Sala de Recursos frequentar a classe comum em outro 

estabelecimento de ensino deverá apresentar declaração de matrícula e relatório 

de avaliação realizada no contexto escolar (PARANÁ, 2008, p.2) 

 

- O número máximo é de 20 (vinte) alunos com atendimento por cronograma, o 

qual deverá ser elaborado pelo professor (a) da Sala, juntamente com o 

pedagogo da escola e, quando se fizer necessário, com os professores da classe 

comum.  

 

- O atendimento em Sala de Recursos deverá ser feito de forma individualizada 

ou em grupo e o tempo de trabalho coletivo não deverá exceder o tempo do 

trabalho individual. Os atendimentos realizados em grupo deverão ser 

organizados por faixa etária e/ou conforme necessidades pedagógicas.  

 

- O professor da Sala de Recursos deverá participar das atividades previstas no 

Calendário Escolar, especialmente do Conselho de Classe, assim como organizar 

o controle de frequência dos alunos em Livro de Registro de Classe próprio.  

 

- Cabe à escola na qual está a Sala de Recursos, a responsabilidade de manter a 

documentação dos alunos atualizada. A pasta individual do aluno, além dos 

documentos exigidos para a classe comum, deverá conter os Relatórios de 
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Avaliação no Contexto Escolar e Relatório de Acompanhamento Semestral em 

formulário próprio (PARANÁ, 2008, p. 3-4).  

 

- Os avanços e necessidades do aluno devem ser registrados semestralmente, 

pelo professor da Sala de Recursos juntamente com a equipe pedagógica, com o 

apoio dos professores da classe comum. No relatório de acompanhamento 

pedagógico devem ser registrados qualitativamente os avanços e necessidades 

acadêmicas, aspectos relativos à promoção, bem como a necessidade de 

continuidade do apoio ao aluno na Sala de Recursos.  

 

- Anualmente, será efetuada avaliação do trabalho realizado na Sala de Recursos, 

através de dados estatísticos. O desligamento do aluno da Sala de Recursos 

deverá ser formalizado por meio de relatório pedagógico elaborado pelo 

professor, juntamente com a equipe pedagógica e, sempre que necessário, com o 

apoio dos professores da classe comum, cujo relatório será arquivado na Pasta 

Individual do aluno. No caso de transferência, além dos documentos da classe 

comum, deverão ser acrescentadas cópias do Relatório da Avaliação no Contexto 

Escolar e do último Relatório de Acompanhamento Semestral (Id. P. 5).  

 

- Para atuar em Sala de Recursos o professor deverá ter: especialização em 

cursos de Pós-Graduação em Educação Especial ou Licenciatura Plena com 

habilitação em Educação Especial ou, habilitação específica em nível Médio, na 

extinta modalidade de Estudos. 

 

 
4.10 –  ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS ESPECIAIS  

 

 

 

A escola de Educação Básica na modalidade de 
Educação Especial é uma instituição destinada a prestar 
serviço especializado de natureza educacional a alunos 
com necessidades educacionais especiais, decorrentes 
da deficiência intelectual e múltiplas deficiências, de 
transtornos globais do desenvolvimento, de condições de 
comunicação ou sinalização diferenciadas, que 
requerem atenção individualizada nas atividades da vida  
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autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e 
contínuos, bem como adaptações curriculares tão 
significativas, que muitas vezes a escola comum não 
consegue prover. Os alunos necessitam também de 
atendimentos complementares/terapêuticos dos serviços 
da área da saúde, trabalho e assistência social. O 
ingresso dos alunos nesta instituição escolar deve 
ocorrer após a conclusão do processo de avaliação, 
realizado por equipe multiprofissional, com o objetivo de 
investigar as áreas do desenvolvimento cognitivo, motor 
afetivo e social. (PARANÁ, DIA A DIA EDUCAÇÃO, 
SEMANA PEDAGÓGICA – ANEXO 1, FEV/2012, p.10). 

 

A organização pedagógica da escola de Educação Básica na modalidade 

da Educação Especial para o atendimento educacional especializado de alunos 

com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, deficiência física neuromotora 

e transtornos globais do desenvolvimento, apresenta-se da seguinte forma: 

Etapas  Programa 

Educação Infantil Estimulação Essencial de 0 (zero) a 3 (três) anos 

e 11 (onze) meses. 

 

Pré-Escolar – 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos  

e 11 (onze) meses 

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

Ciclo contínuo de 5 (cinco) anos. 

Idade de ingresso, a partir dos 6 (seis) anos a 16 

(dezesseis) anos e 11 (onze) meses. 

Sistema de Avaliação: avaliação processual, 

contínua, diagnóstica e descritiva. 

Carga horária: 200 dias letivos mínimo; 800 

horas anuais; 20 horas semanais; 04 horas 

diárias efetivas de trabalho pedagógico. 

75% de frequência para aprovação. 

Educação de Jovens e Adultos 

Fase I 

Organizada em duas etapas. 

A matriz curricular referenciada nas diretrizes  

nacionais e estaduais é constituída por três  

áreas do conhecimento: Língua Portuguesa,  

Matemática e Estudos da Sociedade e da 

Natureza. 

Carga horária mínima de 1.200 horas. 
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Sistema de Avaliação: avaliação processual, 

contínua, diagnóstica e descritiva, apresentada 

em relatório que será convertida para a menção 

nota mínima 6,0 (seis). 

Idade de Ingresso, a partir dos 17 (dezessete) 

anos. 

 

4.11 – ATENDIMENTO NO MUNICÍPO DE IRATI/PR4
  

 

O Núcleo de Educação de Irati – Paraná, dá assessoramento a todas às 

escolas, sejam elas municipais, estaduais, particulares e às Escolas Especiais 

(APAES). No momento a Rede Estadual conta com 39 Salas de Recursos 

Multifuncional Tipo I na Área Deficiência Intelectual, e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, Transtornos Funcionais Específicos e Deficiências Físico 

Neuromotor, 05 (cinco) professores de Apoio à Comunicação Alternativa, 03 (três) 

Auxiliares Operacional, 01 (hum) CAEDV (Centro de Atendimento Educacional 

Especializado na Área da Deficiência Visual), 01 (hum) CAES (Centro de 

Atendimento Educacional Especializado na Área da Surdez, 04 (quatro) 

intérpretes de Língua Brasileira de Sinal – LIBRAS), Atendimento do SAREH 

(Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar), 03 (três) alunos 

em atendimento domiciliar.  

 

Salas de Recursos – é um Serviço de Apoio Especializado, de natureza 

Pedagógica que complementa o atendimento educacional realizado em classes 

comuns do Ensino Fundamental para atendimento de alunos regularmente 

matriculados no Ensino Fundamental nas séries finais e que apresentam 

dificuldades acentuadas de aprendizagem com atraso acadêmico significativo, 

decorrentes de Deficiência Intelectual, Transtornos Funcionais Específicos, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Deficiência Físico Neuromotora.  

                                                             

4 Fonte: Núcleo Regional da Educação de Irati/Departamento de Educação Especial – Irati – 

Paraná. 
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Professor de Apoio à Comunicação Alternativa – é um profissional de apoio 

especializado, que atua no contexto da sala de aula, nos estabelecimentos de 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, para 

atendimento de alunos com deficiência física/neuromotora acentuada, com 

limitação na fala e escrita.  

 

Auxiliar Operacional – é um profissional cujas funções compreendem o apoio 

à locomoção, higiene, alimentação de alunos e professores com mobilidade 

reduzida, devido ao uso de cadeira de rodas, ou auxiliares de locomoção, que 

inviabilizam a marcha independente, e daqueles que dependem de outros para se 

alimentarem e fazerem a higiene pessoal.  

 

CAEDV – Centro de Atendimento Educacional Especializado na Área da 

Deficiência Visual é um atendimento que atende alunos cegos, de baixa visão e 

outros acometimentos visuais (ambliopia funcional, distúrbios de alta refração e 

doenças progressivas), que funcionam em estabelecimentos do ensino regular da 

Educação Básica, das redes: estadual municipal e particular de ensino, no turno 

inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo, 

ser realizado também em instituições comunitárias ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente.  

 

CAES – Centro de Atendimento Especializado na Área da Surdez, que atende 

alunos com deficiência Auditiva.  

 

INTÉRPRETE – O Tradutor e intérprete de Libras/ Língua Portuguesa-TILS é o 

profissional bilíngue que oferece suporte pedagógico à escolarização de alunos 

surdos matriculados na Educação Básica, da rede regular de ensino, por meio da 

mediação linguística entre aluno(s) surdo(s) e demais membros da comunidade 

escolar, de modo a assegurar o desenvolvimento da proposta de educação 

bilíngue (Libras/ Língua Portuguesa).  

 

SAREH – O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar o 

objetiva o atendimento educacional de educandos que se encontram 
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impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de situação de internamento 

hospitalar ou tratamento de saúde, permitindo-lhes a continuidade do processo de 

escolarização, a inserção e a reinserção no ambiente escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 - SIMULANDO - VIVENCIANDO AS DEFICIÊNCIAS 

MÍMICA 

Objetivo 

Desenvolver a comunicação não-verbal e a criatividade. 

 

Material 

Cartão (com conceitos ou nomes de objetos/animais) igual ao número de 

participantes. 

 

Desenvolvimento 

•  O coordenador pede que cinco voluntários apresentem alguma ideia 

para o grupo na forma de mímica. O grupo deve tentar descobrir o que cada 

um desses cinco voluntários tentou dizer; 

•   Em seguida, o coordenador entrega um cartão, com palavras secretas, 

para cada voluntário (com conceitos como amor, paz, liberdade, esperança, 

sinceridade, ou com nomes de objetos como: árvore, carro, criança, 

mesa…); 

•      Em pequenos grupos (aproximadamente cinco pessoas) cada um deve 

fazer mímica da palavra secreta escrita no cartão. O grupo deverá tentar 

descobrir a palavra secreta; 

•      Depois que todos no grupo tiverem apresentado o que está marcado em 

seu cartão, o grupo avalia quem fez a melhor mímica e escolhe uma delas 

para apresentar em plenário; 
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4.13 - REFLEXÃO 

 

- Como tem sido o desenvolvimento de práticas pedagógicas frente aos 

alunos com necessidades educacionais especiais? 

- Como a escola acompanha e estabelece a articulação entre os professores 

dos serviços especializados e os professores da sala comum? 

 

 

•     Cada grupo apresenta a sua mímica, os outros grupos devem tentar 

descobrir o que se tentou dizer e depois avaliando as mímicas, deve 

escolher a melhor. 

 

Fechamento 

•  Realizar uma reflexão em grupo,de como foi à experiência de se 

comunicar com as pessoas sem o recurso da linguagem oral. As facilidades 

e as dificuldades encontradas no desenvolvimento da atividade. 
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5.1 - ATIVIDADE INICIAL 

Leitura do Livro: MIGUEL 

 

Autor: Tony Bradman e Tony Ross 

Editora: Salamandra 

Resumo: Miguel era o pior aluno da classe? Ele lia e se dedicava a descobertas 

que não tinha nada a ver com o que se ensinava na escola. Com o tempo ele 

surpreendeu os colegas e professores. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.3 – IDENTIFICANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 

 

  A Declaração de Salamanca define que os alunos com necessidades 

educacionais especiais são aqueles que: 

- apresentam deficiências; 

- apresentam condutas típicas; 

- são superdotadas; 

MÓDULO 5 

 

5.2 – REFLEXÃO 

 

- Que dificuldades você encontra no seu dia a dia para trabalhar com os 

alunos com deficiência? 
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- vivem nas ruas; 

- são trabalhadoras; 

- são imigrantes ou de população nômade; 

- são pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais; 

- são pertencentes a grupos desfavorecidos e/ou marginalizados. 

 

5.4 – IDENTIFICANDO OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

Autora: ROSSANA RAMOS 

Resumo: Uma formiguinha não consegue se adaptar a nenhuma escola. Os pais 

procuram ajuda de especialistas, que não conseguem resolver o problema. Um 

dia, a avó pensa que o problema talvez não seja a formiguinha, mas as escolas. 

 

 

 

 

 

 

Em conformidade com a Associação Americana de Retardo Mental, alunos 

com deficiência intelectual são aqueles que possuem incapacidade caracterizada 

 

5.4.1 – ATIVIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A FORMIGADINHA” 

 

5.4.2 – REFLEXÃO 

 

- Você consegue distinguir as deficiências? 
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por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo e está expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, 

originando-se antes dos dezoito anos de idade.  

        São aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

São consideradas deficiências: 

 

Deficiência Auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB até 70 dB, 

aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. O 

aluno que utiliza o Aparelho de Amplificação Sonora Individual – AASI (prótese 

auditiva) pode, ou não, processar informações lingüísticas pela audição e, 

conseqüentemente, tornar-se capaz de desenvolver a linguagem oral, mediante 

atendimento fonoaudiológico e educacional. 

 

Surdez - perda auditiva acima de 71 dB, aferida por audiograma nas freqüências 

de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. O aluno com essa surdez, em geral, utiliza 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

Deficiência Mental – Caracteriza-se por limitações significativas, tanto no 

desenvolvimento intelectual como na conduta adaptativa, na forma expressa em 

habilidades práticas, sociais e conceituais. Os alunos com Síndrome de Down 

serão informados como alunos com deficiência mental. 

 

Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-

se sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismos, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem 

dificuldades para o desempenho das funções. 
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Deficiência Múltipla – Associação, na mesma pessoa, de duas ou mais 

deficiências primárias (mental /visual/ auditiva/ física). 

 

Deficiência Visual – Perda total ou parcial de visão, congênita ou adquirida, 

variando com o nível ou acuidade visual da seguinte forma: 

- Cegueira – Ausência total de visão até a perda da percepção luminosa. 

 

- Visão Subnormal ou Baixa Visão – Comprometimento do funcionamento visual 

de ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção. Possui resíduos visuais 

que permitem a leitura de textos impressos ampliados ou com o uso de recursos 

ópticos. 

 

- Surdocegueira – Deficiência única que apresenta a deficiência auditiva e visual 

concomitantemente em diferentes graus, necessitando desenvolver formas 

diferenciadas de comunicação para aprender e interagir com a sociedade. 

 

5.5 – ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NEUROMOTORA 

Aquele que apresenta comprometimento motor acentuado, decorrente de 

sequelas neurológicas que causam alterações funcionais nos movimentos, na 

coordenação motora e na fala, requerendo a organização do contexto escolar no 

reconhecimento das diferentes formas de linguagem que utiliza para se comunicar 

ou para comunicação.  

 

5.6– ALUNOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

Aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicose) e transtornos invasivos sem outra especificação.  
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São transtornos globais do desenvolvimento: 

- Autismo Clássico - É um distúrbio congênito caracterizado por alterações no 

desenvolvimento infantil que se manifesta nos primeiros meses de vida, 

caracterizando-se por um comprometimento das relações interpessoais e diversas 

alterações de linguagem e dos movimentos. 

 

- Síndrome de Asperger - É uma síndrome que está relacionada com o autismo, 

diferenciando-se deste por não comportar nenhum comprometimento no 

desenvolvimento cognitivo ou de linguagem. 

 

- Síndrome de Rett - É uma anomalia de ordem neurológica e de caráter 

progressivo, que acomete em maior proporção crianças do sexo feminino, sendo 

hoje comprovada também em crianças do sexo masculino. Compromete o 

crescimento craniano, acarreta em regressão da fala e das habilidades 

motoras adquiridas, em particular o movimento ativo da mão, há alterações 

comportamentais, aparecimento de crises convulsivas em 50 a 70% dos casos, 

alterações respiratórias e do sono e constipação intestinal. 

 

- Transtorno Desintegrativo da Infância (Psicose Infantil) - É um transtorno de 

personalidade dependente do transtorno da organização do eu e da relação da 

criança com o meio ambiente. 

 

5.7 - ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO  

 

São alunos que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 
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5.8 - ALUNOS COM  TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS 

 

Refere-se a funcionalidade específica (intrínsecas) do sujeito, sem o 

comprometimento intelectual do mesmo. Diz respeito a um grupo heterogêneo de 

alterações manifestadas por dificuldades significativas: na aquisição e uso da 

audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas, na atenção e 

concentração. 

              

  Art. 2º  “Entende-se por Transtornos Funcionais 

Específicos as dificuldades de aprendizagem e/ou de 

comportamento em decorrência do  transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade – TDAH, Dislexia, Dislalia, 

Disgrafia, Discalculia, Disortografia...” (Pág. 5. Seção 01. 

Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 12 de Março 

de 2012). 

 

 

Na sequência vamos definir cada um destes transtornos: 

 

DISLEXIA 

 

É um distúrbio que interfere na integração significativa de símbolos 

linguísticos e perceptivos e tem sua origem na disfunção ou imaturidade 

neuropsicológica.   Em crianças de idade pré-escolar, de inteligência normal, o 

distúrbio comumente aparece como imaturidade grosseira das habilidades 

psicolinguísticas, e de prontidão para a leitura. Em crianças de inteligência normal 

em idade escolar, uma defasagem de dois ou mais anos, associada a habilidade 

linguística-perceptivas, frequentemente  são os sinais de uma condição disléxica” 

(VALETT, 1990). 

Alguns erros são significativos para o quadro de dislexia, embora, deve-se 

levar em consideração o contexto em que eles são inseridos. Dependendo da 

situação de aprendizagem, podem não significar dislexia, mas sim, erros de fases 

de aquisição da leitura. A dificuldade de decodificação das palavras obrigam o 

disléxico a fazer uma leitura hiperanalítica e decifratória, direcionando seus 
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esforços a tarefas de decifrar o material. A velocidade e a compreensão 

necessária para a leitura normal diminuídas.  

As características mais marcantes são: 

 

1- Confusão entre letras, sílabas ou palavras que apresentam diferença muito 

pequena na grafia, como por exemplo: a/o; c/o; e/c; f/t; h/n; m/n; u/v; e outros; 

2- Confusão entre letras, sílabas ou palavras que apresentam grafia muito 

parecida, mas com diferente orientação espacial, como por exemplo: b/d; b/p; b/q; 

d/q; n/u; w/m; a/e e outros; 

3- Confusão entre letras que possuem um ponto de articulação comum e cujos 

sons são semelhantes, como por exemplo: d/t; j/x; c/g; b/p; v/f; e outros; 

4- Substituição de palavras por outras de estrutura similar: soltou/salvou. 

5- Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras: me/em; sol/los; som/mos; 

sal/las; pal/pla; 

6- Adição ou subtração de sons, sílabas ou palavras: famoso/fama; 

7-  Repetições de sílabas, palavras ou frases; 

8- Perde a orientação de linhas ao pular de uma linha para a outra; 

9- Excessivas fixações de olho na linha; 

10- Soletração defeituosa: reconhece as letras de forma isolada sem poder 

organizá-las como um todo, ou então lê a palavra sílaba por sílaba, ou ainda lê o 

texto palavra por palavra; 

11- Problemas de compreensão e leitura e escrita espelhada. 

 

DISGRAFIA 

 

É uma deficiência na qualidade do traçado gráfico. Os sujeitos disgráficos 

apresentam escrita ilegível e/ou demasiadamente lenta (AJURIAGUERRA; 

MARCELLI, 1991). 

AS CARACTERÍSTICAS DA DISGRAFIA PODE SER AGRUPADAS EM TRÊS 

GRUPOS, A SABER: 

 

1- Má organização da página 
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- Erros ligados a orientação espacial; 

- Dificuldade de organizar adequadamente a escrita na folha; 

- Margens mal feitas ou inexistentes;  

- Espaços entre as palavras e entre linhas irregulares; 

- Escrita ascendente ou descendente. 

 

2- Má organização das letras 

 

- Incapacidade de submeter-se a regras caligráficas; 

- Traçado das letras muito ruim com hastes das letras são deformadas e os 

anéis irregulares, as letras são retocadas e irregulares sem suas 

dimensões. 

 

3- Erros de formas e proporções 

 

- Tamanho das letras e sua distribuição no papel, podendo ser uma escrita 

comprimida ou expandida. 

 

DISORTOGRAFIA 

 

A disortografia é a dificuldade na escrita que se caracteriza pelas trocas, 

omissões de letras, confusão na concordância de gênero, de número, erros 

sintáticos grosseiros e uso incorreto da pontuação. É o uso incorreto do símbolo 

gráfico para representar a linguagem falada (AJURIAGUERRA; MARCELLI, 1991; 

MORAIS, 1992).  

 

Critérios no quadro de disortografia: 

 

1- O nível de escolaridade: a ocorrência de erros ortográficos é esperada 

dependendo da série em que se encontra; 
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2- A frequência dos erros:  as palavras menos frequentes no vocabulário da 

criança tendem a apresentar maior frequência de erros, isto é, o erro tende a 

aumentar em relação às palavras novas de menos uso; 

3- O tipo de erro apresentado: análise do tipo de erro, pois um determinado erro 

pode ter um valor maior e merecer mais atenção do que o outro. 

 

DISCALCULIA 

 

              A discalculia é um problema causado por má formação neurológica que 

se manifesta como uma dificuldade no aprendizado dos números. 

Essa dificuldade de aprendizagem não é causada por deficiência mental, má 

escolarização, déficits visuais ou auditivos, e não tem nenhuma ligação com 

níveis de QI e inteligência. 

             Crianças portadoras de discalculia são incapazes de identificar sinais 

matemáticos, montar operações, classificar números, entender princípios de 

medida, seguir sequências, compreender conceitos matemáticos, relacionar 

o valor de moedas entre outros. 

            Ladislav Kosc descreveu seis tipos de discalculia: a discalculia léxica, 

discalculia verbal, discalculia gráfica, discalculia operacional, discalculia 

practognóstica e discalculia ideognóstica. 

 Discalculia léxica: dificuldade na leitura de símbolos matemáticos; 

 Discalculia verbal: dificuldades em nomear quantidades matemáticas, 

números, termos e símbolos; 

 Discalculia gráfica: dificuldade na escrita de símbolos matemáticos; 

 Discalculia operacional: dificuldade na execução de operações e cálculos 

numéricos; 

 Discalculia practognóstica: dificuldade na enumeração, manipulação e 

comparação de objetos reais ou em imagens; 

 Discalculia ideognóstica: dificuldades nas operações mentais e no 

entendimento de conceitos matemáticos. 
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  Para que o professor consiga detectar a discalculia em seu aluno é 

imprescindível que ele esteja atento à trajetória da aprendizagem desse aluno, 

principalmente quando ele apresentar símbolos matemáticos malformados, 

demonstrar incapacidade de operar com quantidades numéricas, não reconhecer 

os sinais das operações, apresentar dificuldades na leitura de números e não 

conseguir localizar espacialmente a multiplicação e a divisão. Caso o transtorno 

não seja reconhecido a tempo, pode comprometer o desenvolvimento escolar da 

criança, que com medo de enfrentar novas experiências de aprendizagem 

adota comportamentos inadequados, tornando-se agressiva, apática ou  

desinteressada. 

              O psicopedagogo é o profissional indicado no tratamento da discalculia, 

que é feito em parceria com a escola onde a criança estuda. Geralmente os 

professores desenvolvem atividades específicas com esse aluno, sem isolá-lo do 

restante da turma. 

 

DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e 

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza 

por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes 

de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, 

ADHD ou de AD/HD. 

 

Desatenção 

 

- não presta atenção a detalhes e comete erros por descuido nas tarefas 

escolares, trabalhos ou outras atividades; 

-  tem dificuldades em organizar tarefas e atividades; 

-  facilmente distraído por estímulos externos e outros. 
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Hiperatividade 

 

- agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; 

- está “a mil” ou “a todo vapor” e outros. 

Impulsividade 

 

- se intromete ou interrompe os outros; 

- responde precipitadamente, antes de as perguntas terem sido completadas e 

outros.  

 

5.9 - OS SERVIÇOS E APOIOS ESPECIALIZADOS 

 

 

Art. 12 São considerados serviços e apoios pedagógicos 
especializados os de caráter educacionais diversificados 
ofertados pela escola regular, para atender às 
necessidades educacionais especiais do aluno. 
 
Art. 13 Para a escolarização de alunos com 
necessidades educacionais especiais deverão ser 
previstos e providos pela mantenedora, quando 
necessário, os serviços de apoio por: 
I. Professor com habilitação ou especialização em 
Educação Especial 
II. Professor – intérprete 
III. Professor itinerante 
IV. Professor de apoio permanente em sala de aula 
V. Instrutor de Língua Brasileira de Sinais – Libras 
VI. Recursos técnicos, tecnológicos, físicos e materiais 
específicos 
VII. Salas de Recursos 
VIII. Centros de Atendimento Especializado 
 Art. 14 Os serviços especializados serão assegurados 
pelo Estado, que também firmará parcerias ou convênios 
com as áreas de educação, saúde, assistência social, 
trabalho, transporte, esporte, lazer e outros, incluindo 
apoio e orientação à família, à comunidade 
e à escola, compreendendo: 
I. Classe especial 
II. Escola especial 
III. Classes hospitalares 
IV. Atendimento pedagógico domiciliar 
V. Centro de apoio pedagógigo 
VI. Centro multidisciplinar de atendimento especializado 
VII. Educação profissional 
VIII. Atendimentos clínico-terapêuticos e assistenciais. 
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5.10 - SIMULANDO - VIVENCIANDO AS DEFICIÊNCIAS 

CAFÉ ÀS ESCURAS 

Objetivo 

Sensibilizar os participantes sobre a Deficiência Visual. 

 

Material 

•  Vendas para olhos – metade do Nº de participantes; 

•  Mesa de café com: Copos, talheres, xícaras, pratos, biscoitos, pão, 

manteiga, jarra, água, café, etc; 

•  Lista de presença; 

•  Caneta. 

 

Desenvolvimento 

•       Divide-se os participantes em 2 grupos; 

•  O 1º grupo será vendado; 

•  O 2º grupo atuará como guias e observadores. 

O 2º grupo guia o 1º grupo individualmente até a sala onde está servido o 

café. No local, o grupo vendado, deverá servir-se de café, biscoito, pão, 

vivenciando as dificuldades de se executar essa ação corriqueira para a 

maioria das pessoas, sem o recurso da visão. Antes de serem guiados 

novamente para a sala, devem assinar a lista de presença (com as vendas); 

Ao retornar para a sala, inverte-se as funções: 

As pessoas vendadas ocupam a função de guias e observadores, e as 

pessoas que eram guias serão vendadas e guiadas até a sala com a mesa 

de café para vivenciar as dificuldades sem o recurso da visão. 
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5.11 – REFLEXÃO 

 

- Como a escola acompanha e estabelece o diálogo sobre frequência e o 

desenvolvimento acadêmico dos alunos com necessidades educacionais 

especiais? 

 

 

Fechamento:  

•  Após todos os membros terem vivenciado a atividade, abre-se para a 

discussão das vivências pessoais, com relatos individuais e destaques. 
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