
ED
UC

AÇ
ÃO

 ES
PE

CI
AL



As Sinopses fazem parte da Série Cadernos PDE - "Os Desafios da Escola Pública Paranaense na 

perspectiva do Professor PDE" da Turma 2016. 

É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que seja citada a fonte. Tal produção esta 

especificamente vinculada às atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. 

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do 

texto, sendo a Comissão Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou 

descumprimento de normas éticas,  legais,  científicas e gramaticais dos trabalhos apresentados. 

 

Organizadores das Sinopses - Cadernos PDE 2016 

 
 
 
 
 

Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais 
Eziquiel Menta 

 
 

Coordenação de Articulação Acadêmica 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

Gilian Cristina Barros 
 
 

Organizadores 
Volume I  -  Artigos:  ISBN 978-85-8015-093-3 

Ricardo Hasper 
Gilian Cristina Barros 

Claudia Cristina Muller 
 
 

Volume II  -  Produções Didático-Pedagógicas:  ISBN 978-85-8015-094-0 
Ricardo Hasper 

Eliane Cristina Depetris 
Irlene Aparecida de Paula 

 
 

Coordenação de Produção Multimídia 
Carina Skura Ribeiro 

 
 

Coordenação de Educação a Distância e Web 
Monica Bernardes de Castro Schreiber 

 
 

Bibliotecária - SEED 
Rita de Cássia Teixeira Gusso CRB-9./647 

 
 

Produção Técnica SEED 
Organização - Ricardo Hasper / Irlene Aparecida de Paula 

Diagramação - Fernanda Serrer 
Programação - Rodrigo Mendes 

 
 

Equipe Técnica CELEPAR 
Priscilla Machado, Eduardo Iwersen, Luis Rafael Lang e Jônathas Mikosz de Moura 

 



Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADNAIR ZANLORENZI 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Contos de fadas, Ensino-aprendizagem, Leitura e escrita, Alunos com NEE 
Resumo: Os contos de fadas são de grande importância, eles despertam o gosto pela leitura que 
é o instrumento básico e essencial para a formação educacional e cultural da criança e do 
adolescente, pois faz a criança penetrar no mundo da fantasia, proporcionando emoções 
diferentes, alegrias, encantos, risos, torna- os capazes de vivenciarem seus conflitos, seus 
sentimentos mais profundos. Procuramos por meio da literatura infantil, aprimorar a expressão 
oral e escrita de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem na classe comum. 
Atualmente, se tem discutido muito, na política, na sociedade, nas escolas a respeito da educação 
inclusiva, e algumas atitudes são difíceis de serem compreendidas pelos educadores. Não basta 
saber que cada educando tem uma história, uma realidade social, tem qualidades, tem um jeito de 
aprender, precisamos entender que eles também têm suas dificuldades e limitações. Muitas 
vezes, a forma como cada um age, aprende, vive e se relaciona irá com certeza, interferir na sua 
aprendizagem e no seu desenvolvimento intelectual. Os contos de fadas podem carregar as 
baterias da autoestima das crianças. As histórias têm o poder mágico de prender a atenção das 
crianças, e ao acompanharem os fatos ocorridos, oferecem a oportunidade de se questionarem e 
tentarem descobrir o que poderá acontecer. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADNAIR ZANLORENZI 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS CONTOS DE FADAS COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA APRIMORAR A 
LEITURA E ESCRITA EM ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Contos de fadas,leitura,escrita,educação inclusiva 
Resumo: A presente UNIDADE DIDÁTICA propõe mostrar como os contos de fadas serão os 
grandes aliados do professor na construção de valores e na melhoria da autoestima, estimulando 
e despertando o gosto e hábito pela leitura, facilitando o processo de aprendizagem, dessa forma, 
seres pensantes e corajosos serão desenvolvidos para enfrentar a sociedade e suas 
adversidades. A Literatura Infantil é essencial para a formação humana, pois desperta o interesse 
pela leitura e escrita, também reflete sobre os conflitos internos e sociais e é sem dúvida uma 
possibilidade de contribuição no processo de ensino-aprendizagem, bem como os problemas 
escolares de forma geral, auxiliando no desenvolvimento da criatividade. Visto ser a educação 
inclusiva, o grande desafio da escola e direito de todos à educação de qualidade, sob o olhar da 
diversidade e respeito à individualidade e potencialidade de cada um, é que se pretende trabalhar 
com histórias infantis, basicamente os contos de fadas. A literatura infantil deve estar presente 
num processo contínuo de ensino-aprendizagem, não apenas na sala de aula, e sim, no trabalho 
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de todos os profissionais da educação. Esta Unidade Didática será desenvolvida em oficinas, 
perfazendo 16 encontros de duas horas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANA CRISTINA ANCAY GONÇALVES 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação Significativa: Parceria entre os Professores de Sala de Recursos Multifuncional I 
e da Educação Básica 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educativas especiais como mais um 
recurso de construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Avaliação Significativa, Inclusão, Parceria, Professores, 
Resumo: O presente tem com objeto explanar o estudo e a aplicação realizada à luz do projeto 
de implementação pedagógica sobre Avaliação Significativa: Parceria entre Professores de Sala 
de Recursos Multifuncional I e da Educação Básica, que nasceu da dificuldade encontrada pela 
professora de sala de recursos multifuncional I em orientar e trabalhar com os professores da 
Educação Básica no que se refere à avaliação adaptadas, diversificadas ou em tempos diferentes 
para os estudantes do sistema inclusivo do Colégio Estadual Dr. Bayard Osna, no município de 
Fazenda Rio Grande-PR. A Unidade Temática é composta de três módulos, com várias atividades 
divididas em oito encontros de quatro horas, totalizando 32 horas, nos quais foram discutidos 
assuntos relacionados a Políticas Públicas Nacionais e Estaduais de Educação Especial, Função 
do Professor de Sala de Recursos Multifuncional I, estudo sobre Aprendizagem Significativa e 
Avaliação Significativa. No último módulo foram realizadas atividades de vivências de como é a 
aprendizagem do aluno inserido no sistema inclusivo e como atividades sem adaptações 
favorecem a desigualdade no processo de aprendizagem. Por fim, foi feita a análise das 
avaliações de alguns professores, os quais perceberam a importância de se adaptar e transformar 
a avaliação em um momento significativo para os alunos. No resultado desta implementação, 
ficou evidente a importância de realizar avaliações significativas, mas também se evidenciou a 
falta de tempo, de conhecimento e de constantes orientações e ideias para que os professores 
realizem as avaliações significativas. Em seus relatos, demonstraram a vontade de fazer algo 
diferente pelos estudantes do sistema inclusivo e de receberem orientações. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANA CRISTINA ANCAY GONÇALVES 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação Significativa: Parceria entre os Professores de Sala de Recursos Multifuncional I 
e da Educação Básica 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educativas especiais como mais um 
recurso de construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Educação inclusiva, Avaliação significativa, Trabalho colaborativo 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a avaliação significativa como 
possibilidade de trabalho colaborativo entre professores de Sala de Recursos Multifuncional tipo I 
e os docentes de sala de aula comum, contribuindo para o desempenho dos alunos no contexto 
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de educação inclusiva. Percebe-se a importância do trabalho colaborativo entre esses 
profissionais, pois por meio dessa pareceria torna-se possível organizar diretrizes que facilitem a 
construção de avaliações significativas para os alunos inseridos nesse contexto. Para tal, utilizou-
se da pesquisa bibliográfica que foi realizada por meio dos documentos legais que versam sobre 
a Educação Inclusiva no Brasil e no Paraná, a caracterização do público alvo, o contexto da sala 
de Recursos Multifuncional tipo I, a função do professor que atua nesse contexto e a 
aprendizagem significativa de acordo com a teoria de Ausebel, articulando com a avaliação 
significativa ou mediadora de Jussara Hoffmann e Luckesi. Desta forma pretende-se elaborar 
juntamente com os professores da educação comum uma apostila com estratégias de avaliações 
significativas, para melhor aproveitamento pedagógico dos alunos inseridos no sistema inclusivo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANA MARA SOUZA DA SILVA 
Orientador: Érico Ribas Machado - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS SOBRE ADAPTAÇÃO 
CURRICULAR PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência intelectual, ensino regular, encontros de estudos, adaptação 
curricular, 
Resumo: Este artigo se propõe a apresentar reflexões sobre os resultados do projeto de 
intervenção, desenvolvido em um colégio da rede pública da cidade de Ponta Grossa, Paraná. O 
problema que norteou este trabalho foi a inquietação diante do processo de ensino aprendizagem 
dos alunos com Deficiência Intelectual no Ensino Regular que mesmo sendo atendidos na Sala de 
Recursos Multifuncionais Tipo I, não recebiam as devidas adaptações curriculares e 
consequentemente seus desempenhos não eram satisfatórios. O trabalho realizado estruturou-se 
a partir de encontros de estudos e reflexões que estimularam os professores a proporem 
estratégias metodológicas diferenciadas, oportunizou atualizações em seus Planos de Trabalho 
Docente que foram frequentemente revistos, priorizando o atendimento as necessidades de cada 
aluno, respeitou ritmo e tempo. Constatou-se que houve apropriação por parte dos professores, 
que romperam com seus paradigmas a respeito de metodologias até então por eles utilizadas ao 
planejarem suas ações de ensino, assim como simulações contemplando as devidas adaptações 
curriculares. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANA MARA SOUZA DA SILVA 
Orientador: Érico Ribas Machado - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Deficiência Intelectual: Prática pedagógica sobre adaptação curricular no ensino regular 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação curricular, Deficiência Intelectual, Educação Inclusiva, 
Resumo: A presente Produção Didática Pedagógica foi elaborada no formato de Unidade 
Didática e será desenvolvido um trabalho de parceria com os professores das disciplinas de 
Português, Matemática e Geografia do Ensino Fundamental, com o tema Deficiência Intelectual: 
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Prática pedagógica sobre adaptação curricular no ensino regular. O que justificou a referida 
produção foi a inquietação diante do processo de ensino aprendizagem dos alunos com 
Deficiência Intelectual no Ensino Regular que mesmo sendo atendidos na Sala de Recursos 
Multifuncionais Tipo I, não recebem as devidas adaptações curriculares. Acredita-se que é de 
fundamental importância promover encontros de estudos e reflexões que estimulem os 
professores a proporem estratégias metodológicas diferenciadas, que os seus Planos de Trabalho 
Docente sejam frequentemente revistos e contemplem as necessidades de cada aluno, 
respeitando ritmo e tempo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANO HIDALGO FERNANDES 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A INCLUSÃO DO ALUNO COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NA REDE REGULAR DE ENSINO 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Educação inclusiva, Formação do professor, 
Resumo: Este artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca da inclusão de alunos com 
autismo na rede regular de ensino e aplicação do projeto de Intervenção Pedagógica na escola 
intitulado  O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a Educação Inclusiva: em destaque, o 
professor  do Programa de Desenvolvimento Educacional, turma 2016 e 2017. O projeto resultou 
em um curso de extensão destinado aos professores do Colégio Estadual Ribeiro de Campos, 
localizado em Goioerê, PR, e demais docentes da rede estadual de ensino do município. O 
estudo e o desenvolvimento do projeto de implementação tiveram por objetivo propiciar 
conhecimentos aos professores, sobretudo da rede regular de ensino, em relação às 
características do aluno com TEA, assim como a história, a legislação, o diagnóstico, o 
tratamento, entre outras questões referentes ao autismo, bem como ampliar o repertório de 
práticas pedagógicas condizentes com as necessidades educacionais dos alunos com TEA 
inclusos na rede regular de ensino. Inúmeros são os desafios do processo de inclusão nas 
escolas de ensino regular, dentre os quais a formação dos professores que atuam ou que 
poderão vir a atuar com alunos autistas, de modo a atender as suas necessidades educativas e 
garantir uma aprendizagem exitosa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ADRIANO HIDALGO FERNANDES 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a Educação Inclusiva: em destaque, o professor 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA), educação inclusiva, ação docente, 
Resumo: A inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vivenciada nas escolas 
de ensino regular requer a superação de vários desafios, dentre os quais a capacitação dos 
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docentes, já que o processo de inclusão não se limita a simplesmente matricular o aluno na 
escola regular. Muitos professores alegam que não estão preparados para ensinar alunos com 
TEA matriculados na rede regular de ensino, de modo a garantir a estes práticas pedagógicas 
inclusivas. Diante desse cenário, é imprescindível que os docentes se apropriem de novos 
conhecimentos que certamente contribuirão com o processo de aprendizagem dos alunos com 
TEA. O objetivo desta Unidade Didática consiste em apresentar aos professores do Colégio 
Estadual Ribeiro de Campos de Goioerê, PR e demais docentes da rede estadual de ensino 
desse município o conceito de TEA, bem como discutir a inclusão escolar de alunos com TEA na 
rede regular de ensino, tendo como base a Teoria Histórico-Cultural. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ALICE ALVES DE SOUZA SILVA 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O processo de Envelhecimento em pessoas com Deficiência Intelectual 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Envelhecimento, qualidade de vida 
Resumo: O deficiente intelectual (DI) necessita chegar à velhice com mais autonomia e 
independência, recebendo as orientações necessárias para realizar as atividades do dia a dia. A 
escolha deste tema é importante, pois no dia a dia de trabalho com alunos DI, foi possível 
perceber que estes estão envelhecendo sem autonomia e independência, necessitando de 
orientação para que possam ter uma qualidade de vida melhor. O estudo levantou estratégias que 
auxiliam na garantia da autonomia dessa população. O objetivo geral deste trabalho é promover o 
processo de envelhecimento com autonomia para o deficiente intelectual. O projeto foi 
desenvolvido na Escola de Educação Especial Yara Serafim, localizada no município de Barbosa 
Ferraz, com a turma de Qualidade de Vida, do período matutino. Foram realizadas atividades 
físicas, manuais, lúdicas, com o auxilio da música, além de visitas à comunidade, os alunos 
puderam escolher e realizar as atividades que lhes davam maior satisfação. A teoria que 
embasou o desenvolvimento deste trabalho foi a de Vygostky (1991, 2001) relacionada a 
aprendizagem e as funções psicológicas superiores, além dos estudos de Veroneze (2005), Rego 
(2009) e Mynaio (2000). 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ALICE ALVES DE SOUZA SILVA 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O processo de Envelhecimento em pessoas com Deficiência Intelectual 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Envelhecimento, qualidade de vida 
Resumo: O deficiente intelectual (DI) precisa chegar a velhice com autonomia e independência, 
recebendo as orientações necessárias para realizar as atividades do dia a dia. A escolha deste 
tema é importante, pois no dia a dia de trabalho com alunos DI, foi possível perceber que estes 
estão envelhecendo sem autonomia e independência, necessitando de orientação para que 
possam ter uma qualidade de vida melhor. Estudos como estes podem levantar estratégias que 
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garantam a autonomia a essa população. O objetivo geral deste trabalho é o de promover o 
processo de envelhecimento com autonomia para o deficiente intelectual e os objetivos 
específicos que se deseja alcançar: a) conhecer por meio da literatura a expectativa de vida para 
o deficiente intelectual; b) desenvolver atividades físicas que auxiliem na autonomia do deficiente 
intelectual; c) realizar trabalhos manuais; d) possibilitar a realização de atividades lúdicas, como a 
música; e) promover visita na comunidade, verificando como está o envelhecimento das pessoas 
com deficiência intelectual do município. O projeto será desenvolvido na Escola de Educação 
Especial Yara Serafim, localizada no município de Barbosa Ferraz, com a turma de Qualidade de 
Vida, do período matutino. Realizando atividades físicas, manuais e lúdicas, os alunos poderão 
fazer as atividades que lhe causarem maior satisfação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: AMÁBILE MANTOVANI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DA LINGUAGEM ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM ESCOLA ESPECIAL: desafios e possibilidades 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Alfabetização, Método Fônico, Educação Especial, PDE 
Resumo: Quer seja na educação especial, quer seja no ensino regular, o processo de 
alfabetização é sempre uma questão sobre a qual muito se discute, não somente pelos resultados 
insatisfatórios apresentados por alunos brasileiros em avaliações externas, mas, também, pela 
própria defesa de diferentes concepções de alfabetização e de métodos para o seu ensino. Nessa 
perspectiva, como parte das atividades realizadas no decorrer do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), 2016/2017, foi elaborado um Projeto de Intervenção Pedagógica, em que foi 
apontada como metodologia de alfabetização significativa o desenvolvimento da consciência 
fonológica, por meio de atividades planejadas para alunos com necessidades especiais, no 
sentido de atender às especificidades que eles apresentam. Para o desenvolvimento do projeto, 
foi elaborada uma Produção Didático-Pedagógica, no formato de um Caderno Pedagógico, que foi 
implementado na Escola Esperança, na modalidade de Educação Especial, no primeiro semestre 
de 2017. Na etapa final do PDE, foi solicitada a escrita de um artigo, visando à sistematização do 
trabalho desenvolvido, sendo este, portanto, o objetivo do presente trabalho: analisar a proposta 
elaborada, verificando os resultados decorrentes das ações de implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica. Diante das experiências vivenciadas, constatamos que um ensino que 
permite a tomada de consciência da estrutura sonora das palavras pode proporcionar melhores 
resultados no processo de alfabetização de crianças, especialmente, daquelas que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Esperamos com este trabalho contribuir para a reflexão sobre 
possibilidades de organização do processo de alfabetização e, portanto, colaborar para o alcance 
dos objetivos do PDE. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: AMÁBILE MANTOVANI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Organização do Ensino da Linguagem Escrita nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Alfabetização, Método Fônico, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo propor orientações didático-pedagógicas para 
a organização do ensino da língua escrita nos anos iniciais do ensino fundamental, para a 
modalidade Educação Especial, orientando-se pelo Método Fônico. Entende-se que um método 
que busca desenvolver a consciência fonológica na criança pode contribuir significativamente no 
seu processo de alfabetização; e é neste sentido que o método fônico torna-se importante para o 
desenvolvimento de habilidades específicas para a apropriação da escrita. Esta proposta 
pedagógica pode, ainda, auxiliar os professores na organização de suas ações, orientando-os em 
sua prática docente cotidiana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA FONTEQUE 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A LITERATURA INFANTIL E A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Literatura Infantil, Alfabetização, 
Resumo: Atuando como professora regente na modalidade de Educação Especial foi possível 
observar as dificuldades que o professor alfabetizador encontra - em muitos momentos de sua 
atuação - vendo-se desprovido de recursos que contribuam para a prática da alfabetização e do 
letramento no cotidiano escolar. Considerando os estudos que têm sido realizados na área, 
evidenciamos a oportunidade de buscar novos conhecimentos por meio das atuais pesquisas, 
proporcionando ações inovadoras no fazer pedagógico por meio de estratégias de alfabetização e 
letramento que se utilizam da Literatura Infantil e da Ludicidade. Assim, intencionamos contribuir 
na organização do ensino destinado aos alunos com deficiência intelectual do 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, população deste Projeto de Intervenção. 
Diante desse contexto propomos um trabalho voltado para a Literatura Infantil e a Ludicidade, 
sobretudo na utilização de diferentes textos do gênero literário. Pretendemos explorar os contos, 
por meio da leitura e contação, incentivando a oralidade, a leitura e a escrita. Desta forma, tem 
como objetivo contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos envolvidos, 
efetivando a aprendizagem destes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANA CRISTINA FONTEQUE 
Orientador: ROBERTA NEGRÃO DE ARAÚJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A LITERATURA INFANTIL E A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Literatura Infantil, Alfabetização, 
Resumo: Atuando como professora regente na modalidade de Educação Especial foi possível 
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observar as dificuldades que o professor alfabetizador encontra - em muitos momentos de sua 
atuação - vendo-se desprovido de recursos que contribuam para a prática da alfabetização e do 
letramento no cotidiano escolar. Considerando os estudos que têm sido realizados na área, 
evidenciamos a oportunidade de buscar novos conhecimentos por meio das atuais pesquisas, 
proporcionando ações inovadoras no fazer pedagógico por meio de estratégias de alfabetização e 
letramento que se utilizam da Literatura Infantil e da Ludicidade. Assim, intencionamos contribuir 
na organização do ensino destinado aos alunos com deficiência intelectual do 1º e 2º ano do 
Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, população deste Projeto de Intervenção. 
Diante desse contexto propomos um trabalho voltado para a Literatura Infantil e a Ludicidade, 
sobretudo na utilização de diferentes textos do gênero literário. Pretendemos explorar os contos, 
por meio da leitura e contação, incentivando a oralidade, a leitura e a escrita. Desta forma, tem 
como objetivo contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos envolvidos, 
efetivando a aprendizagem destes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANA LÚCIA BARBOZA 
Orientador: Marcos Maestri - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação e Saúde: Orientações sobre higiene pessoal em uma escola bilíngue para 
surdos 
Tema: Educação Especial - Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos 
público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Surdez, Higiene Pessoal, Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, Educação 
Inclusiva, Educação Especial, 
Resumo: O presente trabalho atende às diretrizes do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), oferecido pela Secretaria de Estado e Educação (SEED) e resulta da pesquisa de campo, 
das discussões do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), dos Seminários e Cursos Gerais e 
Específicos do PDE e da elaboração do material didático. Tem como objetivo orientar, 
conscientizar e sistematizar a higiene pessoal para alunos surdos do ensino fundamental ll, 
partindo do conhecimento adquirido com sua vivência. A intervenção pedagógica aconteceu no 
Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá, no período do contra turno com 10 alunos do ensino 
fundamental ll. Foram orientados nas questões de higiene pessoal como forma de aprendizagem 
através de atividades teóricas e práticas, sistematizando os hábitos de higiene pessoal de forma 
satisfatória e voltada para a prevenção de doenças e qualidade de vida. Constataram-se que as 
estratégias metodológicas utilizadas, os alunos se sentiram mais confiantes e comprometidos com 
os hábitos de higiene pessoal. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANA LÚCIA BARBOZA 
Orientador: Marcos Maestri - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação e Saúde: Orientações sobre higiene pessoal em uma escola bilíngue para 
surdos 
Tema: Educação Especial - Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos 
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público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Surdez, Higiene Pessoal, Educação Inclusiva, Educação Especial 
Resumo: Pretende-se, neste projeto de intervenção pedagógica, e aqui, de Produção Didática 
Pedagógica, orientar e conscientizar os alunos, do Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá - 
Educação Infantil, Ensino Fundamental l e ll e Ensino Médio, na Modalidade Educação Especial, 
práticas de hábitos de higiene pessoal necessárias ao autocuidado. Este projeto se justifica na 
premissa de que o autocuidado deve envolver toda comunidade escolar para conscientizar os 
alunos da necessidade desses hábitos de higiene pessoal para que possam viver em harmonia 
com seus familiares e demais membros de seu grupo social. Espera-se que o projeto contribua 
para a sistematização desses hábitos de forma satisfatória e voltada para a prevenção de 
doenças e qualidade de vida, com reais chances de impactar no desempenho dos alunos e 
estender-se para seus familiares, contribuindo para a melhoria do processo ensino e 
aprendizagem na escola de implementação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANGELITA APARECIDA MONTANI 
Orientador: Adriane Meyer Vassao - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: USO DAS TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO ESPECIA 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino de Arte, Educação Especial 
Resumo: Nesse trabalho, objetivamos descrever como foi a realização e implementação do 
Projeto PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, implementado na Escola Espaço e 
Vida  - Educação Infantil Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos EJA na 
Modalidade de Educação Especial. Este projeto foi aplicado com alunos da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), no período de fevereiro a junho de 2017. Foram realizadas diferentes 
atividades, envolvendo conteúdos de arte aliado ao uso de diferentes tecnologias, na perspectiva 
de desenvolver o interesse dos alunos envolvidos no ensino das artes visuais integrado ao uso da 
tecnologia. Foram utilizadas algumas ferramentas tecnológicas como a máquina fotográfica e o 
computador, onde os alunos criaram e apreciaram desenhos, explorando linhas, pontos, cores, 
formas geométricas, fazendo uso desses instrumentos para despertar sua criatividade e 
sensibilidade, com relação à arte. Evidenciamos nos resultados a inclusão das tecnologias, 
especialmente na educação especial vem contribuindo para uma melhor assimilação dos 
conteúdos ensinado e no desenvolvimento integral do aluno com deficiência intelectual. 
Buscamos através da pesquisa-ação e da consulta bibliográfica constatar os benefícios da 
utilização das ferramentas tecnológicas no processo de ensino aprendizagem de alunos com 
deficiência intelectual 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANGELITA APARECIDA MONTANI 
Orientador: Adriane Meyer Vassao - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Artes visuais e as Tecnologias na Educação Especial 
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Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, EJA, Arte, Tecnologia, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade planejar o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas, englobando tecnologias e o ensino da Arte, com atividades diversificadas, visando a 
aprendizagem de conteúdos. Essas atividades serão realizadas com alunos com deficiência 
intelectual do EJA - Educação de Jovens e Adultos, na cidade de Prudentópolis-PR. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANTONINHA ARRIAS PELISSARI 
Orientador: Elizabeth Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O atendimento da estimulação essencial na escola de educação básica modalidade 
educação especial - EEBMEE: como suporte colaborativo aos centros municipais de educação 
infantil- CMEI 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Infantil, Educação Especial, Deficiência Intelectual, Formação de 
Professores, Trabalho colaborativo 
Resumo: O presente artigo é decorrente de um trabalho que iniciou com a reflexão sobre a minha 
prática pedagógica na educação especial e, diante de uma aposentadoria que se aproxima, visou 
aprofundar conhecimentos teórico-práticos sobre a Educação Infantil, turma Estimulação 
Essencial da faixa etária de zero aos três anos, com deficiência intelectual, possibilitando 
socializar e contribuir, em um processo colaborativo, com a formação da equipe profissional da 
Escola de Educação Básica Modalidade Educação Especial - EEBME e de dois Centros 
Municipais de Educação Infantil - CMEI; auxiliando na educação inclusiva. O projeto se 
desenvolveu na cidade de Paiçandu - interior do Estado do Paraná em um Curso de Extensão 
que buscou revisar a história da educação especial e educação infantil inclusiva, os fundamentos 
do desenvolvimento infantil e foi organizado em oficinas em que o cuidar e brincar seguiram as 
áreas da linguagem, cognitiva, perceptiva, motora, sócio emocional e natureza e sociedade. 
Possibilitou revisar conhecimentos, trocar experiências, destacando as semelhanças entre a 
educação regular e a especial e o processo de aprendizagem dos alunos, mesmo que em ritmos 
diferentes, pautados em um ensino vivo e interdisciplinar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ANTONINHA ARRIAS PELISSARI 
Orientador: Elizabeth Lima - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O atendimento da estimulação essencial na escola de educação básica modalidade 
educação especial - EEBMEE: como suporte colaborativo aos centros municipais de educação 
infantil- CMEI 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Infantil, Educação Especial, Deficiência Intelectual, Formação de 
Professores 
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Resumo: Este Projeto visa aprofundar conhecimentos teórico/práticos sobre a educação infantil, 
turma Estimulação Essencial da faixa etária de 0 a 3 anos, com deficiência intelectual, através da 
integração de estudo bibliográfico online e impresso e a sistematização de nossa experiência 
profissional na área, possibilitando socializar e contribuir para a formação da equipe profissional 
da escola de educação básica modalidade educação especial - EEBMEE e dos Centros 
Municipais de Educação Infantil - CMEI; auxiliando no processo de inclusão. Este projeto se 
desenvolve na cidade de Paiçandu - interior do Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CÁSSIA REGINA SOUZA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UM NOVO OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Ensino Regular, Educação Especial 
Resumo: Trabalhar com os professores do Ensino Comum, formas efetivas de assegurar uma 
Educação Inclusiva de qualidade nas escolas Estaduais. Realizar um levantamento das 
impressões dos profissionais da Educação do Ensino Regular e esclarecer os pontos norteadores 
sobre o tema nas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CÁSSIA REGINA SOUZA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UM NOVO OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Fundamentos filosóficos,teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Ensino Regular,Educação Especial 
Resumo: Trabalhar com os professores do Ensino Comum, formas efetivas de assegurar uma 
Educação Inclusiva de qualidade nas escolas Estaduais. Realizar um levantamento das 
impressões dos profissionais da Educação do Ensino Regular e esclarecer os pontos norteadores 
sobre o tema nas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CELINA APARECIDA TANAKA 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 

 

Etapa: Artigo 
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Título: Formação de Professores e Pedagogos para Inclusão de Alunos com Deficiência 
Intelectual na Escola 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Necessidades Educativas Especiais,Ensino,Deficiência Intelectual, 
Resumo: O presente trabalho aborda as dificuldades que professores e equipe pedagógica 
encontram no ensino com alunos com necessidades educativas especiais (NEED), especialmente 
alunos com deficiência intelectual, no sistema regular de ensino. Objetiva-se por meio deste, 
subsidiar e orientar esses profissionais, refletindo os conhecimentos teóricos e as possibilidades 
de diferenciação pedagógica e o desenvolvimento de práticas inclusivas, através de grupos de 
estudos. A escola como espaço de formação necessita estimular um diálogo sobre as posturas 
frente ao diferente e a adoção de práticas que possibilitem um ensino para todos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CELINA APARECIDA TANAKA 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de Professores e Pedagogos para Inclusão de Alunos com Deficiência 
Intelectual na Escola 
Tema: Fundamentos Filosóficos, Teóricos, Legais e Práticos da Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva 
Palavras-chave: Necessidades Educativas Especiais, Ensino, Deficiência Intelectual, 
Resumo: O presente trabalho aborda as dificuldades que professores e equipe pedagógica 
encontram no ensino com alunos com necessidades educativas especiais (NEED), especialmente 
alunos com deficiência intelectual, no sistema regular de ensino. Objetiva-se por meio deste, 
subsidiar e orientar esses profissionais, refletindo os conhecimentos teóricos e as possibilidades 
de diferenciação pedagógica e o desenvolvimento de práticas inclusivas, através de grupos de 
estudos. A escola como espaço de formação necessita estimular um diálogo sobre as posturas 
frente ao diferente e a adoção de práticas que possibilitem um ensino para todos. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLÁUDIA CRISTINE PEREIRA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Alfabetizar Letrando? Uma Proposta na busca pela Inclusão 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Alfabetização, Letramento, Deficiência intelectual, Inclusão responsável 
Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica realizado com alunos 
da sala de recursos multifuncional- tipo I da Escola Estadual Ruth Martinez Corrêa- Ensino 
Fundamental, localizado em Ribeirão do Pinhal-PR, a fim de atender as demandas do PDE/PR, 
cujas razões se deram em decorrência da necessidade do educando com deficiência intelectual 
necessitar de meios reais e materiais concretos para desenvolver melhor suas habilidades, já que 
durante as pesquisas observamos que letrar é concretizar a alfabetização. O respectivo trabalho 
objetivou oferecer vivência no mundo letrado dentro do espaço escolar, com base total na 
interdependência entre alfabetização e letramento viabilizando aos educandos práticas 
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pedagógicas diversificadas e lúdicas onde puderam vivenciar situações que permeavam seu 
cotidiano e oferecessem sentido à aprendizagem da leitura e escrita, aspirando sucesso no 
ensino comum e na sua independência rumo à cidadania. Por motivo de tamanha relevância, as 
atividades pedagógicas foram pautadas em encaminhamentos metodológicos que transpuseram 
cópias e cópias de letras, palavras e frases, onde o aluno não retém o significado daquilo que 
está ouvindo, vendo ou escrevendo. Tais procedimentos despertaram no grupo requisitos básicos 
para concretizar a alfabetização e assim aumentar as possibilidades de acesso e sucesso no 
ensino comum. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLÁUDIA CRISTINE PEREIRA 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alfabetizar Letrando?Uma Proposta na busca pela Inclusão 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Alfabetização, letramento, deficiência Intelectual, Inclusão Responsável 
Resumo: O Educando com Deficiência Intelectual necessita de meios reais e concretos para 
desenvolver melhor suas habilidades. Sendo assim, em seu desenvolvimento acadêmico não 
podemos deixar que isto seja diferente. Letrar é concretizar a Alfabetização! O projeto tem como 
objetivo principal subsidiar meios pedagógicos formais e informais associando alfabetização e 
letramento no intuito de preparar os educandos das primeiras séries do ensino fundamental, na 
modalidade de educação especial, para uma inclusão de sucesso no ensino comum. Para sanar o 
problema da dificuldade do Educando com Deficiência Intelectual na interiorização de conteúdos 
repassados de forma teórica, os quais se fazem necessários para se dar continuidade a 
alfabetização e noções advindas de tempo e espaço. Para conseguirmos alcançar tais objetivos o 
presente trabalho visa otimizar métodos, buscar novas técnicas e estratégias para tornar a 
relação entre os educandos com Deficiência Intelectual e o mundo letrado mais prazerosa e 
principalmente dar sentido a sua aprendizagem escolar. Culminando com uma Inclusão 
responsável e tornando nossos alunos executores de cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLEITON FERNANDES SANTOS 
Orientador: DORISVALDO RODRIGUES DA SILVA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE TECNOLOGIAS COMO RECURSOS DE APOIO PEDAGÓGICO NO 
PROCESSO DE ENSINO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
Tema: Usos das Tecnologias na sala de Recursos 
Palavras-chave: tecnologias, dificuldades de aprendizagem, produção de texto 
Resumo: O PRESENTE ARTIGO FOI REALIZADO NO INTUITO DE INCENTIVAR O USO DAS 
TECNOLOGIAS DENTRO DA SALA DE RECURSOS COM ALUNOS COM DIFICULDADES, 
DANDO ÊNFASE PARA A INTERPRETAÇÃO, RACIOCÍNIO E PRODUÇÃO DE TEXTO. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLEITON FERNANDES SANTOS 
Orientador: DORISVALDO RODRIGUES DA SILVA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DE TECNOLOGIAS COMO RECURSOS DE APOIO PEDAGÓGICO NO 
PROCESSO DE ENSINO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
Tema: Usos das Tecnologias na sala de Recursos 
Palavras-chave: Tecnologias, educação especial, aprendizagem 
Resumo: Esta Unidade didática tem por finalidade planejar o uso de tecnologias como recursos 
de apoio pedagógico no processo de ensino de alunos com dificuldades de aprendizagem a ser 
desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Carlos Gomes com alunos que frequentam a sala de 
Recurso Multifuncional TIPO l. Objetivando um melhor desempenho na produção de texto seja ele 
um simples ou mais complexos. Será ofertado como ferramentas de auxílio softwares educativos 
além de aplicativos que tenham recursos para a interpretação e automaticamente a produção 
textual. Os alunos utilizarão os computadores da Sala de Recursos e também farão pesquisas no 
laboratório de informática. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLENILCE KOLECHA TOTOLO 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Uso de Jogos no Processo de Ensino e de Aprendizagem de Matemática em Sala de 
Recursos Multifuncional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Deficiência intelectual, Aprendizagem, Sala de Recursos 
Multifuncional, 
Resumo: O presente artigo objetiva compreender como os jogos podem auxiliar no processo de 
ensino e de aprendizagem de Matemática em Sala de Recursos Multifuncional. Alunos com 
deficiência intelectual, incluídos no Ensino Fundamental, também devem desenvolver as mesmas 
capacidades de aprendizagem dos conceitos matemáticos, assim como os demais alunos, sendo 
esta uma das formas de participar efetivamente da sociedade a que pertencem. Sabendo que o 
professor é agente mediador das práticas educativas e da necessidade de mudanças que 
despertem o interesse dos alunos pelo gosto em busca do conhecimento principalmente na área 
da matemática, indagamos: O professor de Sala de Recursos Multifuncional relata dificuldades no 
ensino da Matemática aos alunos com deficiência intelectual? Quais estratégias poderiam auxiliá-
lo no ensino a esses alunos? Quais recursos e estratégias seriam mais adequados para a 
educação matemática de crianças com deficiências? Há materiais e jogos que possam ser 
utilizados como recursos? O que o professor da sala de recursos pode fazer para auxiliar o 
processo de ensino e de aprendizagem de matemática por alunos com deficiências? A introdução 
de jogos como estratégia de ensino e aprendizagem cria um ambiente desafiador? Como os jogos 
podem auxiliar os alunos com deficiência intelectual na apropriação dos conceitos matemáticos? 
A proposta de intervenção pedagógica foi desenvolvida na Sala de Recursos Multifuncional no 
Colégio Estadual Anita Garibaldi - Ensino Fundamental e Médio, no município de Jardim Alegre, 
durante o primeiro semestre do ano letivo de 2017, onde foram apresentados diferentes jogos 
matemáticos como instrumento facilitador da aprendizagem. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLENILCE KOLECHA TOTOLO 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Uso de Jogos no Processo de Ensino e de Aprendizagem de Matemática em Sala de 
Recursos Multifuncional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Conceitos matemáticos, Conhecimento 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo apresentar considerações sobre a importância 
e utilização de jogos no Processo de Ensino e de Aprendizagem de Matemática em Sala de 
Recursos Multifuncional. Sabemos da importância da Matemática em nossas vidas e muitos 
alunos consideram a mesma de difícil compreensão e assimilação. O uso de jogos nas aulas de 
Matemática é um recurso alternativo e desafiador para os alunos, principalmente para aqueles 
com deficiência intelectual incluídos no Ensino Fundamental e que devem desenvolver as 
mesmas capacidades de aprendizagem dos conceitos matemáticos, como os demais alunos. 
Jogos além de auxiliar na aprendizagem estimulam a socialização, a criatividade e o pensamento 
lógico que é essencial para a aquisição de novos conceitos matemáticos. Propõe-se desenvolver 
práticas pedagógicas, onde o professor terá a função de mediador, orientador e colaborador 
durante os jogos. Nesta proposta de trabalho entendemos que os jogos possibilitam um diálogo 
entre a teoria e a prática, inserindo-os numa dinâmica na qual o aluno passa a ser construtor do 
seu conhecimento por meio de uma aprendizagem mais significativa. Na Produção Didático-
Pedagógica constam-se reflexões sobre o uso de jogos no Processo de Ensino e Aprendizagem 
de Matemática na sala de Recursos Multifuncional, proporcionando modelos de jogos que 
poderão ser utilizados pelos professores em suas práticas pedagógicas. Com a utilização de 
jogos acreditamos ser possível oferecer melhores condições de aprendizagem, pois contribui para 
o desenvolvimento dos alunos, promovendo a socialização e a descoberta do mundo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLOTILDE MARIA SARTORI 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS ADAPTADOS PARA A APRENDIZAGEM DA 
LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 
Tema: Práticas pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Especial, Jogos e brinquedos, Leitura e escrita, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de implementação do projeto de PDE que teve 
como temática a produção de material adaptado para o ensino da criança com Deficiência Física. 
O objetivo principal do projeto foi compreender como o uso de jogos adaptados pode contribuir 
com a aprendizagem da leitura e da escrita de crianças com deficiência física. Tal projeto se 
justificou em função de os alunos com deficiência física neuromotora (DFN) apresentarem 
dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita, pois necessitam de recursos diferenciados 
para este processo. Desta forma, foi preciso um trabalho em que se adaptou o material 
pedagógico às necessidades educacionais especiais (NEE) dos alunos. O referencial teórico 
centra-se na abordagem Histórico-Cultural, valendo-se de Vigotski (1997;1998;2007), Bondezan 
(2012), Schirmer et al (2007), Góes (2002) e Kishimoto; Formosinho (2013), entre outros. O 
estudo se baseou também em pesquisas sobre as possibilidades de produção de materiais 
alternativos, análise dos aspectos a serem adaptados; leitura e análise do material referente à 
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fundamentação teórica; construção de recursos alternativos para auxiliar na disciplina de Língua 
Portuguesa. O texto em questão apresenta algumas das ações desenvolvidas na implementação 
do Projeto e atividades de formação de professores no Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Os 
resultados da implementação apontaram para a importância da ludicidade no trabalho pedagógico 
com crianças que apresentam Deficiência física, também ao fato de que é importante a mudança 
de metodologia pedagógica na vida desses alunos, fora e dentro da escola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CLOTILDE MARIA SARTORI 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DO USO DE JOGOS ADAPTADOS PARA A APRENDIZAGEM DA 
LEITURA E ESCRITA DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 
Tema: Práticas pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Especial, Jogos e brinquedos, Leitura e escrita 
Resumo: Esta unidade didática justifica-se em função das dificuldades apresentadas na 
aprendizagem da leitura e escrita de alunos com deficiência física neuromotora. Assim, a 
produção apresenta os seguintes objetivos: conhecer os conceitos de deficiência física e as 
adaptações necessárias para sua aprendizagem e desenvolvimento; entender a relevância da 
linguagem e dos instrumentos físicos para a aprendizagem das crianças com deficiência física 
;confeccionar e utilizar jogos adaptados para o ensino da leitura e da escrita. O referencial centra-
se na abordagem Histórico-Cultural, valendo-se de Vigotski (1988,1997), Bondezan (2012) Góes 
(2002), Shirmer; Browning; Bersch e Machado (2007) e Kishimoto; Formosinho (2013). A 
metodologia para essa produção se baseará em pesquisas sobre as possibilidades de produção 
de materiais alternativos, análise dos aspectos a serem adaptados; leitura e análise do material 
referente à fundamentação teórica; construção de recursos alternativos para auxiliar na disciplina 
de Língua Portuguesa; aplicação do projeto com a utilização dos materiais construídos. Serão 
realizados em 08 encontros com os alunos selecionados com o objetivo de desenvolver a leitura e 
a escrita por meio dos jogos adaptados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CREUSA MARIA DA SILVA 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Deficiência Intelectual e Sexualidade: Discussões no Espaço Escolar 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Sexualidade, Espaço Escolar 
Resumo: Este trabalho buscou propiciar discussões acerca da sexualidade do/a deficiente 
intelectual, com o intuito de dialogar sobre tabus e preconceitos ainda existentes sobre este tema, 
uma vez que sua abordagem ainda sofre resistência por parte dos/as familiares desse/a aluno/a, 
assim como dos/as profissionais inseridos/as no âmbito escolar, que constantemente se deparam 
com manifestações dessa sexualidade. Devem-se proporcionar discussões que possam levar à 
compreensão da sexualidade e também de como essa desempenha papel primordial para todo 
ser humano. Para isto, é fundamental que se entenda como a sexualidade se desenvolve nas 
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diferentes fases do desenvolvimento humano, assim como conhecer seus aspectos teóricos, 
culturais e biológicos. Com isto, espera-se que tal assunto possa vir a ser mais bem 
compreendido e que os conhecimentos expostos por meio do aporte teórico, resultado de 
pesquisas bibliográficas, venham contribuir para que agentes educacionais e docentes estejam 
preparados/as para lidar com manifestações da sexualidade do/a deficiente intelectual dentro do 
espaço escolar. Para tal fim, o Projeto de Intervenção teve como objetivo geral oportunizar 
reflexões sobre a sexualidade da pessoa com deficiência intelectual com o corpo docente e os/as 
agentes de apoio educacional; sua metodologia é pautada em levantar as dificuldades e dúvidas 
que os/as participantes do curso apresentam a respeito da sexualidade e, após a constituição de 
um grupo de estudo, com 25 participantes, em oito encontros, sendo um por semana, serão 
implementadas e analisadas as ações, elencadas por meio de uma produção didático 
pedagógica, que complementa o Projeto implementado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CREUSA MARIA DA SILVA 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Deficiência Intelectual e Sexualidade: discussões no espaço escolar 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Sexualidade, Deficiente Intelectual, Educação Especial, 
Resumo: Essa produção didática pedagógica tem o intuito de subsidiar o projeto de intervenção 
pedagógica que tem por objetivo oportunizar reflexões sobre a sexualidade da pessoa com 
Deficiência Intelectual com o corpo docente e os/as agentes de apoio educacional, diante da 
constatação de que esses/as profissionais apresentam dificuldade em abordar este tema. Após 
uma ampla pesquisa pode-se entender o que é a sexualidade e como esta se desenvolve em 
cada etapa da evolução humana, percebendo que sexualidade é mais do que apenas sexos, mas 
sim um conjunto de fatores que estão interligados e que exercem influência sobre o 
desenvolvimento total do ser humano. Quanto à sexualidade do DI, observou que muitos/as 
pais/mães não sabem como lidar com a sexualidade de seus/suas filhos/as com deficiência 
intelectual, fator que também é responsável pela forma como esses/as se comportam em relação 
à sua sexualidade, lavando-os/as a manifestar sua sexualidade em público, inclusive no ambiente 
escolar. Diante dessas manifestações no espaço escolar, o corpo docente e os/as agentes de 
apoio educacional, se sentem envergonhados/as e sem saber como abordar o assunto com os/as 
alunos, desta forma essa produção possibilitará a aquisição de conhecimentos e a quebra de 
tabus relacionados à sexualidade do/a deficiente intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CRISTIANE DINORÁ DE PAULA 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: Tratar ou medicar? 
Tema: Avaliação para Identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: TDA/H, medicalização, escola 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uem_creusamariadasilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uel_cristianedinoradepaula.pdf


Resumo: O presente estudo tem por objetivo fazer um levantamento de dados juntamente com 
alunos que apresentam laudo de TDA/H, seus familiares e professores que atuam juntamente 
com esses alunos que não estão apresentando um desempenho escolar esperado, sendo 
necessária a intervenção por meio do uso de medicamentos para esse fim, com a intenção de 
contribuir com um rendimento escolar mais eficaz. No contexto da Educação o diagnóstico de 
alunos com TDA/H tem se tornado cada vez mais frequente em nosso meio escolar, juntamente 
com a utilização de medicamentos. A partir dessa inquietação, surgiu a necessidade de entender 
e compreender o diagnóstico, tratamento e a prática docente que estão sendo realizadas com os 
alunos que apresentam o Transtorno TDA/H. Frente a essa realidade/contexto, propomos 
intervenções pedagógicas para serem realizadas pelos professores com esses alunos, além de 
uma reflexão e análise a respeito dos medicamentos utilizados pelos mesmos. Essa produção 
será implementada com alunos, familiares e professores do Colégio Estadual Profa. Helena 
Kolody buscando auxiliar e oferecer aos alunos que apresentam TDA/H, familiares e professores 
contribuições para o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 
TDA/H. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CRISTIANE DINORÁ DE PAULA 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: Tratar ou medicar? 
Tema: Avaliação para Identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: TDA/H, medicalização, escola 
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem por objetivo fazer um levantamento de dados 
juntamente com alunos que apresentam laudo de TDA/H, seus familiares e professores que 
atuam juntamente com esses alunos que não estão apresentando um desempenho escolar 
esperado, sendo necessária a intervenção por meio do uso de medicamentos para esse fim, com 
a intenção de contribuir com um rendimento escolar mais eficaz. No contexto da Educação o 
diagnóstico de alunos com TDA/H tem se tornado cada vez mais frequente em nosso meio 
escolar, juntamente com a utilização de medicamentos. A partir dessa inquietação, surgiu a 
necessidade de entender e compreender o diagnóstico, tratamento e a prática docente que estão 
sendo realizadas com o alunos que apresenta o Transtorno TDA/H. Frente a essa 
realidade/contexto, propomos intervenções pedagógicas para serem realizadas pelos professores 
com esses alunos, além de uma reflexão e análise a respeito dos medicamentos utilizados pelos 
mesmos. Essa produção será implementada com alunos, familiares e professores do Colégio 
Estadual Prof.ª Helena Kolody buscando auxiliar e oferecer aos alunos que apresentam TDA/H, 
familiares e professores contribuições para o desenvolvimento no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos com TDA/H. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CRISTIANI MOREIRA DOS SANTOS 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uel_cristianedinoradepaula.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma Proposta de Adaptação Curricular e Avaliativa para alunos da Sala de Recursos 
Multifuncionais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação Curricular, Avaliação, Sala de Recursos Multifuncionais 
Resumo: O texto deste artigo tem o objetivo de refletir acerca de uma proposta de adaptação 
curricular e avaliativa para os alunos da Sala de Recursos Multifuncionais; cujo foco é analisar a 
prática pedagógica dos professores em classe comum e, apresentar uma proposta voltada à 
flexibilização metodológica e avaliativa para atender os alunos que frequentam a modalidade de 
atendimento 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: CRISTIANI MOREIRA DOS SANTOS 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma Proposta de Adaptação Curricular e Avaliativa para Sala Multifuncional Tipo I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação Curricular, Avaliação, Inclusão, Sala de Recursos Multifuncional tipo 
I 
Resumo: Este artigo consiste na proposta didática pedagógica para se estabelecer estratégias de 
ação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, proposto pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE 2016, com a temática Uma proposta de Adaptação 
Curricular e avaliativa para alunos da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I.  E tem como 
objetivo refletir sobre a prática pedagógica escolar, a partir de uma proposta voltada à adaptação 
curricular e avaliativa para alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I. Esta 
temática surgiu devido a vários questionamentos sobre como realizar adaptações A metodologia 
de ensino e aprendizagem se dará de forma flexível, em favor das especificidades e deficiências 
dos alunos em Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, buscando também estratégias 
pedagógicas e avaliativas adequadas às necessidades educativas dos alunos e, que venha a 
contribuir efetivamente para a aprendizagem dos educandos de inclusão. A proposta consiste na 
análise e reflexão de instrumentos avaliativos que garanta o conteúdo trabalhado e que esteja de 
acordo com as especificidades dos alunos de inclusão. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DANIELA MARA LOPES SOLA 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um novo pensar sobre a Educação de Jovens e Adultos com deficiência intelectual 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ação Docente, Deficiência Intelectual 
Resumo: A realidade educacional atual ainda demonstra que várias escolas e professores não 
estão preparados para desenvolver uma prática pedagógica coerente, com objetivos 
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contextualizados, no qual os alunos estão inseridos, oportunizando assim maior autonomia para 
que estes possam transitar pelo social sem apoio constante de outra pessoa. O presente estudo 
teve como objetivo analisar como se dá a utilização de metodologias, recursos pedagógicos, 
diferenciação pedagógica, instrumentos de avaliação no processo de alfabetização de jovens e 
adultos com deficiência intelectual em uma escola de educação básica na modalidade de 
educação especial. A partir deste estudo esperamos contribuir para reflexões acerca de ações 
que possibilitem, a partir do conhecimento, mudanças de atitude e efetivação de métodos que 
atendam às necessidades dos alunos que apresentam deficiência intelectual de modo 
significativo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DANIELA MARA LOPES SOLA 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um novo pensar sobre a Educação de Jovens e Adultos com deficiência intelectual 
Tema: Prática pedagógica na escola inclusiva 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Deficiência Intelectual, Metodologias, 
Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a utilização de metodologias, recursos 
pedagógicos, diferenciação pedagógica, instrumentos de avaliação, enfim como se dá o processo 
de alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual, em uma Escola de Educação 
Básica na Modalidade de Educação Especial. O aluno com deficiência intelectual precisa de mais 
tempo para assimilar e construir novos saberes, e requer recursos diferenciados que atendam 
suas especificidades, bem como de docentes que acreditem em suas potencialidades. Cabe à 
escola buscar mecanismos pedagógicos que minimizem as limitações apresentadas pelo aluno 
jovem e adulto com deficiência intelectual, oportunizando assim que este indivíduo possa agir com 
maior autonomia em seu meio social. Serão realizados momentos de debate, reflexão e estudos 
com os docentes que estarão atuando nas turmas de Educação de Jovens e Adultos, no ano de 
2017, na Escola Oswaldo de Jesus, município de Cambé. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORA CRISTIANE ESCARATTI ARMELIN 
Orientador: Sílvia Pereira Gonzaga de Moraes - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Situações-problema, Organização do Ensino de Matemática, Formação de 
Conceitos, 
Resumo: O presente trabalho faz parte das ações formativas do Programa de Desenvolvimento 
da Educação - Paraná (PDE-PR) e tem como objetivo principal investigar o papel das situações-
problema no processo de desenvolvimento das funções psíquicas superiores do estudante. A 
escolha dessa temática de estudos levou em consideração que, na maioria das vezes, na prática 
pedagógica a resolução de problemas tem se resumido a um conjunto de exercícios de 
memorização/aplicação, que não apresentam sentido para o aluno. Para realização desta 
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investigação, de caráter teórico-prático, foram desenvolvidos estudos sobre os referenciais da 
Teoria Histórico-Cultural no que diz respeito à formação de conceitos pelos escolares e, também, 
ao significado e forma de organização do ensino utilizando-se da resolução de problemas como 
metodologia. Como parte das ações foi feita a implementação pedagógica no Colégio de 
Aplicação Pedagógica da UEM (CAP), do município de Maringá, com duas turmas de Sala de 
Recursos Multifuncional - Tipo I envolvendo 14 escolares do 7º ano. A conclusão obtida foi a de 
que o processo educativo organizado para a promoção da apropriação de conceitos é que 
possibilita aos escolares avançarem em seu desenvolvimento, pois promove a formação de 
funções psicológicas superiores, como a memória, a atenção e a consciência, que, por sua vez, 
conduzem ao desenvolvimento humano. Além disso, a prática pedagógica de situações-problema 
desenvolvida nas escolas necessita ser repensada, não somente pelos resultados de avaliações 
que indicam a não-apropriação de conceitos, mas pela importância que o processo de resolução 
das situações-problema desempenha no desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORA CRISTIANE ESCARATTI ARMELIN 
Orientador: Sílvia Pereira Gonzaga de Moraes - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS SITUAÇÕES-PROBLEMA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS CONCEITOS 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Organização de Ensino, Formação de Conceitos 
Resumo: O presente material está organizado em duas partes: uma parte teórica, elaborada a 
partir dos pressupostos teóricos da Teoria Histórico-Cultural e da Atividade Orientadora de 
Ensino, que constituíram objeto de estudos durante o processo formativo do PDE e que 
motivaram a elaboração do trabalho. A segunda parte do trabalho é composta por atividades 
distribuídas em 4 unidades didáticas a serem trabalhadas em 8 encontros de 2 h cada, com duas 
turmas de escolares. A implementação prevista pelas unidades didáticas intenciona intervir a 
partir de uma base teórica para organização do ensino pelos estudantes das situações-problema 
no processo de apropriação de conceitos matemáticos. Tal escolha se justifica pela importância 
que a resolução de situações-problema, como um recurso teórico-metodológico, pode 
desempenhar no processo de ensino e aprendizagem dos escolares. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORA CRISTINA GROSKO 
Orientador: Ana Aparecida de Oliveira Machado Barby - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA (CA) NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Palavras-chave: Comunicação Alternativa (CA), Educação Inclusiva, Formação em CA, 
Resumo: A garantia da inclusão educacional, interação e aprendizagem de alunos com 
defasagem ou ausência de fala e/ou escrita funcional implica no emprego de métodos de ensino 
que utilizem alguma forma de Comunicação Alternativa (CA). Este estudo buscou atender às 
demandas educacionais existentes de formação articulada entre teoria e prática na área da CA, 
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envolvendo dezessete profissionais da Educação Básica, que atuaram com um aluno do 6º ano, 
com deficiência física neuromotora (paralisia cerebral), sem linguagem oral e escrita funcional, 
usuário da CA. Este processo foi construído e desenvolvido a partir da opinião dos participantes 
da capacitação, utilizando-se da metodologia de abordagem qualitativa com processo de 
intervenção. Os resultados mostraram que houve progressos significativos com relação à 
aprendizagem e inclusão desse aluno na escola. Conclui-se que o trabalho com CA com alunos 
com muitas limitações exige um repensar diário da prática pedagógica, sendo necessário tempo, 
dedicação, paciência, entendimento sobre a história e patologia do aluno, conhecimento do 
contexto no qual ele está inserido, participação familiar, trabalho em equipe, suporte, 
planejamento, objetivos claros e concretos, recursos, estratégias, metodologias diferenciadas, 
adaptação de materiais, atividades e avaliações. Para tanto, a formação dos profissionais acerca 
da temática é importante e fundamental. A CA abre as portas para o conhecimento e é uma 
ferramenta poderosa de comunicação, inclusão, aprendizagem e interação social, sendo 
necessária a implementação de novas pesquisas sobre o assunto com vistas à promoção de uma 
aprendizagem mais significativa e efetiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORA CRISTINA GROSKO 
Orientador: Ana Aparecida de Oliveira Machado Barby - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Comunicação Alternativa no Contexto Escolar 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Comunicação Alternativa, Educação Inclusiva, Formação de Professores, 
Resumo: A comunicação alternativa destina-se a pessoas sem fala e/ou sem escrita funcional, 
ou, com defasagem entre a necessidade comunicativa e sua habilidade de falar ou escrever, 
possibilitando ao educando tornar-se o mais independente possível em suas habilidades 
comunicativas, ampliando sua capacidade de interação com outras pessoas e com o meio. Na 
ausência da fala, essas pessoas podem estabelecer outras formas de comunicação 
compreensível por meio de gestos, sons, expressões corporais ou outros meios. A garantia de 
acessibilidade comunicativa às pessoas que apresentam restrições de linguagem oral e escrita 
consiste no emprego de um método de ensino que empregue alguma forma de Comunicação 
Alternativa. Para tanto, é imprescindível que os professores tenham acesso à formação inicial e 
continuada sobre os recursos de comunicação alternativa para propor as adaptações que esses 
alunos necessitam. Neste contexto, o objetivo deste estudo é promover a socialização do 
conhecimento e prática sobre os aspectos que envolvem a Comunicação Alternativa, destinada a 
alunos sem fala/funcional, para que sua interação e aprendizagem sejam significativas no 
contexto escolar e social, com professores da Educação Básica. O público alvo é um aluno com 
deficiência física neuromotora, sem linguagem oral e escrita funcional, que utiliza a comunicação 
alternativa. Pretende-se oferecer informações sobre o tema aos professores da educação básica 
para atuarem com alunos com necessidades específicas e singulares, abrindo novos caminhos de 
compreensão e novas possibilidades de atuação em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORAH JEANNE DE FREITAS TOREGEANI 
Orientador: NILZA SANCHES TESSARO LEONARDO - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Letramento Matemático: Passo a Passo em Busca de um Ensino de Qualidade na 
Educação Bilíngue para Surdos 
Tema: Teoria e prática, educacional para atendimento dos aluno da educação especial na 
perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Educação Bilíngue, Surdez, Letramento Matemático, 
Resumo: O presente artigo sintetiza resultados dos estudos e trabalhos realizados ao longo do 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, sobretudo da 
implementação pedagógica, que teve por objetivo contribuir com formação continuada dos 
professores e equipe pedagógica do Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá. Para tanto se 
discutiu o ensino de segunda língua de acordo com Almeida Filho para o ensino bilíngue, bem 
como teceu reflexões acerca do letramento matemático para alunos surdos, respaldado nos 
fundamentos teóricos da Psicologia Histórico-Cultural, sobretudo a defectologia. Durante a 
aplicação os participantes reconheceram e indicaram possíveis mudanças na sua ação 
pedagógica, no planejamento a aplicação. Propuseram alternativas com o intuito de melhorar a 
qualidade das aulas e propiciar aos alunos uma compreensão real dos conceitos matemáticos, a 
fim de melhorar o desenvolvimento integral de seu aluno. Conclui-se, portanto, que o curso 
desencadeou nos professores a necessidade de continuar estudando e se aperfeiçoando na 
temática. Diante disto, a coordenação estabeleceu capacitação quinzenalmente para construirmos 
novas metodologias de ensino em língua de sinais fazendo uso de materiais didáticos em 
português de segunda língua. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DÉBORAH JEANNE DE FREITAS TOREGEANI 
Orientador: NILZA SANCHES TESSARO LEONARDO - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LETRAMENTO MATEMÁTICO: passo a passo em busca de um ensino de qualidade na 
educação bilíngue para surdos 
Tema: Teoria e prática, educacional para atendimento dos alunos público alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: letramento matemático, segunda língua, professor, aluno surdo 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem a intenção de contribuir com a formação 
continuada dos professores e equipe pedagógica do Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá. 
Para isto, abordaremos sobre o letramento matemático para alunos surdos e as fases de uma 
aula de matemática no ensino de segunda língua, de acordo com Almeida Filho. Destacamos que 
o trabalho a ser desenvolvido se respaldará nos fundamentos teóricos da Psicologia Histórico-
Cultural, sobretudo a defectologia, que visa à compreensão do desenvolvimento humano de 
pessoas com necessidades especiais. Assim, esta formação pretende instrumentalizar os 
profissionais, por meio destes estudos, para que possam identificar e propor alternativas que 
permitam uma aula com qualidade, que propicie aos alunos uma compreensão real dos conceitos 
matemáticos e que, ao se apropriarem deles, possa melhorar o desenvolvimento integral, sendo 
mediadores com qualidade. 
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Professor PDE: DIRCE MIRANDA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A Ludicidade na Prática Pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ludicidade, Aprendizagem, Metodologia, Prática Inclusiva, 
Resumo: O presente estudo teve por objetivo verificar como a ludicidade contribui para o 
processo do ensino e aprendizagem na educação inclusiva. Optou-se por uma pesquisa 
qualitativa, de caráter teórico-prática, pautada na concepção Histórico-Cultural em que foram 
utilizados os seguintes procedimentos: Diagnostico sobre o conhecimento lúdico, 
aprofundamentos de referenciais teóricos e práticos sobre a Educação Especial numa perspectiva 
inclusiva, formação de professores e estratégias pedagógicas pautada nas questões lúdicas. 
Foram realizadas visitas na Escola Especial com as normalistas, que após confecção de materiais 
adaptados que foram aplicados aos alunos da modalidade especial no ensino de conteúdos 
escolares. E, como resultado, realizou-se uma feira da ludicidade na escola com exposição dos 
trabalhos, apresentação de teatro, jogos e brincadeira. O desenrolar do trabalho aconteceu num 
Colégio de Alto Piquiri - Noroeste do Estado do Paraná com as alunas do Curso de Formação de 
Docentes, chamadas aqui de normalistas. Este estudo resultou numa ação reflexiva sobre as 
metodologias pedagógicas e foi constatada a necessidade de maior valorização da ludicidade na 
formação do educador. Foram inseridas novas práticas educativas e as normalistas conheceram 
vários subsídios que contribuíram de maneira significativa e favoreceram a ação pedagógica 
inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: DIRCE MIRANDA 
Orientador: Leonor Dias Paini - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Ludicidade na Prática Pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Escola, Aprendizagem, Ludicidade, Práticas Educativas, 
Resumo: Esta Unidade Didática Pedagógica foi desenvolvida com a intenção de proporcionar aos 
alunos do Curso de Formação de Docentes - Nível Normal do Colégio Estadual Papa João XXIII, 
momentos de estudos e pesquisas com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a ludicidade e 
conhecer novas estratégias e metodologias, que os instrumentalize, conforme orienta a Diretriz 
Curricular do Curso Normal em Nível Médio (2008), para que os futuros docentes dominem os 
conteúdos que norteiam o processo de ensino aprendizagem e as metodologias pelo quais o 
processo acontece. Entende-se que os conteúdos trabalhados no curso de Formação de 
Docentes permearão o trabalho dos professores através do emprego metodologias diversificadas 
na busca de uma prática educativa inclusiva. Diante desta expectativa, nesta unidade didática 
serão realizadas atividades práticas como: pesquisas, construção de material didático 
pedagógico: jogos, brincadeiras, brinquedos e músicas que serão aplicados aos alunos da 
Educação Especial na Escola Pequeno Príncipe - APAE de Alto Piquiri. A efetivação desta 
produção tem como intento desenvolver ações inclusivas e despertar um ensino pautado em 
práticas lúdicas que enriquecem o ensino e a aprendizagem. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EDEVALDO ANDRÉ GABRIELLI 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LITERATURA SURDA NO LETRAMENTO DE ALUNOS SURDOS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Literatura Surda, Letramento, Língua de Sinais, Surdez 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma metodologia para ensino de Língua 
Portuguesa para alunos Surdos como segunda Língua, esta proposta levou em consideração a 
produção histórica deste povo, através de, histórias, poesias, lendas, piadas, enfim, a Literatura 
Surda, encontrada nos materiais produzidos na e pela comunidade Surda Brasileira. Com este 
estudo queremos mostrar novos caminhos teóricos metodológicos, em relação ao processo de 
letramento dos alunos Surdos e que colabore nas práticas dos professores que atuam nas Salas 
de Recursos Área da Surdez, Salas Bilíngues para Surdos ou ainda nas Escolas de Surdos, 
ensinando língua portuguesa para alunos surdos como segunda língua. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EDEVALDO ANDRÉ GABRIELLI 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Literatura Surda no Letramento de Alunos Surdos 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Letramento, Literatura Surda, Cultura Surda 
Resumo: Propor uma metodologia para ensino de Língua Portuguesa para alunos Surdos como 
segunda Língua, levando em consideração a produção histórica deste povo, através de suas 
produções, histórias, poesias, lendas, piadas, enfim, a Literatura Surda, produções essas 
produzidas na e pela comunidade Surda Brasileira. Espera-se que este estudo venha mostrar 
novos caminhos teóricos metodológicos, em relação ao processo de letramento dos alunos 
Surdos e que colabore nas práticas dos professores que atuam nas Salas de Recursos Área da 
Surdez, ensinando língua portuguesa para alunos surdos como segunda língua. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EDSON LIOHITI OSHIMA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Tecnologia Assistiva como recurso de acessibilidade aos deficientes visuais da 
Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Acessibilidade, Deficiência Visual, Educação de Jovens e 
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Adultos, 
Resumo: O atendimento dos alunos da Educação Especial é uma ação precípua que se constitui, 
como direito previsto na legislação, com vistas à inclusão social no âmbito escolar. Essa pesquisa 
se propõe a dialogar sobre a Tecnologia Assistiva, elencando como objeto de estudo o software 
Dosvox e Mecdaisy, que são indicados e fundamentados por literatura científica, para serem 
usados como recursos de acessibilidade aos alunos com deficiência visual. Conjuntamente se 
empreende o estudo, a análise dos conhecimentos que são imprescindíveis aos professores e as 
inescusáveis modificações, em sua práxis, para a apropriação e eficácia no uso dessa tecnologia. 
Para ascender às metas propostas, as intervenções foram empreendidas em um estabelecimento 
de ensino da rede estadual de ensino, que oferta a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, 
situado no município de Curitiba. Inicialmente para o estudo, foi aplicado um questionário aos 
profissionais com o propósito de disseminar as informações sobre o uso da Tecnologia Assistiva, 
identificar os contratempos de uso e, a posteriori, viabilizar aos alunos o uso do Dosvox e 
Mecdaisy. Foi possível depreender que os professores, apesar de dessaberem a sua aplicação, 
afirmam ser importante o seu emprego na educação. Seu manuseio contribuiu na escolarização 
dos discentes e os resultados auferidos foram relevantes. Como corolário, com base nos dados 
logrados, o software Dosvox, asseverou-se imprescindível para o desenvolvimento do processo 
de ensino e aprendizagem, propiciou a autonomia dos educandos e, de modo consequente, o 
acolhimento das necessidades educacionais especiais dos alunos deficientes visuais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ÉDSON LIOHITI OSHIMA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso dos softwares Dosvox e Mecdaisy na escolarização dos deficientes visuais da 
Educação de Jovens e Adultos 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Deficiência Visual, Dosvox, Mecdaisy, 
Resumo: O uso da tecnologia tem-se mostrado relevante no processo de humanização dos 
discentes, ao facultar à equidade de oportunidades, o direito de condições adequadas às 
capacidades das pessoas, a sobrepujar os obstáculos sociais de comunicação e a autonomia. A 
presente Produção Didático-Pedagógica, no formato de unidade temática, versa sobre o uso do 
computador na modalidade da Educação Especial, com vistas à escolaridade dos alunos com 
deficiência visual inseridos na modalidade da Educação de Jovens e Adultos e nos níveis de 
ensino. Visa subsidiar o professor no processo de ensino e aprendizagem e, assim, potencializar 
o atendimento das necessidades educacionais especiais desses alunos. Na atualidade existe uma 
variedade de mecanismos que facilitam o compartilhamento de informações, o acesso, à 
execução e a efetivação de tarefas, através da internet, pelo uso de dispositivos móveis ou 
equipamentos. Como no ambiente escolar, essa prática é semelhante, se pretende fazer à análise 
das fragilidades, dos dilemas, da mediação do conhecimento e da instrumentalização do uso do 
computador em sala de aula. Elenca-se como componentes norteadores da produção, a 
Tecnologia da Informação e Comunicação e a Tecnologia Assistiva, nomeadamente, dos 
softwares Dosvox e Mecdaisy. Em face dessa reflexão, se tem a imprescindibilidade de discutir a 
formação continuada dos professores, norteada pelo uso do computador e de seus recursos, pois 
requer do professor um conhecimento que não possui, mas que é imprescindível e intrínseco para 
o seu aproveitamento com pleno domínio. Destarte, tem como público-alvo os professores do 
Ensino Fundamental e Médio, sendo extensivos aos demais profissionais que atuam nessas 
modalidades. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EDVIRGES MARIA KRIK 
Orientador: Ana Flávia Hansel - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual, Tecnologias 
Assistivas, 
Resumo: Este artigo tem como principal objetivo implementar um projeto de intervenção intitulado  
A Educação Especial e o uso da Tecnologia Assistiva na Educação Especial, realizado no 
primeiro semestre do ano de 2017, na Escola Espaço e Vida em Prudentópolis-PR. Teve como 
amostra um aluno com 11 anos que apresenta Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual, com 
dificuldades motoras globais. Desde a fundação da escola, mantida pela APAE, muitos alunos 
com deficiência intelectual e múltiplas são beneficiados, na área da saúde e educação, pois a 
escola atende aproximadamente 170 alunos, ofertando Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
esporte, lazer e atividades diversificadas, tais como projeto de música, dança e teatro. O texto 
apresenta apontamentos teóricos e discussões relacionadas à Paralisia Infantil, que é uma das 
patologias que mais causa deficiência física, limitando os movimentos das pessoas que a 
possuem. Também foi abordada a temática referente a Deficiência Intelectual e a importância da 
adoção de tecnologias assistivas no dia-a-dia da criança com Paralisia Cerebral, para que ela se 
torne mais independente e autônoma na realização de suas tarefas da vida diária. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EDVIRGES MARIA KRIK 
Orientador: Ana Flávia Hansel - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação Especial e o uso das Tecnologias Assistivas no contexto da Inclusão 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, Autonomia, Tecnologia Assistiva, 
Resumo: Essa Unidade Didática tem por objetivo planejar o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas a serem desenvolvidas com um aluno com idade de 11 anos, com Deficiência 
Intelectual e Paralisia Cerebral, aluno da Escola Espaço e Vida, localizada no município de 
Prudentópolis-PR. Buscar-se-á desenvolver diversas atividades da vida diária do aluno, que serão 
feitas através de adaptações de vários recursos, por meio da tecnologia assistiva, visando maior 
autonomia do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELENA SALETE SCHANDESKI 
Orientador: JANE PERUZO IÁCONO - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Fábula: contar e encantar - um caminho para o desenvolvimento da leitura, oralidade e 
escrita 
Tema: Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Fábula: oralidade, leitura e escrita, 
Resumo: Este artigo sistematiza os resultados obtidos durante o Programa de Desenvolvimento 
do Estado do Paraná - PDE, 2016/2017, onde foi implementada uma sequência didática 
envolvendo o gênero textual fábula, desenvolvida com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento da oralidade, da leitura e da escrita do alunado com deficiência intelectual (DI) e 
deficiência múltipla (DMu) da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Alcides Bernardi - 
APAE do município de Campo Bonito/PR, Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel. A 
proposta de trabalho contemplou uma série de atividades elaboradas a partir das necessidades 
específicas de cada aluno por meio de adaptações curriculares e a escolha do gênero fábula 
ocorreu por considerá-lo apropriado para as necessidades dos alunos, por ser um texto curto e 
apresentar histórias que causam satisfação e prazer ao serem lidas. Os resultados evidenciaram 
que os objetivos estabelecidos no projeto foram alcançados ao se observar a mudança na 
aprendizagem dos alunos com relação ao processo de alfabetização, especialmente quanto à 
leitura, ao reconhecimento das letras do alfabeto e à maior capacidade de atenção, proporcionada 
pelo desenvolvimento da oralidade. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELENA SALETE SCHANDESKI 
Orientador: JANE PERUZO IÁCONO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contar e encantar - um caminho para o desenvolvimento da leitura, oralidade e escrita 
Tema: Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual e Múltipla, Alfabetização, Fábulas, 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como objetivo trabalhar com os alunos da 
Escola Alcides Bernardi, Escola de Educação Básica na Modalidade Educação Especial na Área 
de Deficiência Intelectual e Múltipla - APAE do município de Campo Bonito, Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Cascavel. Justifica-se a importância de usar o gênero textual fábula, como 
uma ferramenta pedagógica que permite o desenvolvimento de atividades que possam contribuir 
para o processo de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual e múltipla, tendo em vista 
que, apesar dos anos de frequência à escola e apesar da idade, a maioria desses alunos 
apresenta-se ainda como meros copistas. Além de enfatizar a importância do trabalho com o 
gênero textual fábula, pretende-se: a) apresentar algumas técnicas para a exploração das 
metodologias diferenciadas em sala de aula; b) desenvolver materiais didáticos e atividades 
adaptados; d) possibilitar momentos de diversão e descontração, utilizando-se do aspecto lúdico 
para o desenvolvimento da criatividade e da imaginação no trabalho pedagógico com fábulas; e) 
realizar leitura e escrita de forma independente; f) Dramatizar uma fábula com auxílio de cenários, 
da caracterização de animais pelos alunos (atuando), do desenvolvimento de movimentos 
espontâneos e programados e da colocação de falas e uso de recursos audiovisuais. Assim, 
pretende-se que o gênero textual fábula possa contribuir significativamente para a aprendizagem 
do aluno da Educação Especial na apropriação da oralidade, leitura e escrita. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA APARECIDA PINHO STATI 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação de Docentes na Modalidade Normal em Nível Médio: Saberes Necessários para 
Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
Tema: Fundamentos Filosóficos, Teóricos, Legais e Práticos da Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva 
Palavras-chave: Formação de docentes, Inclusão, Necessidades educacionais especiais, 
Resumo: Este artigo descreve uma formação complementar realizada com os alunos do segundo 
ano do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio na cidade de Jacarezinho - PR, através 
de um minicurso desenvolvido por meio de oito unidades temáticas envolvendo conteúdos 
voltados para atuação na educação inclusiva com a finalidade de complementar os conteúdos 
dispostos na grade curricular do referido curso com saberes teóricos, práticos e reflexões nas 
dimensões política, social e educacional, capazes de auxiliar os futuros docentes de salas 
inclusivas em sua trajetória profissional. A abordagem metodológica foi de cunho qualitativo e de 
natureza aplicada. Utilizou-se como procedimento técnico da pesquisa a pesquisa-ação, que 
buscou compreender a realidade através de um processo de investigação, reflexão e formação 
sobre os saberes docentes e as práticas pedagógicas inclusivas. O estudo deu-se pela realização 
de pesquisas documentais e bibliográficas, assim, buscou-se o referencial de teóricos de renomes 
que discutem a temática. Destaca-se também as importantes contribuições registradas pelo 
Grupo de Trabalho em Rede onde foi possível atestar que em diferentes localidades a nível de 
Paraná as mesmas dificuldades foram diagnosticadas entre elas, a necessidade de reorganização 
e acompanhamento de algumas práticas pedagógicas no curso de formação inicial de docentes a 
nível médio, que atualmente não estão totalmente contribuindo para formar o futuro docente com 
identidade inclusiva. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA APARECIDA PINHO STATI 
Orientador: Sônia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação De Docentes Na Modalidade Normal Em Nível Médio: Saberes Necessários 
Para Inclusão De Alunos Com Necessidades Educacionais Especiais 
Tema: Fundamentos Filosóficos, Teóricos, Legais e Práticos da Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva. 
Palavras-chave: Formação de docentes, Inclusão, Necessidades educacionais especiais 
Resumo: O movimento pela inclusão educacional já vem de longa data, no entanto ela ainda é 
uma prática em construção que enfrenta muitos obstáculos para se efetivar com qualidade, nas 
escolas. Um desses entraves está na falta de formação inicial dos professores que atuam na 
educação básica. Com o objetivo de superar esse modelo de formação que não articula os 
saberes da educação especial aos saberes da educação comum, faz-se necessário a formação 
de uma nova geração de professores capazes de educar na diversidade. Portanto a aquisição de 
conhecimentos sobre a educação inclusiva no curso de Formação de Docentes em Nível Médio 
se faz imprescindível para as primeiras fundamentações da prática pedagógica inclusiva. Assim 
esta produção didático pedagógica tem por finalidade desenvolver uma formação complementar 
aos alunos do Curso de Formação de Docentes em Nível Médio, através de um minicurso 
envolvendo conteúdos voltadas para educação inclusiva.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA CAMPIONI 
Orientador: Leonor Dias Paini - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ludicidade, Socialização, Educação Inclusiva, 
Resumo: Este estudo objetivou perceber como a ludicidade possibilitou maior interação e 
socialização no processo de aprendizagem dos alunos da Sala Multifuncional Tipo l. Tratou-se de 
uma pesquisa participante, de caráter prático, por meio de atividades lúdicas à luz da teoria 
Histórico Cultural de Vygotsky, Luria e Leontiev. Os jogos cooperativos foram aplicados nos 15 
alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I do Colégio estadual Governador 
Adolpho de Oliveira Franco-EFMP de Astorga - Paraná. E teve como resultado a integração dos 
alunos nas atividades propostas, isto se comprovou porque ao brincar, jogar eles conseguiram 
trabalhar em equipes. E, que além da fala e da escrita houve também comunicação por meio da 
música, dança e do teatro e que estas linguagens corroboram para melhorar nossa relação com o 
meio em que vivemos. A aplicação demonstrou que as atividades lúdicas possibilitam uma nova 
relação do aluno com o meio no qual está inserido e promove uma nova perspectiva do aluno 
sobre si mesmo na medida em que se sente cada vez mais autônomo. Constatou-se assim, que a 
ludicidade, enquanto recurso pedagógico contribuiu para que haja uma maior interação e 
socialização no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Sala Multifuncional Tipo l. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA CAMPIONI 
Orientador: Leonor Dias Paini - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Socialização, inclusão, autoestima, aprendizagem 
Resumo: Este projeto visa possibilitar a vivência de situações, que envolvam o desenvolvimento 
de dinâmicas em grupo: jogos cooperativos dança e teatro em um contexto de educação inclusiva 
que proporciona aos educandos, desenvolver a percepção, observação, atenção e 
espontaneidade. Além de que as diferentes linguagens artísticas possibilita a criação de 
personagens reais e fictícios que auxilia a busca do equilíbrio psíquico e com isso, construir uma 
relação de autoconfiança e respeito mútuo. A ludicidade enriquece a vivência, a criatividade e 
sociabilidade dos alunos, mas para que isso aconteça, a proposta de intervenção traz como 
ferramenta didática pedagógica, três recursos de ensino aprendizagem lúdico: jogo cooperativo, 
dança e teatro. Para ajudar as pessoas a se libertarem da competição, propomos o jogo 
cooperativo, pois o envolvimento de todos é para alcançar uma meta em comum. A dança, 
também faz parte dessa proposta, com o objetivo principal de formação do sujeito, 
proporcionando o autoconhecimento e a superação das relações interpessoais. O teatro também 
é uma atividade coletiva, que exige respeito ao outro e às regras, bem como os diferentes pontos 
de vista, estimulando a tomada de decisões coletivas e divisão de tarefas. Na intervenção do 
projeto será desenvolvida uma pesquisa de investigação com alunos matriculados, na Sala de 
Recursos Multifuncional - Tipo I, no período matutino, do Colégio Estadual Governador Adolpho 
de Oliveira Franco em Astorga - PR.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA PAULESKI PASSAMANI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ALTERNATIVAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA A PREVENÇÃO DO PRECONCEITO 
E DO BULLYING NA ESCOLA 
Tema: Práticas pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: Preconceito, Bullying, Educação Especial, 
Resumo: O presente artigo tem como propósito apresentar os resultados do trabalho efetivado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, com foco em ações 
didático-pedagógicas que buscam contribuir para a reflexão e prevenção do preconceito e do 
bullying no espaço escolar. O trabalho foi desenvolvido por meio de questionários, dinâmicas, 
filmes, leituras, dramatizações e rodas de conversa, sobre o preconceito e bullying, características 
dos envolvidos nesses dois tipos de violência, causas e consequências de tal prática em espaços 
escolares. Com este trabalho, intenta-se contribuir para a formação de sujeitos que possam 
refletir sobre o preconceito e o bullying como tipos de violência, bem como formas de superá-los 
no espaço escolar e fora dele, com destaque para a educação especial. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANA PAULESKI PASSAMANI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ALTERNATIVAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS PARA A PREVENÇÃO DO PRECONCEITO 
E DO BULLYING NA ESCOLA 
Tema: Práticas pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: preconceito, bullying, educação especial, 
Resumo: Este projeto refere-se ao tema Preconceito e Bullying, violências essas que ganham 
espaço no âmbito escolar e, por isso, são motivos de muita preocupação. Este trabalho tem como 
objetivo desenvolver ações didático-pedagógicas para a prevenção e o combate a esse tipo de 
violência. Será implementado com alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 
Marechal Costa e Silva, do município de Cidade Gaúcha, no estado do Paraná. Como estratégia 
de intervenção, será realizado um conjunto de ações dentre as quais: aplicação de questionário a 
fim de detectar os tipos e a incidência de bullying na escola; leituras de histórias infanto-juvenis 
que tratam do preconceito e bullying; apresentação e debates sobre vídeos e filmes que mostram 
cenas de preconceito, violência e bullying; apresentação à comunidade escolar dos trabalhos 
desenvolvidos. A implementação desse projeto de intervenção constitui uma possibilidade de 
resistência por parte dos professores e alunos do ensino fundamental à manifestação do bullying 
e do preconceito no espaço escolar, com vistas à sua superação. 
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Professor PDE: ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O processo de ensino e de aprendizagem da Arte na Escola de Educação Básica na 
modalidade Especial: uma visão curricular 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Arte, Aprendizagem, Deficiência Intelectual, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de um trabalho desenvolvido no Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE, que tem como objetivo o estudo da importância do 
processo do ensino e aprendizagem da arte no desenvolvimento educativo dos alunos que 
apresentam deficiência intelectual. O trabalho consistiu no desenvolvimento de práticas 
pedagógicas, produções e vivências artísticas nas linguagens das artes visuais, artes cênicas, 
música e dança, fundamentadas e adaptadas às dificuldades e especificidades dos alunos 
atendidos. A pesquisa ocorreu a partir de uma construção teórica e metodológica fundamentada 
nos teóricos Fischer (1971), Barbosa (2012), Ferreira (2011), Tibola (2001), Vygotsky (1999) e as 
Diretrizes Curriculares de Arte para Educação Básica-PR (2008). A proposta apresentada 
caracterizou-se como pesquisa empírica qualitativa, de abordagem metodológica da pesquisa-
ação, no qual há um ativo processo de participação e ação dos participantes. O trabalho 
possibilitou a reflexão a partir da formação continuada de professores, por meio de espaços para 
uma discussão sobre a articulação da arte, ensino e a produção na Educação Especial. Buscou 
também refletir sobre a importância do currículo de arte na Escola Anne Sullivan Modalidade 
Especial na perspectiva do aprofundamento teórico dos professores que orientam o trabalho 
pedagógico no espaço escolar em que o professor atua. Os resultados obtidos propiciaram um 
espaço de produção e criação artísticas significativas voltadas ao processo de ensino e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Processo de Ensino e de Aprendizagem da Arte na Escola de Educação Básica na 
Modalidade Especial: Uma visão Curricular 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Arte, Aprendizagem, Deficiência Intelectual, 
Resumo: A arte está presente no mundo, desde o aparecimento do ser humano, surgiu com as 
primeiras manifestações gráficas, representadas nas paredes das cavernas. Numa linguagem 
específica a arte se relaciona com diferentes áreas da educação articulado com os diferentes 
campos do conhecimento numa abordagem histórica cultural. Baseado nisso o objetivo desta 
unidade didática é possibilitar um estudo da importância do processo de ensino e aprendizagem 
da arte na educação especial tendo por base a pesquisa de referenciais teóricos das diferentes 
linguagens da arte como as artes visuais, artes cênicas, música e dança. Para tanto, propõe um 
curso de formação para os professores que atuam na Escola Anne Sullivan - APAE Guarapuava-
Pr e também para professores que atuam nas escolas especiais pertencentes ao conselho 
Regional das APAEs da região de Guarapuava/PR. Pretende-se também desenvolver práticas e 
vivências pedagógicas bem como promover uma reflexão e analise curricular do ensino da arte 
vivenciado nas aulas de arte a partir de uma construção teórica e metodológica o qual deverá ser 
sistematizado no projeto politico pedagógico das escolas participantes do curso. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANE DE SOUZA 
Orientador: Marília Bazan Blanco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO POR MEIO DE MAPAS CONCEITUAIS: uma proposta para alunos com 
deficiência intelectual 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Avaliação, Aprendizagem significativa, Deficiência intelectual, Mapas 
conceituais 
Resumo: O presente artigo apresenta um estudo sobre avaliação, aprendizagem significativa, 
Deficiência Intelectual e mapas conceituais. O estudo foi pautado nas angustias dos professores 
em relação a avaliação, em que traziam fragilidades no processo avaliativo. Nesse sentido, os 
estudos realizados foram voltados ao tema o uso de mapas conceituais como um recurso na 
avaliação com estudantes com deficiência intelectual, nas diferentes disciplinas, conforme 
exposto no Projeto de Intervenção na Escola, intitulado Avaliação por meio de mapas conceituais: 
uma proposta para os alunos com deficiência intelectual, elaborado durante a primeira etapa do 
Programa de desenvolvimento Educacional - PDE. Apresentam aqui, fundamentação teórica para 
o trabalho pedagógico dos professores para aplicação dos mapas conceituais, bem como 
encaminhamentos metodológicos, tendo como objetivo principal apontar um modo de melhorar a 
forma de avaliar, principalmente com os alunos com DI. E também a análise da aplicação dos 
mapas conceituais por parte dos professores. Revelou a importância dos estudos realizados nos 
encontros dos professores para o sucesso da atividade proposta, ao qual favoreceu para sua 
aplicação. Com a utilização dos mapas conceituais foi possível construir uma outra forma de 
avaliar os alunos com Deficiência intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIANE DE SOUZA 
Orientador: Marília Bazan Blanco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação por meio de mapas conceituais: uma proposta para alunos com deficiência 
intelectual 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Avaliação, Processo de aprendizagem, Deficiência intelectual, Conhecimentos 
prévios, Mapas conceituais 
Resumo: Considerando as informações acerca do processo avaliativo apresentadas em reunião 
pedagógica, no Colégio Estadual João Turin, percebeu-se a dificuldade dos professores em 
utilizar a avaliação para identificar as necessidades educacionais especiais. Desse modo, a 
intenção da presente pesquisa é propor estudos sobre a avaliação como um recurso no processo 
de ensino e de aprendizagem, a importância de se considerar os conhecimentos prévios dos 
alunos, e o uso de mapas conceituais como instrumento avaliativo no colégio Estadual João Turin, 
de São Sebastião da Amoreira, junto aos professores de 6º ao 9º ano que tem matriculados 
alunos com deficiência intelectual. Portanto, o objetivo proposto nesses estudos é o de Analisar 
as possibilidades de utilização dos mapas conceituais como ferramenta de avaliação da 
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELINÉLIA SOARES DE OLIVEIRA 
Orientador: NILZA SANCHES TESSARO LEONARDO - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Formação Continuada de Professores do Ensino Regular na Perspectiva Inclusiva do 
Estudante com Transtorno do Espectro do Autismo 
Tema: Práticas Pedagógicas na escola Inclusiva 
Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo, Formação continuada, Inclusão, 
Resumo: Este artigo sintetiza os estudos e trabalhos realizados ao longo do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, tendo como objetivo, contribuir com a 
formação continuada de professores da rede Pública de Ensino do Município de Umuarama e 
também do Estado do Paraná, por meio do (GTR) Grupo de Trabalho em Rede. Esta temática se 
mostra relevante, pois o número de estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo 
matriculados no ensino regular vem aumentando consideravelmente, preocupando muitos 
professores, que por falta de conhecimento sobre o assunto se sentem despreparados para 
atender essa demanda crescente. Nosso projeto de implementação pedagógica consistiu em 
instrumentalizar professores do ensino regular na perspectiva inclusiva do estudante com 
Transtorno do Espectro do Autismo, por meio de estudos e reflexões sistematizadas, buscando 
possibilitar que esses pudessem refletir sobre suas práxis, aprimorando seu trabalho pedagógico. 
Para isso, foi proporcionado aos professores, um resgate histórico sobre o TEA englobando: 
definição, características, diagnóstico, etiologias, incidência, tratamento e a legislação, além de 
realizar estudos sobre a inclusão do aluno com TEA, tendo como aporte a Teoria Histórico-
Cultural, como alternativa para uma educação mais humanizada para os estudantes Autistas. A 
formação deu-se sob forma de curso realizado em ambiente escolar, para os professores do 
ensino regular, com duração de 32 horas. O referido estudo foi elaborado sob a orientação da 
professora, Drª Nilza Sanches Tessaro Leonardo. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELINÉLIA SOARES DE OLIVEIRA 
Orientador: NILZA SANCHES TESSARO LEONARDO - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação Continuada de Professores do Ensino Regular na Perspectiva Inclusiva do 
Estudante com Transtornos do Espectro Autista 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Autismo, Inclusão, Formação continuada, 
Resumo: Essa unidade didática, será aplicada por meio de um curso, a ser implementada no 
Colégio estadual Drª Zilda Arns E.F.M, tendo como público-alvo professores do ensino regular, 
legitimando a necessidade de indicar, nessa unidade didática o estudo que tem como título: 
Formação Continuada de Professores do Ensino Regular na Perspectiva Inclusiva do Estudante 
com Transtorno do Espectro Autista; Com o intuito de colaborar com a formação continuada de 
professores, propondo momentos de estudos e reflexões sobre a temática, para isso serão 
realizados oito encontros totalizando trinta e duas horas de curso, que terá como base um resgate 
histórico da Educação Especial e da pessoa com necessidades educacionais especiais, 
especialmente o estudante Autista, das políticas públicas, além de fundamentos teóricos de 
autores que dissertam sobre a temática, seguindo a vertente da Psicologia Histórico-Cultural, para 
que os professores possam entender o processo de inclusão do estudante com Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA),contribuindo assim para a emancipação desses estudantes.

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uem_elineliasoaresdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uem_elineliasoaresdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uem_elineliasoaresdeoliveira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uem_elineliasoaresdeoliveira.pdf


Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELINEUZA DA SILVA 
Orientador: Nerli Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA NA MEDIAÇÃO DAS FUNÇÕES 
PSICOLÓGICAS SUPERIORES DE ALUNOS DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, Sala de Recursos Multifuncionais, 
Funções Psicológicas Superiores, Jogos, 
Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar as contribuições dos jogos pedagógicos no 
processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 
alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). A pesquisa foi desenvolvida em 
uma escola da rede pública estadual da Região Centro-Oeste do Estado do Paraná. O aporte 
teórico que orientou a prática teve como base a perspectiva histórico-cultural, pautando-se em 
autores como Vigotski (1999; 2003), Vygotski (1991) que trata da necessidade de compreender a 
estruturação das funções psicológicas superiores; Elkonin (2009), que evidencia os jogos como 
importantes para o desenvolvimento e mediação da criança; Paraná (2016), que estabelece 
critérios para o Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos Multifuncionais - 
SRM, e outros autores como Galuch (2010) e Mori (2010), que discorrem a respeito do 
Atendimento Educacional Especializado. A pesquisa evidenciou que a prática com jogos 
pedagógicos promove a aprendizagem dos alunos de forma significativa e contribui para o 
desenvolvimento de suas funções psicológicas (memória, atenção, percepção, imaginação, 
sensação, pensamento e linguagem), sendo, pois, um instrumento essencial para a mediação das 
práticas de ensino desenvolvidas na SRM. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELINEUZA DA SILVA 
Orientador: Nerli Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PEDAGÓGICOS NA SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL TIPO I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, Sala de Recursos Multifuncional, 
Funções Psicológicas Superiores, Jogos 
Resumo: Ao considerar o contexto da Educação Especial, especificamente a Sala de Recursos 
Multifuncional Tipo I (SRM), preocupa-se com o processo de aprendizagem e desenvolvimento 
dos alunos que a frequentam. Por vezes, eles manifestam dificuldades em prestar atenção às 
aulas, memorizar conceitos científicos, entre outros déficits atrelados ao processo de 
aprendizagem. Nesse sentido, este projeto versa sobre estas inquietações e destaca a 
importância dos jogos pedagógicos com o intuito de investigar sua contribuição para o 
desenvolvimento da aprendizagem em alunos que frequentam a SRM Tipo I de um colégio 
público estadual na região noroeste do Paraná. Ancora-se na Psicologia Histórico-Cultural e em 
autores como Martins, Elkonin, Vygotsky, Mori, Galuch e outros que tratam a respeito do 
Atendimento Educacional Especializado, sobre a necessidade de compreender a estruturação das 
Funções Psicológicas Superiores e que destacam a importância dos jogos para o 
desenvolvimento e mediação destes alunos. Ressalta-se que a relevância deste projeto consiste 
em propiciar condições para que os alunos da SRM se apropriem dos saberes científicos 
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elaborados pela humanidade, além de subsidiar a elaboração de estratégias metodológicas 
condizentes com as dificuldades de aprendizagem manifestadas por eles, auxiliando-os nesse 
processo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELISETE BREIER 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Educação, Formação de professores, Mediação, 
Resumo: O desenvolvimento efetivo da Educação Inclusiva necessita, dentre outros aspectos, de 
formação continuada, a fim, de consolidar novas práticas pedagógicas no ambiente escolar. O 
objetivo deste artigo é relatar a experiência do trabalho de formação com professores para o 
ensino de alunos com deficiência, tendo como referencial teórico, a abordagem histórico-cultural 
que destaca a relevância da mediação para a aquisição dos conhecimentos científicos. A 
formação envolveu os tipos de deficiência; o atendimento educacional especializado; as formas 
de mediação; as adaptações e flexibilizações curriculares; o planejamento escolar e o papel da 
escola inclusiva. A realização de oficinas temáticas presenciais, a metodologia adotada, e as 
experiências de práticas docentes, assim como, o curso à distância por meio de textos e 
discussões, disponibilizados nos fóruns, proporcionaram reflexões teóricas e metodológicas. 
Conclui-se que estas práticas formativas, possibilitaram ao grupo de professores participantes, a 
compreensão acerca do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem do aluno com 
deficiência; a importância de se conhecer as potencialidades do aluno com deficiência e suas 
necessidades; da mediação; da apropriação do conhecimento e a garantia da aprendizagem no 
ambiente escolar. Os estudos e práticas realizados reafirmaram a importância da formação 
continuada para os professores frente ao desafio da educação inclusiva no ensino regular. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELISETE BREIER 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Estudo do Aluno com Deficiência na Perspectiva Inclusiva 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Educação, Educação Especial, Educação Inclusiva, Formação Continuada 
Resumo: A inclusão educacional é um direito, estabelecido por leis próprias, mas que ainda 
precisa de muitas mudanças para que seja efetivada nas escolas. É comum observarmos entre os 
professores as angústias e incertezas por não estarem preparados para o atendimento das 
diferenças, e em especial, de alunos com deficiência, principalmente no que se refere às práticas 
avaliativas, as flexibilizações e adaptações curriculares. Nesse sentido, pergunta-se como o 
sistema de ensino e os professores podem ser preparados para o processo educacional que 
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garanta uma efetiva inclusão e a promoção da aprendizagem? Dessa maneira, a formação 
continuada proporciona subsídios teóricos que contribui para o entendimento das deficiências no 
contexto da educação inclusiva e possibilita um novo olhar e uma nova atitude diante do aluno 
com deficiência. A pesquisa está baseada nas concepções de Vigotsky, percursor da abordagem 
histórico-cultural acerca da educação da pessoa com deficiência. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELITA INÊS SCHMITT 
Orientador: REJANE TEIXEIRA COELHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação e desenvolvimento: contribuições da Teoria Histórico-Cultural 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Processo Ensino-aprendizagem, Psiquismo, Desenvolvimento, Teoria Histórico-
Cultural 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo descrever as ações implementadas numa 
escola estadual de ensino fundamental do Estado do Paraná bem como no grupo de trabalho em 
rede (GTR). O objetivo das ações foi estimular os professores a problematizarem fatores da 
relação ensino-aprendizagem à luz da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. 
Nesse trabalho, além da descrição das ações desenvolvidas, buscou-se analisar as atividades 
implementadas, evidenciando categorias que emergiram dos dados sistematizados do GTR. Os 
resultados apontam que há em curso uma mudança paradigmática, mas que muitos professores e 
escolas ainda trabalham com a concepção de sala de aula hegemônica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELITA INÊS SCHMITT 
Orientador: REJANE TEIXEIRA COELHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação e Desenvolvimento: Contribuições da Teoria Histórico Cultural 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: processo ensino aprendizagem, desenvolvimento, psiquismo, educando, 
professor 
Resumo: Com este Projeto de Intervenção Pedagógica, o qual fundamenta-se nos pressupostos 
da psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, pretende-se encontrar respostas a 
alguns anseios da educação no que diz respeito a um processo ensino aprendizagem que 
contemple a todos os educandos, já que a escola é o espaço privilegiado onde encontra-se aporte 
para destacar o papel da educação, do professor e do aluno, como essenciais nessa relação, que 
é ativa. Respostas a questionamentos como: porque o aluno não aprende, não se apropria do 
conteúdo ensinado? Porque ele é tão lento, quieto, bagunceiro, indisciplinado, sem limites? 
Porque o aluno não participa? Assim, buscar encontrar novas possibilidades de trabalho de 
intervenção. Um olhar mais rigoroso aos alunos que apresentam problemas de aprendizagem, 
sendo estes, de sala de recurso ou não. Adequar currículo, selecionando métodos e 
procedimentos de ensino, lhes proporcionando assim um maior desenvolvimento. Diagnosticar o 
nível de desenvolvimento real em que o educando se encontra, não identificando os limites, mas 
sim as possibilidades para avançar na aprendizagem em direção a área de desenvolvimento 
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iminente, revendo o currículo, processo pedagógico, estratégias adequadas que o promovam à 
formação de conceitos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIZETE NOBRE DE AZEVEDO 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Adaptação/Flexibilização:um caminho possível 
Tema: Práticas pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Adaptação, Flexibilização, Currículo, Afetividade 
Resumo: O presente artigo tem como objetivos compreender o currículo para alunos com 
necessidades educacionais especiais e suas implicações. O trabalho foi realizado com Gestores, 
Pedagogos, Professores e alunos da Formação de Docentes, por meio de oficinas presenciais e 
online, para que os mesmos entendessem a necessidade de se capacitarem fazendo uma nova 
leitura do mundo, ampliando seus conhecimentos, reorganizando e reconstruindo o trabalho 
docente. Foi possível constatar e desmistificar que o processo de adaptação/flexibilização não é 
algo inatingível, mas possível e necessário, podendo ser construído ao longo do processo escolar 
em benefício dos alunos, bem como a necessidade de olharmos para as relações afetivas e a sua 
influência no processo de ensino aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELIZETE NOBRE DE AZEVEDO 
Orientador: MABEL DE BORTOLI - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Adaptação/Flexibilização:Um caminho possível 
Tema: Práticas pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação, Flexibilização, currículo, inclusão, afetividade, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender o currículo para alunos com 
necessidades especiais; Refletir com os gestores, professores, pedagogos e alunos do curso de 
formação de docentes o processo de adaptar/flexibilizar o currículo para alunos com NEE; 
Desmistificar o processo de adaptar/flexibilizar, como algo inatingível, podendo ser construído ao 
longo do processo escolar em benefício dos alunos. Portanto é preciso mobilizar esses 
profissionais para que os mesmos possam entender a necessidade de se capacitar, ampliando 
seus conhecimentos para fazer uma nova leitura do mundo, reorganizando e reconstruindo o 
trabalho docente. 
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Professor PDE: ELZA MARIA ALVES 
Orientador: Marília Bazan Blanco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uepg_elizetenobredeazevedo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uepg_elizetenobredeazevedo.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um estudo sobre as propostas de intervenção com crianças autistas em sala de aula 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Autismo, Estratégias de intervenção, Educação Especial, 
Resumo: Esta pesquisa visou a realizar encontros de formação com professores de uma escola 
situada no norte do estado do Paraná, e se justifica pelo fato de que, a partir da LDBEN 9394/96, 
as crianças autistas estão frequentando as escolas regulares e os professores, muitas vezes, se 
sentem despreparados para atendê-las. Assim, os encontros de formação foram elaborados com 
o objetivo de realizar uma revisão sobre os métodos de intervenção com a criança autista no 
ambiente escolar, destacando as metodologias: Tratamento e Educação de Crianças Autistas e 
com Desvantagens na Comunicação (Método TEACCH), o Sistema de comunicação por troca de 
figuras (PECS) e a Análise Comportamental Aplicada (ABA). Os encontros totalizaram 32 horas e 
foram realizados com 11 participantes, os quais demonstraram muito interesse nas atividades e 
afirmaram que a realização periódica de cursos de capacitação é muito importante devido à 
rotatividade de professores na escola, o que faz com que todos possam vir a trabalhar com alunos 
com autismo e demonstra a necessidade de conhecimento a respeito do tema. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ELZA MARIA ALVES 
Orientador: Marília Bazan Blanco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um estudo sobre as propostas de intervenção com crianças autistas em sala de aula 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Autismo, Estratégias de intervenção, Educação Especial, 
Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre os procedimentos metodológicos que 
podem ser utilizados pelos professores de modo a minimizar as dificuldades no trabalho com 
crianças autistas. Sua necessidade foi desencadeada pela extrema complexidade educacional 
que essa temática demanda. Elenca como objetivo geral discutir, junto aos professores, as 
possibilidades de intervenção com a criança autista no ambiente escolar, e como objetivos 
específicos propõe estudos sobre as características da criança autista, identificando as 
dificuldades do trabalho com esses alunos, bem como refletir a aplicabilidade de diferentes 
técnicas e estratégias que podem ser utilizadas no ambiente educacional. A intenção da presente 
pesquisa é propiciar aprofundamento dos conhecimentos por parte dos professores, e elaborar 
um material teórico sobre as diferentes técnicas e estratégias, que poderá ser consultado quando 
necessário, no sentido de contribuir na sua ação pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ERZELI APARECIDA PONTES LACERDA 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os Jogos como Recurso Pedagógico na Alfabetização de Deficientes Intelectuais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
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Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência intelectual, Alfabetização, jogos, 
Resumo: Este artigo tem a intenção de apresentar o trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional que foi instituído e é administrado pela Secretaria de Estado de 
Educação do Paraná. O trabalho desenvolvido teve como objetivo discutir a utilização de jogos na 
alfabetização do aluno com deficiência intelectual, visto que é um assunto extremamente discutido 
e importante. Neste sentido, percebeu-se a necessidade de práticas que promovam o 
desenvolvimento humano do estudante com deficiência intelectual baseadas em experiências de 
aprendizagem dinâmicas e significativas. O estudo pautou-se em uma pesquisa ação que se 
desenvolveu em três fases: a primeira foi um estudo teórico para conhecimento do objeto, a 
segunda foi a realização de um grupo de trabalho em rede feito usando um ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) e a terceira parte foi um grupo de estudo presencial realizado na APAE de 
Ivaiporã com 14 docentes e que resultou na produção de uma coletânea de jogos a serem usados 
no processo de alfabetização de crianças com deficiência intelectual. A base teórica do trabalho 
foram as obras de Kishimoto (2005), Emília Ferreiro (1999) e Cagliari (1999). Concluímos com o 
trabalho que todos os professores demonstraram interesse pelos jogos como um recurso 
dinâmico e motivador do aprendizado do aluno. Porém, foi possível evidenciar também, que 
mesmo havendo interesse na utilização de novas estratégias é fato que a maioria dos professores 
demonstraram resistência à prática lúdica e dinâmica que o jogo proporciona. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ERZELI APARECIDA PONTES LACERDA 
Orientador: ZULEIKA APARECIDA CLARO PIASSA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os Jogos como Recurso Pedagógico na Alfabetização de Deficientes Intelectuais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência intelectual, Alfabetização, jogos, 
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica foi elaborada com intenção de contribuir com os 
professores para o uso frequente de jogos pedagógicos existentes no mercado em suas aulas, 
refletindo sobre a sua importância na alfabetização e letramento de alunos com deficiência 
intelectual. Para este estudo adotou se uma pesquisa bibliográfica e um levantamento de dados 
sobre o uso de jogos por parte de professores alfabetizadores do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais da Educação Especial buscando suas considerações sobre a temática. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EULÁLIA DE FÁTIMA ANDRADE TONDATO 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A MÚSICA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA ESCOLA APAE DE ARAPONGAS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Música, EJA, Educação Especial, Aprendizado, 
Resumo: A Educação de Jovens e Adultos e a Educação Especial se encontra em um momento 
de reestruturação almejando corrigir situações indesejáveis, bem como, fomentar a criação de 
novas práticas. Diante dessas novas demandas, o projeto que se apresenta foi pensado e 
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estruturado, a fim de propor uma possibilidade de uma prática pedagógica que possa, partindo do 
que os alunos gostam neste caso, a música, apropriarem-se da leitura e da escrita. Objetiva-se, 
portanto, verificar se o uso de músicas em sala de aula facilitaria a alfabetização dos alunos da 
EJA, da Educação Especial, porque segundo Skeff (2007) quando utilizada em sala de aula, 
desenvolve diferentes habilidades como: o raciocínio, a criatividade, além de desenvolver a 
linguagem oral, a afetividade e outras. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EULÁLIA DE FÁTIMA ANDRADE TONDATO 
Orientador: Simone Moreira de Moura - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MÚSICA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA ESCOLA APAE DE ARAPONGAS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: EJA, Modalidade Educação Especial, Música, Ensino 
Resumo: O objetivo principal do projeto é verificar se o uso de músicas em sala de aula facilitaria 
a alfabetização dos alunos da EJA/Educação Especial. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos trouxe em seu bojo a premissa de que todos os cidadãos independentes da cor, 
gênero, condição social são iguais e livres e possuem os mesmos direitos. No entanto, os direitos 
muitas vezes se atêm apenas a garantir acesso, não recebendo do mesmo modo, a atenção na 
permanência e na qualidade de ensino ofertado nas escolas. Incluir não significa apenas 
socializar, mas, sobretudo, compartilhar os conhecimentos historicamente produzidos, 
desenvolvendo práticas pedagógicas que promovam a apropriação por todos. Como objetivo 
específico, o projeto realizará atividades que possibilitem a partir da música, propiciara os alunos 
da EJA, na modalidade Educação Especial, a apropriação da leitura e da escrita, considerando 
para tanto, o interesse dos alunos, respeitando sua faixa etária, contexto e interesses. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EUNICE LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Leila Pessoa da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EJA numa perspectiva de inclusão 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Inserção, Deficiência 
Intelectual, 
Resumo: Esse trabalho é fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE ofertado 
pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED) e foi elaborado com o objetivo de 
contribuir com a permanência e o sucesso dos alunos da educação especial inseridos na 
modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) ensino regular (1º ciclo) de uma escola de 
educação básica situada no noroeste do Paraná. Está fundamentado em documentos oficiais e 
estudos que tratam da aprendizagem e adaptação dos alunos da EJA, especificamente alunos 
com DI (Deficiência Intelectual). Apresenta as estratégias de ações desenvolvidas tanto para a 
investigação dos aspectos positivos e negativos nesse processo, como também das ações 
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implementadas para que se viabilize a inserção, a permanência e o sucesso de alunos da 
educação especial no ensino regular na modalidade EJA. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EUNICE LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Leila Pessoa da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EJA numa perspectiva de inclusão 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Básica, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, 
Deficiência intelectual 
Resumo: Este trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver uma proposta de inserção 
que contribua com a permanência e o sucesso dos alunos da educação especial inseridos na 
modalidade EJA ensino regular (1º ciclo) de uma escola de educação básica situada no noroeste 
do Paraná. Está fundamentado em documentos oficiais e estudos que tratam da aprendizagem e 
adaptação dos alunos da EJA, especificamente alunos com DI. As ações para a inserção estão 
pautadas numa Unidade Didática que será implementada na Escola João Paulo II - APAE de 
Loanda, estruturada em estratégias que objetiva discutir o papel da EJA e da Educação Especial 
a partir dos referenciais adotados, analisando os aspectos presentes na realidade do grupo, 
propondo formas de intervenção que articulem entre a EJA e a Educação Especial, observando 
quais ações serão empreendidas e as responsabilidades de todos os envolvidos nesse processo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EVELISE DE JESUS CINIELLO SERMANN 
Orientador: Nelly Narcizo de Souza - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Discutindo práticas avaliativas inclusivas para alunos com Transtorno de Deficit de 
Atenção e Hiperatividade com professores do Ensino Médio 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Estratégias Avaliativas, Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade, 
Resumo: O presente projeto teve como objetivo construir de forma coletiva estratégias avaliativas 
voltadas para o aluno com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Foram participantes 
desse projeto seis professores que atuam em turmas de sexto ano do Ensino Médio, na rede 
pública na região de Curitiba, Paraná. Esses professores atuam ou já atuaram em turmas que 
possuíam alunos com o referido transtorno. Entendendo que, esse alunado, precisa de um 
atendimento adequado e, portanto, adaptado às suas condições neurodesenvolvimentais 
específicas, realizou-se como parte do projeto, momentos de formação e de discussão a respeito 
das principais condições apresentadas pelo transtorno, bem como, as principais características de 
aprendizagem desse alunado. Sendo desenvolvido em seis etapas, cada encontro permitiu a 
construção gradativa e coletiva de conceitos que apoiassem os professores em seu atendimento 
em sala de aula. Ao longo do processo de pesquisa ação, os professores junto com a formadora 
conseguiram apontar ações que são inadequadas em sala de aula, mas também, conseguiram 
estabelecer um rol de estratégias e sugestões de atividades adaptadas às características desse 
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alunado. O material organizado durante o projeto ficará disponível para toda a equipe docente da 
instituição em questão. Durante o processo de implementação do projeto foi possível perceber a 
importância de se possibilitar espaços de escuta do docente que atende alunos com 
necessidades educacionais especiais, bem como, aponta a relevância de se construir de forma 
coletiva novos saberes e práticas mais adequadas às demandas do cotidiano docente. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: EVELISE DE JESUS CINIELLO SERMANN 
Orientador: Nelly Narcizo de Souza - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias Avaliativas Inclusivas para alunos com Transtorno de Deficit de Atenção e 
Hiperatividade 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: TDAH, estratégias avaliativas, avaliação, 
Resumo: Essa unidade pedagógica se propõe a luz de literatura pertinente e considerando a 
realidade escolar, fazer os professores identificarem e compreenderem as características dos 
alunos que apresentam Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, (TDAH). Ao conhecer 
as características do referido transtorno poderão entender porque o aluno comete erros durante 
as atividades e se apresentam indisciplinados em alguns momentos. Assim através de uma 
parceria colaborativa será possível encontrar estratégias avaliativas apropriadas para evitar o 
baixo rendimento escolar que ocasiona desmotivação por parte dos alunos, problemas de 
aprendizagem, repetência e abandono escolar. Dessa parceria planejaremos uma cartilha 
pedagógica a partir das estratégias contemplando os alunos do 6º ano do colégio Estadual Nilson 
B. Ribas.   

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GERUSA LÍVIA DE MELLO FUZETI 
Orientador: ANDRÉ LUÍS ONÓRIO CONEGLIAN - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação por Portfólios na Educação Especial 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Avaliação, Portfólio, Deficiência Intelectual 
Resumo: O presente artigo tem como foco a avaliação da aprendizagem no contexto da 
Educação Especial, cujo público-alvo são alunos que apresentam deficiência intelectual de alta 
especificidade associada a múltiplas deficiências e/ou transtornos globais do desenvolvimento. É 
um trabalho desenvolvido a partir dos estudos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Apresenta sinteticamente a trajetória da Educação Especial no estado a fim de possibilitar a 
compreensão do processo de criação das escolas de educação básica na modalidade Educação 
Especial. Aborda em linhas gerais as concepções de avaliação, analisando especificamente a 
Avaliação Formativa e a proposta de uso do portfólio como instrumento avaliativo. Expõe as 
discussões realizadas durante a implementação do projeto de intervenção pedagógica realizada 
na Escola de Educação Básica Leandro Aparecido Keller na modalidade Educação Especial, 
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mantida pela APAE de Kaloré e também os estudos realizados no Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR, sobre a importância e complexidade da avaliação no processo de ensino aprendizagem 
desses educandos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GERUSA LÍVIA DE MELLO FUZETI 
Orientador: ANDRÉ LUÍS ONÓRIO CONEGLIAN - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação por Portfólios na Educação Especial 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: avaliação, educação especial, deficiência intelectual, portfólio 
Resumo: A produção didático-pedagógica intitulada Avaliação por Portfólios na Educação 
Especial é uma Unidade Didática composta por atividades que aliam teoria e prática, para 
implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola. Esta produção foi organizada por 
encontros, sendo que em cada um é apresentado um aspecto relacionado à temática, com 
atividades de leitura, reflexões, discussões, análises de filme, vídeos, documentários e imagens. 
O primeiro encontro constitui-se de um momento de apresentação do projeto, motivação, reflexão 
sobre o papel do professor, contextualização da educação especial no Paraná e levantamento de 
informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho. No segundo encontro, são 
realizados estudos sobre aspectos gerais da avaliação da aprendizagem. No terceiro, enfatiza-se 
a contribuição a Teoria Histórico cultural no processo de avaliação no contexto da Educação 
Especial. No quarto encontro, são aprofundados os estudos e reflexões sobre a avaliação 
formativa para os educandos que apresentam deficiência intelectual. No quinto encontro, 
apresenta-se a proposta de utilização do portfólio como instrumento avaliativo nas escolas de 
educação básica na modalidade Educação Especial. No sexto encontro, são propostas atividades 
de reflexão acerca da prática pedagógica nestas escolas e avaliação do curso. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISELI CRISTIANE DA SILVA 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO MEIO PEDAGÓGICOS INTEGRADOS AOS 
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS AOS 
ALUNOS COM TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
Tema: EDUCAÇÃO ESPECIAL E TECNOLOGIA 
Palavras-chave: Tecnologias, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 
Resumo: Tendo em vista a necessidade de buscar meios para fortalecer o trabalho pedagógico 
oferecido aos alunos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), na Sala de 
Recursos Multifuncional é que justificamos a elaboração deste estudo. A presente proposta visa 
analisar o uso das mídias como recursos didático-pedagógicos nas Salas de Recursos 
Multifuncionais, neste caso o computador como recurso mediador no processo de ensino e de 
aprendizagem, bem como promover situações de aprendizagem aos alunos que apresentam o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Cypel (2010), Benczik (2013), Moran (2000), 
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foram os principais autores que fundamentaram esta pesquisa. A metodologia de trabalho 
priorizou uma abordagem exploratória, de cunho qualitativo, no intuito de possibilitar a análise dos 
dados. Observou-se durante a pesquisa, que o ambiente escolar deve estar preparado para 
receber o aluno que apresenta o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o 
professor deve ficar atento as suas características comportamentais bem como necessidades 
educativas de aprendizagem. Quando se utiliza as tecnologias na escola hoje, significa romper 
com o paradigma conservador de ensino. Na nova sociedade do conhecimento, não há como 
negar a presença dos diferentes recursos e suas implicações nas práticas pedagógicas docentes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISELI CRISTIANE DA SILVA 
Orientador: SUZETE TEREZINHA ORZECHOWSKI - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO MEIO PEDAGÓGICOS INTEGRADOS AOS 
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS AOS 
ALUNOS COM TRANTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: TECNOLOGIAS, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E 
HIPERATIVIDADE, ENSINO E APRENDIZAGEM 
Resumo: Tendo em vista a necessidade de buscar meios para fortalecer o trabalho pedagógico 
oferecido aos alunos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), na Sala de 
Recursos Multifuncional é que justificamos a elaboração deste estudo. A presente proposta visa 
analisar o uso das mídias como recursos didático-pedagógicos nas Salas de Recursos 
Multifuncionais, neste caso o computador como recurso mediador no processo de ensino e de 
aprendizagem, bem como promover situações de aprendizagem aos alunos que apresentam o 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, utilizando recurso midiático. A metodologia de 
trabalho priorizará uma abordagem exploratória, de cunho qualitativo, no intuito de possibilitar 
uma análise dos dados colhidos. Nesse intuito, busca-se uma aproximação dos sujeitos, 
propiciando uma análise detalhada do que se pretende investigar. O ambiente escolar deve estar 
preparado para receber o aluno que apresenta o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH), o professor precisa ficar atento as suas características comportamentais 
bem como necessidades educativas de aprendizagem. Utilizar as tecnologias na escola hoje 
significa romper com o paradigma conservador de ensino. Na nova sociedade do conhecimento, 
não há como negar a presença dos diferentes recursos e suas implicações nas práticas 
pedagógicas docentes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISLAINE CRISTINA ALVES DA SILVA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CURRÍCULO, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação, Flexibilização, Currículo, Educação Especial, 
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Resumo: Este artigo relata o Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado Currículo, Práticas 
Pedagógicas e Novas Tecnologias na Educação Inclusiva, considerando a Produção Didático-
pedagógica, a Implementação Pedagógica realizada em uma Escola Estadual do Ensino 
Fundamental dos Anos Finais, no município de Curitiba, vinculado ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O projeto nasceu 
das necessidades apontadas pela equipe pedagógica e professores na flexibilização curricular 
para alunos com necessidades educacionais especiais. O projeto teve como objetivo investigar 
como as adaptações curriculares, os recursos de acessibilidade e a Tecnologia Assistiva contribui 
para a organização de práticas pedagógicas, que promovam a aprendizagem e a participação de 
todos os alunos, sendo indispensável observar as necessidades dos docentes evidenciadas a 
cerca deste alunado e ofertar subsídios teóricos e práticos aos professores para reflexões. O 
trabalho realizado com os professores foi embasado em referenciais nacionais e internacionais e 
teve uma perspectiva dinâmica, interativa e reflexiva, por meio de discussões em grupo de 
estudos a partir de leituras de artigos, vídeos, relatos e análise de documentos oficiais. As 
reflexões sobre pessoas com deficiência e necessidades educacionais especiais iniciaram a partir 
das concepções iniciais de cada participante e, gradativamente, inserindo os conhecimentos 
teóricos e práticos. Os resultados obtidos evidenciam a importância da flexibilidade curricular 
enquanto condição fundamental para o desenvolvimento intelectual do sujeito e a necessidade 
dos professores na continuidade das discussões a cerca das adaptações, pois o cotidiano 
docente, nesse sentido é repleto de incerteza 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISLAINE CRISTINA ALVES DA SILVA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Escola inclusiva: adaptação curricular 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação, Flexibilização, Currículo, Educação Especial 
Resumo: O Material Didático Pedagógico que ora se apresenta, constitui-se de um Caderno 
Pedagógico dividido em quatro unidades didáticas que se desenvolvem sobre a prática docente, a 
adaptações curriculares e o uso das tecnologias na perspectiva da educação especial. Este 
Caderno Pedagógico tem como Público-Alvo, professores das diversas disciplinas que compõem 
a matriz curricular e tem como objetivo a veiculação de informações sobre a educação de 
pessoas com necessidades educacionais especiais e com deficiência, e ainda os seus 
desdobramentos para a inclusão educacional desta população, com abordagem centrada no 
processo de ensino aprendizagem, contendo fundamentação teórica e sugestões de atividades a 
serem desenvolvidas pelos professores do alunado caracterizado como público alvo da Educação 
Especial. Pretende-se com este caderno que o professor participante, consiga ampliar os 
conhecimentos que tem sobre esta temática, para que possa flexibilizar o seu modo de ensinar, 
participando de atividades individuais e de atividades coletivas, ambas com o objetivo de retomar 
práticas usuais da educação especial no ensino para que sejam relidas e analisadas, segundo o 
que propõe as diretrizes do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os diferentes 
tipos de deficiência e necessidades educacionais especiais. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISLAYNE BARBOSA CAVICCHIOLLI 
Orientador: ROSELÂNIA FRANCISCONI BORGES - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: AVALIAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS COMO MAIS UM RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM. 
Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais, Avaliação no Contexto Escolar, Inclusão, 
Resumo: Este estudo teve como objetivo conhecer, discutir e refletir sobre o processo de 
avaliação das necessidades educacionais especiais para ingresso do aluno na Sala de Recursos 
Multifuncional (SRM), da Educação Básica, do Estado do Paraná. Tendo como referencial teórico 
a legislação vigente e literatura científica sobre o tema foi desenvolvido um curso em forma de 
grupo de estudos voltado aos professores e equipe técnica das escolas de um município da 
região Noroeste do Estado do Paraná. O formato de tal atividade, desenvolvida por meio de oito 
encontros presenciais, desencadeou reflexões sobre o processo de Avaliação Psicoeducacional 
em Contexto Escolar. De modo geral, foi possível avaliar que grande parte dos professores 
desconhece as especificidades das dificuldades de aprendizagem dos alunos e que, geralmente, 
a avaliação fica a desejar, pois os resultados das mesmas não são repassados aos professores. 
Por sua vez, eles desconhecem o processo de avaliação das necessidades educacionais 
especiais e se sentem despreparados para realizar a avaliação no contexto escolar. Sendo assim, 
na grande maioria das vezes, aguardam por avaliações externas as quais, para serem realizadas, 
necessitam de uma equipe de apoio com formação e capacitação mais especificas na área da 
avaliação. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GISLAYNE BARBOSA CAVICCHIOLLI 
Orientador: ROSELÂNIA FRANCISCONI BORGES - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias teóricas e práticas sobre o processo de avaliação no contexto escolar para 
ingresso do aluno na Sala de Recursos Multifuncional, da Educação Básica 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para a construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Atendimento Educação Especializado, Necessidades Educacionais Especiais, 
Avaliação em Contexto 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo oferecer um curso de capacitação para 
pedagogos e professores sobre a Avaliação no Contexto Escolar. Sendo esta avaliação pré-
requisito para ingresso do aluno na Sala de Recursos Multifuncional, da Educação Básica. 
Realizaremos como metodologia um curso de 32 horas, sendo realizados 8 encontros com 
duração de 2 horas presenciais e 2 horas de atividades complementares. Em cada encontro serão 
abordados temas referentes ao processo de avaliação, desde sua conceituação e legislação, bem 
como os instrumentos a serem utilizados no processo de avaliação. 
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Professor PDE: GLICÉIA SILVA GALLO 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuições da Linguagem Oral no Processo de Aprendizagem dos Alunos da Sala de 
Recursos Multifuncionais 
Tema: Teoria e Práticas Educacionais Para o Atendimento dos Alunos Público-Alvo da Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva 
Palavras-chave: Linguagem Oral, Aprendizagem, Inclusão, Sala de Recursos Multifuncionais, 
Resumo: O objetivo geral do texto consiste em compreender o Atendimento Educacional 
Especializado desenvolvido em Sala de Recursos Multifuncionais, refletindo os conhecimentos 
teóricos e práticos sobre o desenvolvimento humano e linguagem enquanto comunicação e 
interação no mundo, desenvolvendo atividades e dinâmicas que subsidiem o trabalho sobre 
expressão oral, a participação dos alunos e apreensão de conteúdos nas diversas 
disciplinas/áreas do conhecimento. Como metodologia, baseia-se em pesquisa bibliográfica em 
livros, revistas, periódicos ou artigos que tratam sobre o assunto, considerando que este servirá 
de base para atividades posteriores associadas ao PDE tais como produção didática, oferta do 
GTR (Grupo de Trabalho em Rede) e elaboração do artigo final. Ainda, foi proposta uma 
observação sobre os contextos e visões dos alunos e professores sobre a importância da 
linguagem oral para a aprendizagem, considerando que na sala de Recursos Multifuncionais, 
incluindo atividades e dinâmicas que estimulem a expressão oral como a roda de conversa e 
seminários sobre temas variados. Foi desenvolvida na sala de Recursos Multifuncionais do 
Colégio Estadual Professora Maria Muziol Jaroskievicz. Ensino Fundamental e Médio (EJA) em 
Faxinal (PR). Como resultado, pode-se afirmar que o ambiente multifuncionais tem o desafio de 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para 
uma melhor participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, com vista à 
autonomia e independência na escola e fora dela. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: GLICÉIA SILVA GALLO 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuições da Linguagem Oral no Processo de Aprendizagem dos Alunos da Sala de 
Recursos Multifuncional - Tipo I 
Tema: Teoria e Práticas Educacionais Para o Atendimento dos Alunos Público-Alvo da Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva 
Palavras-chave: Linguagem Oral, Aprendizagem, Inclusão, Sala de Recursos Multifuncional 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica aborda as contribuições da linguagem oral no 
processo de aprendizagem dos alunos da Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I atendendo 
uma das exigências do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE. O objetivo geral 
consiste em compreender o Atendimento Educacional Especializado desenvolvido em Sala de 
Recursos Multifuncional -Tipo I, refletindo os conhecimentos teóricos e práticos sobre o 
desenvolvimento humano e linguagem enquanto comunicação e interação no mundo, 
desenvolvendo atividades e dinâmicas que subsidiem o trabalho sobre expressão oral, a 
participação dos alunos e apreensão de conteúdos nas diversas disciplinas/áreas do 
conhecimento. Como metodologia, baseia-se em pesquisa bibliográfica em livros, revistas, 
periódicos ou artigos que tratam sobre o assunto, considerando que este servirá de base para 
atividades posteriores associadas ao PDE tais como produção didática, oferta do GTR (Grupo de 
Trabalho em Rede) e elaboração do artigo final. Ainda, será proposto uma observação sobre os 
contextos e visões dos alunos e professores sobre a importância da linguagem oral para a 
aprendizagem. Na oportunidade será ministrada uma palestra de conscientização sobre a 
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importância das diferenciações pedagógicas, considerando que na sala de Recursos 
Multifuncional serão propostas atividades e dinâmicas que estimulem a expressão oral como a 
roda de conversa e seminários sobre temas variados. Como resultado, pode-se afirmar que o 
ambiente multifuncional tem o desafio de elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para uma melhor participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas, com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: HELENA CÔRREA CLETO 
Orientador: Iasmin Zanchi Boueri - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O ENSINO DE COMPORTAMENTOS 
ADAPTATIVOS A EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: CURRÍCULO FUNCIONAL NATURAL, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, 
COMPORTAMENTO ADAPTATIVO, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELAÇÃO 
PROFESSOR-ALUNO, 
Resumo: O objetivo deste artigo foi avaliar a eficácia de um programa de práticas pedagógicas 
para aumento de independência na realização de condutas adaptativas de educandos com 
Deficiência Intelectual. Tal programa procurou demonstrar a importância da afetividade no ensino 
aprendizagem com intuito de fortalecer e ampliar as possibilidades de interação entre o docente e 
o discente, promovendo ações pedagógicas baseadas na prerrogativa qualitativa. Estudos 
demonstram que práticas positivas conduzidas por professores em sala de aula podem favorecer 
a aprendizagem e qualidade de vida dos educandos com Deficiência Intelectual. Foram 
participantes alunos da Escola de Educação Básica Luz Do Meu Caminho Na Modalidade De 
Educação Especial (APAE), com idade entre 16 a 47 anos com Deficiência Intelectual. Foi 
aplicada a Escala de Intensidade de Suporte - SIS Brasil como pré e pós-teste para medir a 
eficácia do Programa Educacional para o Ensino de Comportamentos Adaptativos para Alunos 
com Deficiência Intelectual (PEECADI) e desenvolvidas atividades que venham proporcionar 
desenvolvimento, autonomia e segurança pelo aluno. Foi possível refletir sob a ótica da Educação 
Afetiva, do Currículo Funcional Natural e da Escala de Intensidade de Apoios Adaptativos a partir 
dos dados obtidos. Os educandos demonstraram aumentar sua autonomia em atividades de 
aprendizagem ao longo da vida e outras áreas avaliadas após implementação do PEECADI. Para 
o desenvolvimento dos alunos faz se necessário à inclusão dos mesmos em programas que 
contribuam para a sua aprendizagem, socialização, autonomia e qualidade de vida priorizando 
suas potencialidades fazendo com que os educandos sintam-se respeitados e valorizados perante 
a comunidade na qual estão inseridos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E APRENDIZAGEM DE EDUCANDOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Currículo Funcional Natural, Deficiência Intelectual, Educação de Jovens e 
Adultos, Relação Professor-Aluno, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico foi elaborado para servir como apoio pedagógico em Escolas 
Especiais onde são atendidos alunos com Deficiência Intelectual e também pode servir como 
material instrucional para auxiliar profissionais da área a promoverem situações de aprendizagem 
a outras pessoas que precisem desenvolver a independência em atividades de vida diária, tendo 
como objetivo analisar as relações positivas e afetivas na relação professor aluno na Escola de 
Educação Especial com ênfase nos alunos com Deficiência Intelectual Na Modalidade da 
Educação de Jovens E Adultos. Pretende-se demonstrar a importância da afetividade no ensino 
aprendizagem com intuito de fortalecer e ampliar as possibilidades de interação entre o docente e 
o discente, promovendo ações pedagógicas baseadas na prerrogativa qualitativa, onde as 
informações subsidiarão tais conclusões. Buscando desenvolver conceitos que a escola possa 
refletir sua prática política - pedagógica, através do Currículo Funcional Natural e da Escala de 
Intensidade de Apoios Adaptativos, a partir de atividades diferenciadas ao adotar posturas 
positivas, evidenciando suas habilidades em vez de destacar suas limitações, fazer com que os 
alunos se sintam respeitados e valorizados diante de situações que ocorrem no seu cotidiano, 
buscando assim a equiparação de oportunidade e uma melhor interação entre professor e aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ISOLETE FÁTIMA BELEDELI 
Orientador: Ana Flávia Hansel - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Importância dos Jogos Pedagógicos no Processo de Ensino Aprendizagem da Leitura e 
da Escrita dos Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, Leitura, Escrita, 
Resumo: O artigo tem a intenção de refletir sobre a importância e as contribuições que os jogos 
pedagógicos podem trazer à aprendizagem escolar, tendo em vista os desafios encontrados no 
processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos com deficiência intelectual. 
A pesquisa foi desenvolvida numa Escola de Educação Especial do município de Prudentópolis- 
PR, com alunos de uma turma do Ensino Fundamental - 1º ciclo. Este trabalho procura 
compreender de que forma os jogos pedagógicos podem auxiliar no processo de aprendizagem e 
no desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual. A metodologia utilizada baseou-se na 
execução de jogos envolvendo leitura e escrita mediados e dirigidos pela professora. Evidenciou-
se que os jogos pedagógicos promoveram experiências significativas de aprendizagem de uma 
maneira lúdica e prazerosa, além de demonstrarem que o professor deve buscar estratégias 
metodológicas diversificadas que despertem o interesse dos alunos e favoreçam o seu 
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ISOLETE FÁTIMA BELEDELI 
Orientador: Ana Flávia Hansel - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância dos Jogos Pedagógicos no Processo de Ensino Aprendizagem da Leitura e 
da Escrita dos Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, Leitura, Escrita, 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo desenvolver práticas pedagógicas 
dinâmicas e diferenciadas, buscando ressaltar a importância da utilização dos jogos pedagógicos 
no processo de ensino aprendizagem de crianças com deficiência intelectual, no que diz respeito 
a leitura e a escrita. As intervenções planejadas têm a intenção de analisar de que forma as 
atividades lúdicas com jogos pedagógicos podem auxiliar os alunos com deficiência intelectual 
que se encontram em fase de alfabetização, tendo em vista as dificuldades de leitura e escrita e a 
necessidade da busca constante de estratégias metodológicas que favoreçam a aprendizagem e 
o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. Será direcionada a quatro alunos de uma turma do 
Ensino Fundamental da Escola Espaço e Vida Educação Infantil e Ensino Fundamental na 
Modalidade de Educação Especial. Serão apresentadas algumas sugestões de jogos 
pedagógicos a serem trabalhadas com os alunos, os quais serão realizados em sala de aula. 
Espera-se com esse trabalho compreender a influência e os benefícios que os jogos pedagógicos 
podem trazer para enriquecer a prática pedagógica e suas contribuições à aprendizagem, 
despertando nos alunos o interesse e possibilitando experiências significativas, visando a 
melhoria na qualidade do ensino inclusivo nas escolas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVANETE OLIVA LOZANO 
Orientador: Ana Rita Levandovski - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O lúdico como recurso de aprendizagem para o deficiente intelectual 
Tema: Prática Pedagógicas da Escola Inclusiva 
Palavras-chave: lúdico, aprendizagem, deficiência intelectual 
Resumo: A presente pesquisa tem como eixo central os jogos e brincadeiras como recurso de 
aprendizagem para o deficiente intelectual. Com o objetivo de uma análise sobre os jogos e 
brincadeiras como recurso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem para o deficiente 
intelectual, tendo uma compreensão das ações mediadoras pelo professor, contribuindo de 
maneira mais significativa para uma aprendizagem de qualidade. Nesse sentido, são propostos 
alguns procedimentos metodológicos, desenvolvidos a partir de atividades lúdicas e jogos, 
englobando os conteúdos previstos nas séries iniciais do ensino fundamental de primeiro ciclo, na 
modalidade de Educação Especial em que estão inseridos os alunos que formam o público-alvo 
do projeto desenvolvido. Relato aqui o trabalho pedagógico desenvolvido por meio de projeto de 
jogos e brincadeiras, com o objetivo de apresentar a importância do lúdico para a construção de 
conhecimento do aluno deficiente intelectual, mediado pelo professor, favorecendo assim, o 
processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência intelectual de uma Escola de 
Educação Especial localizada no município de uma cidade do norte do Paraná. Para estudiosos 
na área o brincar proporciona ao aluno o aprender fazendo e brincando, adquire novos conceitos, 
novas informações superando assim as dificuldades na aprendizagem. O estudo mostrou as 
possibilidades de o deficiente intelectual aprender de forma prazerosa e divertida. Assim, pode-se 
comprovar que as atividades lúdicas usadas corretamente como um instrumento de 
aprendizagem, poderão ser significativas para a aquisição do conhecimento. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVANETE OLIVA LOZANO 
Orientador: Ana Rita Levandovski - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lúdico como instrumento de aprendizagem para o deficiente intelectual 
Tema: Prática Pedagógicas da Escola Inclusiva 
Palavras-chave: lúdico, aprendizagem, deficiência intelectual 
Resumo: Esse trabalho tem como proposta de pesquisa investigar o lúdico como instrumento de 
aprendizagem para o deficiente intelectual, na Escola de Educação Especial. Considerando a 
relação professor e aluno e a organização do trabalho pedagógico em sala de aula, esse projeto 
objetiva uma investigação sobre os jogos e brincadeiras como instrumentos no processo de 
ensino e aprendizagem para o deficiente intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVANILDA TERESINHA CÔRREA 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A avaliação no processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual 
e/ou múltiplas no contexto da Educação Especial na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, Educação Especial, Avaliação 
Resumo: A Deficiência Intelectual e/ou Múltipla apresenta-se como um amplo campo de 
discussão quando se trata da questão educacional, principalmente porque em alguns casos, este 
tipo de deficiência apresenta junto comorbidades bastante agravantes, o que muitas vezes 
impede o sujeito de compreender a sua realidade. Neste sentido é necessário se repensar no 
contexto da Educação Especial que tipo de conteúdos devem ser planejados para este educando 
e de que forma estes serão avaliados, posto que muitas vezes os educandos apresentam 
comprometimentos intelectuais severos. Desta forma o trabalho proposto tem como objetivo 
discutir o processo avaliativo no contexto da Educação Especial na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos tendo como referencial os instrumentos avaliativos disponíveis pela instituição 
em que o mesmo será aplicado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVANILDA TERESINHA CÔRREA 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A avaliação no processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência intelectual 
e/ou múltiplas no contexto da Educação Especial na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos 
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Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, Avaliação, 
Resumo: A Deficiência Intelectual e/ou Múltipla apresenta-se como um amplo campo de 
discussão quando se trata da questão educacional, principalmente porque em alguns casos, este 
tipo de deficiência apresenta junto comorbidades bastante agravantes, o que muitas vezes 
impede o sujeito de compreender a sua realidade. Neste sentido é necessário se repensar no 
contexto da Educação Especial que tipo de conteúdos devem ser planejados para este educando 
e de que forma estes serão avaliados, posto que muitas vezes os educandos apresentam 
comprometimentos intelectuais severos. Desta forma o trabalho proposto tem como objetivo 
discutir o processo avaliativo no contexto da Educação Especial na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos tendo como referencial os instrumentos avaliativos disponíveis pela instituição 
em que o mesmo será aplicado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVONE MARIA BRITA DA SILVA 
Orientador: Eliane Rose Maio - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: POR UMA ESCOLA SEM HOMOFOBIA: PROBLEMATIZAÇÕES PEDAGÓGICAS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Profissionais da Educação, Escola, Homofobia, Aprendizagem, 
Resumo: O tema deste estudo são as possíveis soluções que envolvam a homofobia no cotidiano 
escolar envolvendo alunos/as homossexuais e heterossexuais, bem como traçar estratégias 
combativas por meio do diálogo e posturas de enfrentamento por profissionais da educação. Tem 
como objetivo geral: analisar os impedimentos/preconceitos de se trabalhar a temática homofobia 
no espaço escolar e como objetivo específico, explicitar suas implicações junto aos/às envolvidos 
assim como ao empoderamento desses/as profissionais com os/as alunos/as ao enfrentamento 
de tais conflitos. Assim, a proposta de intervenção aos/às professores/as, equipe pedagógica e 
aos/às agentes I e II configurou-se numa oportunidade ímpar de se trabalhar no (re)conhecimento 
desses/as, com vistas ao combate à homofobia escolar. As principais estratégias de ação 
apresentadas na Implementação com o tema de estudo, trabalhando uma aprendizagem livre de 
homofobia, foram: Grupo de Trabalho em Rede e Curso de Extensão oferecido pela Universidade 
Estadual de Maringá, com o objetivo de oportunizar aos/às profissionais que atuam no Colégio 
Estadual Cianorte-Paraná, momentos de estudos, reflexões e discussões sobre sexualidade, 
diversidade de gêneros, heteronormatividade, Direitos Humanos e Feminismos. Utilizou-se do 
método dialético com embasamento teórico de vários/as autores/as por meio de estudos sobre 
valores históricos, culturais e atuais da diversidade sexual e a homofobia, do uso de vídeos, 
músicas, filmes e dinâmicas, bem como o repensar da própria sexualidade, os tabus, preconceitos 
e os interditos que foram incutidos ao longo do tempo, com possibilidades de mudanças 
atitudinais. A expectativa é de continuidade da proposta, pois a construção de uma escola 
democrática abrange a temática do enfrentamento à homofobia e comprometimento 
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Professor PDE: IVONE MARIA BRITA DA SILVA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Na construção de uma escola democrática, há uma aprendizagem livre de homofobia 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Profissionais da Educação, Escola, Homofobia, Gênero, Inclusão, 
Resumo: O tema deste estudo são as possíveis soluções que envolvam a homofobia no cotidiano 
escolar envolvendo alunos/as homossexuais e heterossexuais, bem como traçar estratégias 
combativas através do diálogo e posturas de enfrentamento pelos profissionais. Com Teoria 
Histórico-Cultural, nossos objetivos foram: entender como desenvolveu a homofobia social e suas 
implicações junto aos envolvidos assim como ao empodeiramento destes profissionais com 
alunos ao enfrentamento de tais conflitos. Assim, a proposta de intervenção aos professores, 
equipe pedagógica e aos agentes I e II configurou-se numa oportunidade ímpar de se trabalhar no 
(re)conhecimento dos profissionais, com vistas ao combate à homofobia escolar. As principais 
estratégias de ação apresentadas na Implementação com o tema de estudo na construção de 
uma escola democrática há uma aprendizagem livre de homofobia, foram: Grupo de Trabalho em 
Rede e Curso de Extensão oferecido pela Universidade Estadual de Maringá, com o objetivo de 
oportunizar aos (às) profissionais que atuam no Colégio Estadual Cianorte, momentos de estudos, 
reflexões e discussões sobre sexualidade, diversidade de gêneros, heteronormatividade, Direitos 
Humanos e o Feminismo. Utilizou-se do método dialético com embasamento teórico de vários 
autores por meio de estudos sobre valores históricos, culturais e atuais da diversidade sexual e a 
homofobia, do uso de vídeos, músicas, filmes e dinâmicas, bem como o repensar da própria 
sexualidade, os tabus, preconceitos e os interditos que foram incutidos ao longo do tempo, com 
possibilidades de mudanças atitudinais. A expectativa é de continuidade da proposta, pois a 
construção de uma escola democrática abrange a temática do enfrentamento à homofobia e 
comprometimento do processo de formação humana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVONETE FREIRE 
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, Contexto escolar, Conhecimento, Aprendizagem 
Resumo: O presente artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa-ação do PDE - Programa 
de Desenvolvimento Educacional 2016, o qual foi dividido em duas etapas: sendo a primeira o 
desenvolvimento do Projeto de intervenção com os subsídios teóricos das Tecnologias Assistivas 
e a segunda, a Produção Didático- Pedagógica através de uma Unidade Didática, tendo como 
objetivo propor aos professores e pedagoga dos 6º anos do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Sertãozinho o conhecimento, a importância e a praticidade das Tecnologias Assistivas 
em salas de aula, como um complemento da prática docente. Para tanto, foi elaborado um 
questionário inicial, o qual foi aplicado aos professores e a equipe pedagógica com a finalidade de 
mensurar o entendimento acerca das tecnologias assistivas em sua vivencia profissional. A partir 
dos dados obtidos com o questionário, foram elaboradas três oficinas, nas quais estes 
profissionais vivenciaram o uso das Tecnologias na prática. Com o término das oficinas, foi 
entregue um questionário final, afim de verificar se o projeto ofertado foi de encontro as 
expectativas e houve uma compreensão do que são Tecnologias Assistivas, constatando que os 
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objetivos foram alcançados, pois a maioria dos professores não tinha conhecimento do uso das 
Tecnologias Assistivas, melhorando sua prática em sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IVONETE FREIRE 
Orientador: ROSENEIDE MARIA BATISTA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As tecnologias no contexto escolar 
Tema: Tecnologias Assistivas 
Palavras-chave: Tecnologia, Professores, Alunos, Pedagogos, Inclusão 
Resumo: Acredita-se que por meio da construção coletiva, participação e relação direta entre os 
indivíduos é que se busca alternativas para subsidiar as dificuldades encontradas em sala de 
aula. Para Vigotsky (2007), a construção do conhecimento implica em uma ação partilhada 
exigindo uma cooperação e troca de informações mútuas.  Nessa perspectiva pretende-se 
elaborar um instrumento que auxilie a aprendizagem, em sala de aula, dos alunos e professores, 
tendo como objetivos: definir as Tecnologias Assistivas; descrever as vantagens das TAs no 
processo de ensino-aprendizagem; confeccionar jogos pedagógicos para desenvolver o 
pensamento do aluno; utilizar os recursos pedagógicos confeccionados; comparar o questionário 
inicial com o questionário final afim de perceber as mudanças ocorridas. O Caderno Didático 
consiste numa exposição e detalhamento da proposta aos professores e pedagogos, que poderão 
participar de sua implementação. Sendo assim, no primeiro momento, haverá um questionário 
para aplicar aos professores e pedagogos com o intuito de verificar os conhecimentos prévios, 
acerca do tema que servirá de parâmetro para a construção e aplicabilidade da Produção 
Didático-Pedagógica. No segundo momento será realizada uma pesquisa bibliográfica para o 
embasamento teórico, a fim de subsidiar as atividades a serem realizadas. Em seguida, será 
realizada uma análise das ideias dos pedagogos e professores, em formato de uma reunião ou 
minicurso. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IZAURA MARIA CEOLATO 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, PARA A 
ADAPTAÇÃO CURRICULAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INCLUSOS NO 
ENSINO COMUM 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Professor de Matemática, Adaptação Curricular, Deficiência Intelectual, 
Resumo: Este artigo tem como tema as Adaptações Curriculares para a disciplina de Matemática, 
visando oferecer aos professores, diretrizes para mudanças pedagógicas que objetivem atender 
as particularidades dos alunos com deficiência intelectual. Considera-se a formação continuada 
como momento de consolidação do conhecimento e trocas de experiências com os colegas. 
Deste modo, salienta-se a importância de dispormos de momentos para a formação, onde será 
possível estudar para conhecer como se apresenta a deficiência e como podemos atender melhor 
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os alunos do ensino comum, uma vez que, o professor tem papel fundamental no fazer 
pedagógico para contemplar as especificidades e necessidades dos alunos frente aos conteúdos 
apresentados. O objetivo é promover momentos de estudo relativos ao aluno com deficiência 
intelectual e as adaptações curriculares. A metodologia adotada foi de pesquisa ação, com a 
participação de 9 professores da disciplina de Matemática. Realizada no Colégio Estadual de Dois 
Vizinhos - EFMP, tendo 8 encontros com 4 horas de estudos. Com apresentação de vídeos, 
slides, dinâmicas, e textos informativos, referente à História da Educação Especial, Legislação, 
Deficiência Intelectual, Teoria Histórico Cultural de Vigotski e Adaptação Curricular. A formação 
teve bons resultados. Auxiliou, de forma significativa, o fazer pedagógico dos participantes. 
Porém, é imprescindível a formação referente à avaliação que contemple as reais dificuldades 
individuais dos alunos, para que desta maneira o professor possa compreender o nível que os 
mesmos se encontram e assim utilizar metodologias mais efetivas no processo 
ensino/aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IZAURA MARIA CEOLATO 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação de professores de Matemática para a Adaptação Curricular de alunos com 
Deficiência Intelectual inclusos no ensino comum 
Tema: Prática Pedagógica na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Formação de professores de Matemática, Adaptação Curricular, Deficiência 
Intelectual, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo abordar as adaptações curriculares com os 
professores da disciplina de Matemática que atendam alunos com deficiência intelectual no 
ensino comum. Nessa formação serão abordados os pontos essenciais do currículo, sendo eles: o 
objetivo, conteúdo, metodologia, avaliações e temporalidade com estudos teóricos e atividades 
práticas e, ainda, aspectos da Educação Especial. Serão realizados oito encontros de quatro 
horas cada, totalizando 32 horas de formação. Espera-se que essa formação possa contribuir de 
forma significativa nas mudanças pedagógicas dos professores do ensino comum e para que de 
fato ocorra uma educação inclusiva em todos os espaços da escola. É imprescindível que 
superemos a questão das flexibilizações e adaptações curriculares para que desta maneira os 
alunos com necessidades educacionais especiais tenham acesso ao conhecimento elaborado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IZOVÂNIA APARECIDA ANDRADE 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A visão do professor do ensino regular em relação à depressão: Uma formação necessária 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: aluno, professor, formação, depressão, 
Resumo: O presente artigo relata o projeto que foi desenvolvido em 2016 para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, intitulado  
A visão do professor do ensino regular em relação à depressão: Uma formação necessária. O 
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projeto teve como objetivo principal, apresentar aos educadores a depressão na adolescência e 
seus possíveis sinais de risco, contribuindo na formação e no esclarecimento desses 
profissionais. Através dos encontros de formação e das trocas de experiências, os professores 
adquiriram novos conceitos e informações a respeito do transtorno depressivo que lhes 
proporcionaram condições para identificar esses sintomas mais cedo em seus alunos e ajustar o 
atendimento às suas necessidades. Como método, foi utilizado encontros de formação, 
subsidiado por materiais teóricos e atividades práticas auto avaliativas com temas referentes à 
depressão na adolescência: desenvolvimento humano na visão de Freud; transtornos depressivos 
e os sinais de risco na adolescência; saúde mental e o papel do professor diante da depressão. 
Portanto, como resultado, entende - se que o objetivo foi alcançado no momento em que os 
professores se sensibilizaram a refletir sobre a depressão, e a buscar nos encontros de formação 
instrumentos de capacitação, na ânsia de desenvolver um trabalho de identificação precoce da 
doença mental, em prol da saúde deste aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: IZOVÂNIA APARECIDA ANDRADE 
Orientador: Flávio Rodrigo Furlanetto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A visão do professor do ensino regular em relação à depressão: Uma formação necessária 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: transtorno depressivo, adolescência, professor 
Resumo: O presente projeto tem a intenção de apresentar o transtorno depressivo na 
adolescência com foco maior no trabalho desenvolvido pelo professor do ensino regular em 
relação às intervenções que poderão ser aplicadas na identificação dos sinais da depressão com 
intuito de prevenir o agravamento da doença mental e os prejuízos na aprendizagem desses 
alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JACQUELINE DE KÁSSIA ZANCHETTI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ensino de arte na Escola Especial: o desenho como base da apropriação dos elementos 
da linguagem visual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ensino de arte, Educação especial, Linguagem visual, 
Resumo: O artigo resultou dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), tendo como tema Arte na Educação Especial. O estudo bibliográfico e reflexões sobre as 
práticas pedagógicas levaram-nos a repensar sobre a importância da disciplina de Arte como área 
de conhecimento e a elaborar uma proposta de intervenção, como parte das atividades do PDE, 
para ser desenvolvida em escolas especiais, envolvendo os alunos no processo de produção, 
criação e fazer artístico. Essa proposta de intervenção foi implementada com uma turma de sete 
alunos do ensino fundamental, na faixa etária de nove a treze anos de idade, de uma escola na 
modalidade educação especial, objetivando contribuir para a apropriação de elementos da 
linguagem visual que compõem o desenho, de modo a melhor compreender o fazer estético no 
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processo de criação, imaginação, expressão, composição e fazer artístico. O trabalho foi 
organizado e desenvolvido de maneira sistematizada, orientado pelo professor, por meio de aulas 
teórico-práticas sobre os elementos da linguagem visual, envolvendo desenhos, pinturas, 
colagens, pesquisa, trabalhos coletivos e individuais, no qual o estudo de conceitos vinculados à 
experimentação de materiais, instrumentos, técnicas e formas de criação e produção contribui 
para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos no que se refere à compreensão dos 
conteúdos envolvidos no fazer artístico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JACQUELINE DE KÁSSIA ZANCHETTI 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino de arte na Escola Especial: o desenho como base da apropriação dos elementos 
da linguagem visual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ensino de arte, Educação especial, Linguagem visual 
Resumo: Na educação escolar, a Arte é um dos componentes curriculares que, assim como os 
demais, possibilita a interação com o meio, permitindo que os alunos atribuam significados às 
suas vivências, experiências e aos seus conhecimentos teórico-práticos. Portanto, é uma 
disciplina que, pelo estudo sistematizado e experimentação de materiais, instrumentos, técnicas e 
formas de criação e produção, contribui para o desenvolvimento das potencialidades dos 
indivíduos no fazer artístico. Esta Unidade Didática, baseando-se numa proposta para o ensino de 
arte como área de conhecimento, busca promover, em escolas especiais, a aprendizagem e o 
desenvolvimento de alunos com deficiência, em seu processo de produção, criação e fazer 
artístico. Fundamenta-se em documentos oficiais e em estudos bibliográficos sobre o ensino da 
arte, tem como enfoque o eixo das artes visuais. Será implementada na Escola Esperança, da 
cidade de Nova Esperança, Paraná, cujo público alvo são alunos do ensino fundamental. 
Esperamos que a apropriação de elementos da linguagem visual possa contribuir para que os 
alunos tenham melhor compreensão e conhecimento do fazer estético no processo de criação, 
imaginação, expressão, composição e fazer artístico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O LÚDICO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PROPOSIÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Tema: Práticas pedagógicas na Educação Inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Alfabetização, Ludicidade, 
Resumo: A proposta deste trabalho foi socializar aos professores a utilização de estratégias 
pedagógicas na alfabetização de alunos com Deficiência Intelectual. Este aluno geralmente 
apresenta dificuldades em desenvolver ou utilizar estratégias cognitivas, possui problemas com 
memorização e também de percepção. Dentro desse contexto, esse estudo pretende se tornar um 
instrumento capaz de oferecer subsídios para que sejam alcançados melhores resultados pelos 
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alunos com Deficiência Intelectual. O lúdico tem uma grande importância no desenvolvimento 
afetivo e no processo de ensino aprendizagem, pois ao trabalhar com jogos e brincadeiras, 
valoriza-se a interação social e a necessidade de integrar o conhecimento adquirido. O lúdico 
enquanto estratégia pedagógica permite que os alunos tenham oportunidade de aprendizado e 
desenvolvimento. Esta ferramenta metodológica se torna eficiente, pois visa um desenvolvimento 
globalizado e inter-relaciona diversas áreas do conhecimento respeitando as necessidades e as 
especificidades do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Lúdico no Processo de Alfabetização e Letramento: Proposição de Estratégias para 
Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas pedagógicas na Educação Inclusiva. 
Palavras-chave: Alfabetização, Leitura, Escrita, Jogos, Lúdico 
Resumo: A ludicidade é importante para o processo de aprendizagem dos alunos e necessária 
para o desenvolvimento integral, pois estimula a construção do conhecimento. No processo de 
alfabetização o uso dos jogos lúdicos como estratégias pedagógicas permite ao aluno construir 
conhecimento de forma significativa e prazerosa. A proposta deste caderno pedagógico é 
apresentar sugestões de jogos para os professores que atuam nas salas de recursos 
multifuncionais com alunos com dificuldades no processo de aquisição da leitura e escrita. Este 
caderno pretende contribuir para que os professores possam subsidiar e redimensionar a sua 
prática pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JAQUELINE ANTONELLI BAPTISTA DORNELLES 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A INTERVENÇÃO DO PEDAGOGO NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Pedagogo, Professor, Deficiência intelectual, Inclusão, 
Resumo: Este trabalho é resultado da reflexão e análise, realizada junto aos professores e 
pedagogos do município de Coronel Domingos Soares durante a implementação do projeto 
Programa de Desenvolvimento Educacional, cujo enfoque foi a intervenção do pedagogo na 
capacitação de professores para inclusão de alunos com deficiência intelectual. Como objetivo 
geral o Projeto propôs fundamentar e analisar teoricamente a ação do pedagogo junto aos 
professores que atuam no ensino regular do Colégio Estadual Santa Catarina. Também buscou 
conceituar educação inclusiva e deficiência intelectual; refletir sobre o papel do pedagogo nas 
escolas, identificando as maneiras de atuação do pedagogo nas instituições escolares, bem como 
socializar com os educadores os temas que provocaram desafios e insegurança junto a atuação 
profissional. Buscou-se desenvolver junto aos educadores do ensino regular atividades que os 
auxiliem nas suas práticas pedagógicas. As escolas, ainda hoje, principalmente, àquelas que 
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insistem em um modelo conservador de ensino e uma gestão autoritária e centralizada enfrentam 
desafios para trabalhar com alunos que apresentam deficiência intelectual. Os estudos foram 
realizados em forma de Curso de Extensão, o que possibilitou a participação de professores e 
pedagogos do município. É possível adiantar que é de grande valia a interferência do Pedagogo 
na formação dos educadores para atuar com alunos com de deficiência intelectual, já que este 
profissional da Educação irá orientar e mediar as atividades pedagógicas, os recursos didáticos, 
enfim, a condução do trabalho docente. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JAQUELINE ANTONELLI BAPTISTA DORNELLES 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Pedagogo Promovendo a Inclusão 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Pedagogo, Deficiência Intelectual, Inclusão 
Resumo: O presente Caderno Pedagógico foi elaborado buscando promover a inclusão na escola 
de alunos com deficiência intelectual. Muitos educadores ainda sentem-se inseguros para atuar 
junto ao indivíduo que é considerado diferente na escola. A experiência profissional da 
pesquisadora mostra que este fato é certo. Para tanto o estudo apresenta como objetivo geral 
fundamentar e analisar teoricamente a ação do pedagogo junto aos dos professores que atuam 
no ensino regular do Colégio Estadual Santa Catarina. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUCIANA GRANDO 
Orientador: Iasmin Zanchi Boueri - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem de educandos de sala de 
recursos multifuncional I 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional I, Relação Professor-Aluno, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo procurou demonstrar a relação professor-aluno positiva como elemento 
fundamental no processo de inclusão e de ensino aprendizagem de educandos de sala de 
recursos multifuncional I. Participou do estudo 9 alunos público-alvo da Educação Especial entre 
13 e 16 anos, matriculados em um Colégio Público Estadual localizado na cidade de Curitiba e 
frequentadores da sala de recursos multifuncional l do período da tarde. Foi elaborado e 
implementado um programa de intervenção intitulado  Programa Educacional ENVOLVER E 
APRENDER. Nesta intervenção foram utilizados sete instrumentos, a saber: protocolo de 
avaliação de leitura, escrita e de matemática; testes de habilidades motoras e de Diagnóstico 
Escolar; inventário de estilos de liderança de professores e; questionário de estilos de ensino. As 
atividades realizadas tinham como objetivo estimulação motora, afetiva e cognitiva do aluno com 
temas lúdicos, culturais, motores, esportivos e sociais, sempre priorizando e oportunizando a 
aprendizagem e o desenvolvimento do aluno no contexto que está inserido. Os resultados 
demonstraram que os alunos obtiveram uma melhor motivação para os estudos, expressaram 
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mais seus sentimentos, apresentaram melhora na autoestima e reconheceram suas 
potencialidades, todos esses aspectos estimulados pela relação com o professor. Conclui-se que 
as relações positivas entre professor-aluno são fundamentais para o desenvolvimento no 
processo ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUCIANA GRANDO 
Orientador: Iasmin Zanchi Boueri - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Relação Professor-Aluno como Elemento na Aprendizagem de Educandos de Sala de 
Recursos Multifuncional I 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Relação professor-aluno, Sala de Recursos Multifuncional I, Público-alvo da 
Educação Especial, Aprendizagem, 
Resumo: Esta produção didática pedagógica foi elaborada como parte do PDE- Programa de 
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, turma 
2016/2017, e tem a finalidade de socializar os resultados dos estudos realizados e oferecer 
subsídios para reflexões dando início às discussões sobre práticas pedagógicas vivenciadas no 
cotidiano escolar. Faz-se importante os saberes que cada professor traz tanto de experiências 
práticas quanto científicas em cada área de conhecimento que contribuirão para a formação do 
aluno. Este estudo busca trabalhar relação professor-aluno como um elemento para 
aprendizagem de alunos que frequentam a sala de recursos multifuncional I (SRM I). Será 
realizado a partir da realização de dinâmicas e jogos, para que o aluno resgate sua autoestima, 
seu interesse por aprender e que sejam capazes de julgar, explicar e decidir sobre situações 
relacionadas ao contexto onde estão inseridos. Este caderno pedagógico, destinado à 
professores de sala de recursos, está dividido em três unidades temáticas sendo: Unidade 1: 
Psicomotricidade; Unidade 2: Psicomotricidade e Matemática e; Unidade 3 Psicomotricidade e 
Português. A partir do desenvolvimento das atividades é esperado que o aluno atinja os seguintes 
objetivos: aumento do desempenho escolar; maior autonomia para desenvolvimento das 
atividades escolares e; melhora no relacionamento professor-aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUSSARA APARECIDA RENTZ  IGNÁCIO 
Orientador: Daiana Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BRINCANDO, BRINCANDO, APRENDI A TABUADA: REFLEXÕES ACERCA DO LÚDICO 
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA, EM SALAS DE RECURSO 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Tabuada, Jogos, Lúdicos, Aprendizagem 
Resumo: Este artigo visa à sistematização das experiências e o efeito do Projeto criado no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - SEED, Governo do Estado do Paraná, 
implementado no Colégio Estadual Professor Leandro Manoel da Costa sobre brincando, 
brincando, aprendi a tabuada. A motivação para a pesquisa/intervenção tem origem na dificuldade 
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dos alunos com necessidades educacionais especiais, da sala de recursos, em compreender, 
aprender e memorizar a tabuada, instrumento fundamental ao avanço das operações 
matemáticas. Entende-se que as dificuldades de aprendizagem são marcas na vida de muitas 
crianças. Desta forma, pensou-se em atividades educacionais lúdicas que favorecessem o 
desenvolvimento físico, intelectual, emocional e contribuíssem de maneira significativa para o 
desenvolvimento dos educandos especiais, aplicadas como estratégia, diante de um 
planejamento preparado e adequado. Diante desses aspectos, justificou-se a necessidade de se 
estudar o lúdico como estratégica metodológica para ensino de matemática. Fundamentaram-se 
as discussões sobre aprendizagem de matemática e multiplicação nos escritos de especialidade 
das salas de recursos; para tratar de ludicidade, utilizaram-se os escritos de educandos que 
fazem parte da Sala de Recursos Multifuncionais, bem como reflexões na pratica pedagógica e a 
discussão sobre a dificuldade de aprendizagem, sendo amparada em contexto de aprendizagem 
pela ação lúdica. Concluiu-se, durante o percurso do desenvolvimento do projeto de ação, que a 
aprendizagem, por meio do lúdico, permitiu que os discentes da Sala de Recurso do referido 
colégio, demonstrassem interesse em aprender. Este processo de ensino aprendizagem da 
tabuada, mediado pelo lúdico, tornou o conhecimento significativo, auxiliando na sua 
memorização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUSSARA APARECIDA RENTZ IGNÁCIO 
Orientador: Daiana Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Brincando, brincando, aprendi a tabuada 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, tabuada, jogos, lúdicos, aprendizagem 
Resumo: A motivação para a pesquisa/intervenção tem origem na dificuldade dos alunos com 
necessidades educacionais especiais de sala de recursos do Colégio Est. Prof. Leandro Manoel 
da Costa em compreender, aprender e memorizar a tabuada, instrumento fundamental ao avanço 
das operações matemáticas. Entendemos que as dificuldades de aprendizagem são marcas na 
vida de muitas crianças, causando problemas no processo ensino-aprendizagem, podendo 
desencadear bloqueios para a vida toda. Desta forma, pensamos que as atividades educacionais 
lúdicas favorecem o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e contribuem de maneira 
significativa para o desenvolvimento dos educandos especiais, devendo ser aplicado como 
estratégia metodológica diante de um planejamento preparado e adequado. Diante desses 
aspectos, justificamos a necessidade de se estudar o lúdico como estratégica metodológica para 
ensino de matemática. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUSSELEM SOARES ARESTIDES 
Orientador: Silvana Calvo Tuleski - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA HISTÓRICO- CULTURAL 
Tema: Práticas pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Avaliação, Inclusão, Aprendizagem, Professores, 
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Resumo: O artigo que segue é resultado do trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), e objetiva contribuir para um repensar sobre a avaliação, a 
fim de que os educadores da sala regular possam percebê-la como um mecanismo de apoio no 
processo de ensino-aprendizagem e não apenas como um recurso meritocrático e excludente, 
principalmente do aluno com necessidades especiais. A proposta foi elaborada de acordo com as 
orientações das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná juntamente com a 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e aplicada aos professores da Educação Básica da 
cidade de Astorga. O referencial teórico que embasou os estudos e a prática realizada junto aos 
professores foi o da Psicologia Histórico-Cultural. Como resultados, foram realizadas reflexões e 
problematizações acerca das formas de avaliação tradicionais, ancorando-se na apropriação de 
conceitos sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Por fim, procurou-se articular os 
conteúdos estudados com novas praticas avaliativas que trabalhem com o nível potencial de 
desenvolvimento dos alunos, por meio de estratégias de mediação diferenciadas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: JUSSELEM SOARES ARESTIDES 
Orientador: Silvana Calvo Tuleski - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: REFLEXÕES SOBRE A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA PROPOSTA 
PARA UMA AVALIAÇÃO INCLUSIVA 
Tema: Práticas pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: avaliação, inclusão, aprendizagem 
Resumo: Este projeto se justifica pela observação de que muitos professores sentem grandes 
dificuldades para proporcionar um trabalho educacional produtivo com os alunos com 
necessidades educacionais especiais, como por exemplo: a falta de avaliação diferenciada com 
recursos, instrumentos e procedimentos que fazem a diferença no processo de aprendizagem 
desses alunos, fatores que estão interferindo no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, 
uma boa avaliação deverá ter como meta o acompanhamento e aperfeiçoamento do processo 
educativo e não um simples ato de verificação para posterior registro em documento próprio, que 
pouco resultado traz para alavancar o desenvolvimento do aluno. Com intuito de superar essa 
lacuna no processo de ensino-aprendizagem este projeto oferecerá um curso de formação aos 
professores baseando-se teoricamente na Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-
Crítica objetivando a problematização e reorientação do processo avaliativo na escola. O curso 
será teórico-prático, com carga horária de 32 horas, para professores do Ensino Regular do 
Colégio Estadual Gov. Adolpho de Oliveira Franco, em Astorga-Pr. Acontecerá no primeiro 
semestre de 2017, organizado em oito encontros presenciais. Nos encontros do curso serão 
utilizadas diferentes estratégias, tais como: filmes, leituras e debates de textos, jogos e dinâmicas 
de grupo para proporcionar uma reflexão sobre a avaliação e a intervenção do professor do 
Ensino Regular. A finalidade será refletir sobre novas praticas avaliativas que trabalhem com o 
nível potencial de desenvolvimento dos alunos, por meio de estratégias de mediação 
diferenciadas. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS: AVALIAÇÃO COM OS ALUNOS DO 6º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica, Transtornos Funcionais Específicos, Adaptação 
Curricular, Inclusão, Prática Docente 
Resumo: Percebendo o crescente número de alunos sendo inseridos nas escolas com 
Transtornos Funcionais Específicos - TFE, este artigo teve como problematização o seguinte 
questionamento: como a diferenciação da Disgrafia, Disortografia e Discalculia, por meio da 
avaliação, pode favorecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental? Para dar conta de responder essa questão, apresentamos uma discussão teórica a 
partir de pesquisa bibliográfica sobre o tema, ocorrida no trabalho de intervenção pedagógico, 
primeiramente, a partir de uma avaliação diagnóstica usando o Teste do Desempenho Escolar - 
TDE (STEIN, 2014) com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual São 
Francisco de Assis e posteriormente a elaboração de um material didático em formato de Caderno 
Pedagógico, com a implementação do projeto de intervenção na realidade escolar, com 
professores, pedagogos e gestores, através de oficinas, e paralelamente à implementação do 
projeto, houve a realização do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), buscando socializar os 
resultados dos estudos sistematizados. As contribuições obtidas após a realização deste trabalho 
indicam que há um grande índice de alunos entrando nas escolas estaduais com TFE e que este 
conhecimento será de grande valia para os profissionais que fizeram parte deste estudo, pois os 
mesmos, poderão fazer parte do diferencial no atendimento a estes alunos nas escolas estaduais. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: KÁREN GUISANTES JONES LOPES 
Orientador: Melissa Rodrigues da Silva - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS: AVALIAÇÃO COM OS ALUNOS DO 6º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Avaliação Diagnóstica, Transtornos Funcionais Específicos, Prática Docente, 
Inclusão, 
Resumo: Este Caderno Pedagógico é uma proposta de intervenção pedagógica, primeiramente, 
com a realização de uma avaliação diagnóstica, utilizando o Teste do Desempenho Escolar - TDE 
(Stein, 2014) com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual São Francisco 
de Assis. Tendo como objetivo principal proporcionar momentos reflexivos de estudos e 
pesquisas aos professores, através de oficinas, sobre a função desta avaliação na identificação 
dos Transtornos Funcionais Específicos, mais precisamente, a Disgrafia, Disortografia e 
Discalculia. Desse modo a intenção deste Caderno Pedagógico é indicar caminhos metodológicos 
que subsidiem a prática docente, bem como quais apoios intervenientes deverão ser tomados, 
após a verificação e diagnóstico dos alunos. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: KÉLLY HIROMI KITSU 
Orientador: SÔNIA MARI SHIMA BARROCO - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Mediação à luz da Teoria Histórico-Cultural: Contribuições para a Prática Pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Mediação, Teoria Histórico-Cultural, Prática pedagógica 
Resumo: Este trabalho reconhece que os alunos, com e sem deficiências, são pessoas que 
necessitam de outros sujeitos mais experientes para desenvolverem uma vida autônoma e 
consciente. Ele é parte de um conjunto de atividades realizadas junto ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), tendo como objetivo principal o despertar dessa consciência 
sobre a mediação nos professores, sob o respaldo da Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia 
Histórico-Crítica. O projeto desenvolvido (2016-2017) consistiu em estudos teóricos e num 
trabalho de formação docente, com o estudo e troca de informações sobre o tema, com 
professores do ensino regular, na cidade de Mandaguaçu - PR. As discussões dos oito encontros 
de formação apontaram para a importância de mais bem compreender e de recuperar o 
significado da prática pedagógica, considerando diferentes formas de aprendizagem, que 
interfiram na vida dos educandos. Como resultados, os professores participantes identificaram a 
necessidade de manter uma atualização dos estudos, o que representa renovar continuamente a 
sua prática educativa, priorizando a evolução dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: KÉLLY HIROMI KITSU 
Orientador: SÔNIA MARI SHIMA BARROCO - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: : ESTUDOS SOBRE MEDIAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural, Pedagogia Histórico-Crítica, Mediação, Trabalho 
Pedagógico, Funções Psicológicas Superiores, 
Resumo: As Mediações consistem na essência do trabalho pedagógico, assim sendo, elas são 
fundamentais à aprendizagem. Buscamos no presente trabalho o enfoque nas ideias de L. S. 
Vygotski (1896-1934) e nas de seus estudiosos, que consideram as Mediações como elementos 
fundamentais à prática educativa. Para compreendermos a educação escolar atual no Brasil e a 
respeito da importância das Mediações abordaremos a Teoria Histórico-Cultural (THC). Liderada 
por esse psicólogo russo, e a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), liderada por D. Saviani. Ambas, 
também, nos permitem reconhecer a constituição sócio histórica do psiquismo e do papel da 
educação escolar na constituição do Humano em cada sujeito. Será discutida a importância das 
Mediações para a aquisição dos bens culturais que permitem o desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores. 
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Professor PDE: LAUDINÉIA DO SOCORRO CIPRIANO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
PSICOMOTRICIDADE NA PRATICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Lúdico, Psicomotricidade, Educação Infantil, Prática Profissional, 
Resumo: O artigo baseou-se nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, o qual explorou o 
tema O Lúdico dentro de um contexto psicomotor na mediação do professor de Educação Infantil, 
pautado sobre o título: A importância da ludicidade para o desenvolvimento da psicomotricidade 
na pratica dos profissionais da Educação Infantil. Foram utilizados textos, filmes, brincadeiras, 
jogos, oficinas e até mesmo dramatização, dentro de uma conjuntura que teve como objetivo 
propiciar aos futuros profissionais da área de educação infantil o conhecimento sobre a realidade 
lúdica no universo da criança em idade escolar, seus interesses e necessidades, comportamento, 
dificuldades, enfocando paralelamente o jogo como um recurso pedagógico que favoreça o 
processo de ensino aprendizagem dos educandos. Foram desenvolvidas atividades e 
procedimentos individuais e coletivos visando o desenvolvimento do aluno com ênfase no seu 
aprendizado no que tange a importância do lúdico para o desenvolvimento da psicomotricidade na 
prática dos profissionais da Educação Infantil. O presente artigo mostra o resultado do trabalho do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, o qual foi desenvolvido junto a Universidade 
Estadual do Norte Pioneiro - UENP, mediante um Projeto e uma Unidade Didática, que se aplicou 
no Colégio Estadual Luiz Setti para os (as) alunos (as) do Curso de Formação de Docentes no 
município de Jacarezinho, no primeiro semestre de 2017. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: LAUDINÉIA DO SOCORRO CIPRIANO 
Orientador: Elisângela Moreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
PSICOMOTRICIDADE NA PRATICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Psicomotricidade, Formação docente, Ludicidade, 
Resumo: O trabalho consiste na elaboração de uma unidade didática ou conjunto de aulas 
destinadas ao Curso de Formação de Docentes explorando o tema em estudo O Lúdico dentro de 
um contexto psicomotor na mediação do professor de Educação Infantil, pautado sobre o título: A 
importância da ludicidade para o desenvolvimento da psicomotricidade na pratica dos 
profissionais da Educação Infantil. Serão utilizados textos, filmes, brincadeiras, jogos, oficinas e 
até mesmo dramatização, dentro de uma conjuntura que tem como objetivo propiciar aos futuros 
profissionais da área de educação infantil o conhecimento sobre a realidade lúdica no universo da 
criança em idade escolar, seus interesses e necessidades, comportamento, dificuldades, 
enfocando paralelamente o jogo como um recurso pedagógico que favoreça o processo de ensino 
aprendizagem dos educandos. Serão desenvolvidas atividades e procedimentos individuais e 
coletivos visando o desenvolvimento do aluno com ênfase no seu aprendizado no que tange a 
importância do lúdico para o desenvolvimento da psicomotricidade na prática dos profissionais da 
Educação Infantil. Esta unidade didática foi desenvolvida como objetivo de proporcionar material 
de apoio para as aulas , bem como fazer com que o aluno desperte o interesse em buscar uma 
metodologia baseada no lúdico
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: LEILA MÁRCIA CAPELASSO SANTOS 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino da Língua Escrita na Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Língua escrita, Método fônico, Consciência fonológica 
Resumo: Na Educação Especial a apropriação da língua escrita é uma questão para a qual faz-
se necessário buscar caminhos alternativos. Nesse sentido, este artigo relata os resultados de 
nossa participação em um programa de formação continuada - o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) - promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). Com 
vistas a contribuir para a aprendizagem da língua escrita por alunos com deficiência intelectual, 
realizamos estudos, elaboramos um projeto e um material didático envolvendo práticas voltadas 
ao desenvolvimento da consciência fonológica no processo de alfabetização. Buscamos nos 
fundamentar em estudos de Capovilla e Capovilla (2007), para a organização de atividades 
voltadas para o desenvolvimento das sub-habilidades dessa consciência. Este projeto foi 
desenvolvido no primeiro semestre de 2017, com alunos da Escola Pedro Viriato Parigot de 
Souza na modalidade Educação Especial. Observa-se que um trabalho em que a atenção dos 
alunos seja explicitamente voltada à identificação e manipulação dos sons da fala é relevante 
para o processo de alfabetização. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: LEILA MÁRCIA CAPELASSO SANTOS 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino da Língua Escrita na Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Língua Escrita, Alfabetização, Educação Especial, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objeto a organização do ensino da língua escrita na 
educação especial, tendo em vista superar as dificuldades enfrentadas por alunos com deficiência 
intelectual que necessitam de práticas mais específicas, explícitas, sistematizadas e de um tempo 
maior para consolidar a aprendizagem. Com o objetivo de sistematizar encaminhamentos 
didático-pedagógicos para a apropriação da língua escrita por alunos da educação especial, 
buscam-se contribuições de um ensino pautado do método fônico, uma vez que no processo de 
alfabetização que se orienta por esse método a consciência fonológica e a relação entre grafemas 
e fonemas são tratados de forma explícita. As atividades serão desenvolvidas com educandos 
numa escola especializada localizada no Noroeste do estado do Paraná, no primeiro semestre de 
2017. A proposta terá o propósito de trabalhar com o ensino da leitura e da escrita, procurando 
responder às necessidades de alunos da educação especial, de modo que possam compreender 
os princípios do sistema de escrita alfabética. 
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Professor PDE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: USO DAS MÍDIAS E SUA APLICABILIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Alfabetização, Recursos midiáticos e computacionais, Deficiência Intelectual, 
Ensino e aprendizagem, 
Resumo: Este artigo trata do uso de Tecnologias e suas contribuições no processo de ensino-
aprendizagem de alunos com deficiência intelectual, em fase de alfabetização, da escola especial 
Josefa da Silva de Formosa do Oeste. Tem como objetivos refletir sobre o uso dos recursos 
midiáticos e computacionais acerca da aprendizagem, da autonomia e do lazer como fator de 
motivação no processo de alfabetização. Trata sobre o projeto de ação aplicado com os alunos da 
educação especial bem como seus pontos positivos e negativos, oferecendo contribuições e 
reflexões sobre o Grupo de Trabalho em Rede - GTR e as principais discussões que mobilizaram 
esse estudo que centrou no trabalho com os recursos do programa Linux Educacional e do 
software GCompris como tecnologia a auxiliar na alfabetização ampliando as possibilidades 
pedagógicas estimulando as crianças na descoberta dos signos de linguagem com a intenção de 
facilitar a aprendizagem em busca da apropriação do saber. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO 
Orientador: DORISVALDO RODRIGUES DA SILVA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: USO DAS MÍDIAS E SUA APLICABILIDADE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Alfabetização, Recursos midiáticos, Deficiência intelectual 
Resumo: Esta produção tem por finalidade trabalhar com os estudantes em fase de alfabetização 
da Escola Estadual Josefa da Silva, planejando e desenvolvendo atividades pedagógicas 
reinventando caminhos voltados à alfabetização dos alunos com deficiência intelectual, com o uso 
dos recursos computacionais e midiáticos, utilizando o programa Linux Educacional e o software 
GCompris, indicando algumas possibilidades de uso, partindo dos recursos e meios 
computacionais para propor novas possibilidades para o trabalho pedagógico. Para tanto busca-
se promover a alfabetização e o contato com as mídias e seus periféricos, criando elos de 
aprendizagem, estimulando a curiosidade, provocando anseio por busca de respostas, dispondo o 
software educacional como recursos midiáticos de apoio na aprendizagem e na alfabetização dos 
estudantes com deficiência intelectual no âmbito escolar que favoreça as intenções alternativas 
de inclusão digital por meio do uso do software à luz da teoria vygostskiana. Desta maneira 
proporcionando acesso, autonomia, independência e participação dos mesmos na escola, 
estimulando-os na descoberta dos signos de linguagem com a intenção de facilitar a 
aprendizagem e a alfabetização através do uso desses recursos computacionais e midiáticos que 
possam facilitar a apropriação do saber. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:UM RECURSO PARA A PROMOÇÃO DA LEITURA NA SRM 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Contação de histórias, Leitura, Inclusão, Sala de Recursos Multifuncional, 
Resumo: A atividade de contação de história é um recurso psicopedagógico importante no 
desenvolvimento dos alunos atendidos na Sala de Recurso Multifuncional (SRM), uma vez que 
tais sujeitos, em sua maioria deficientes intelectuais, apresentam baixa autoestima, dificuldades 
de aprendizagem e defasagem de conteúdo. Assim, utilizar recursos pedagógicos como a 
contação de histórias durante os atendimentos pode se constituir em uma estratégia para 
promoção do desenvolvimento e inclusão desses sujeitos. Partindo dessas considerações, este 
artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de uma pesquisa de intervenção junto aos 
alunos que estudam na Escola Estadual do Campo de Barra Preta e frequentam SRM Tipo I. Esta 
proposta de pesquisa teve o intuito tanto de incentivar o gosto pela literatura, quanto aprimorar a 
leitura. Também prima pela formação de caráter do aluno, por meio da moral quase sempre 
descrita por trás de cada história. Os resultados obtidos apontaram que, a partir da contação de 
histórias, os alunos aumentaram a capacidade de comunicação, ampliando ainda que em 
pequena escala o vocabulário. Além disso, desenvolveram a oralidade, a criatividade na escrita, 
melhor entonação na leitura, além de conhecer valores, os costumes e a cultura de outros 
tempos. 
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Professor PDE: LUCIANA PEREIRA DE CASTRO 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:UM RECURSO PARA A PROMOÇÃO DA LEITURA NA SRM 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Contação de histórias, Leitura, Inclusão, Sala de Recursos Multifuncional, 
Resumo: A produção desta Unidade Didática proposta como Material Didático-Pedagógico, que 
complementa o Projeto de Intervenção Pedagógica: Contação de História: Um Recurso para a 
promoção da leitura na Sala de Recursos Multifuncional , elaborado no período inicial do PDE 
2016, apresenta algumas atividades didáticas em relação à leitura a serem desenvolvidas 
especificamente na SRM, da Escola Estadual Do Campo de Barra Preta, na Cidade de Jardim 
Alegre-PR, no primeiro semestre de 2017. Este trabalho parte do princípio que a atividade de 
contação de história é um recurso psicopedagógico importante no desenvolvimento dos alunos 
atendidos na SRM, uma vez que esses apresentam baixa autoestima, dificuldades de 
aprendizagem e defasagem de conteúdo, tendo a maioria o diagnóstico de deficiência intelectual. 
Esta proposta de pesquisa que se constitui em um projeto de intervenção pedagógica tem o 
intuito, tanto de incentivar o gosto pela literatura, quanto aprimorar a leitura. Também prima pela 
formação de caráter do aluno, por meio da moral quase sempre descrita por trás de cada história. 
O método parte de uma pesquisa bibliográfica em livros, revistas, periódicos ou artigos que tratam 
sobre o assunto, considerando que esse servirá de base para atividades posteriores associadas 
ao PDE tais como produção didática, oferta do GTR (Grupo de Trabalho em Rede). Na sequência 
será desenvolvido um processo de intervenção junto aos alunos de uma sala de recursos, por 
meio de contação de história, em oito encontros de quatro horas, nos quais estão previstas várias 
atividades relacionadas a habilidade de leitura. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Conquistas e Desafios na Inclusão dos Alunos Surdos 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Alunos surdos, Desafio Educacional, História, Inclusão, Práticas Pedagógicas 
Resumo: Esse estudo teve como pressuposto promover reflexões a respeito da relevância e da 
necessidade da língua de sinais no processo de inserção educacional do surdo. Além disso, teve 
como objetivo descrever a experiência de um curso de formação e oficinas em Libras para 
professores de um Colégio Estadual. Foi baseada em uma abordagem qualitativa, utilizando-se 
pesquisa bibliográfica, análise de documentação escolar e de campo. Foram abordados os 
aspectos sobre a história da educação especial na área da surdez além de identificar as 
metodologias usadas ao longo do tempo baseados em autores como Skliar (1999) Sacks (1998) 
Lacerda (1998) e Capovilla (2001). Também foram discutidas as leis que regulamentam a Libras - 
Língua Brasileira de Sinais e outros aspectos pertinentes à educação especial na área da surdez. 
Foi propiciado aos professores do colégio conhecimentos referente à língua de sinais e sua 
características, proporcionando uma oficina em Libras para que os profissionais tivessem acesso 
a essa língua com objetivo de incentivar o seu uso no cotidiano escolar para que aconteça maior 
interação entre professor e o aluno surdo. 
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Professor PDE: LUCIANE SCHEIBE 
Orientador: LUCIANO ORTIZ - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conquistas e desafios na trajetória de inclusão dos alunos surdos do Colégio Estadual 
Antonio Tupy Pinheiro - Guarapuava-PR 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: surdez, história, inclusão 
Resumo: Está unidade didático-pedagógica tem por objetivo descrever a trajetória e o processo 
de inclusão dos alunos surdos do Colégio Estadual Antonio Tupy Pinheiro de Guarapuava. 
Baseia-se por uma abordagem qualitativa, a qual utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica e análise 
de documentação escolar no período de 2000 a 2015. Serão abordados os aspectos sobre a 
história da educação especial na área da surdez; identificando as metodologias usadas ao longo 
do tempo baseados em autores como Skliar, Sacks, Stock, Lacerda e Capovilla. Também serão 
discutidas as leis que regulamentam a língua de sinais e outros aspectos pertinentes à educação 
especial do Paraná na área da surdez. Será disponibilizado aos professores do colégio, os 
conhecimentos referente à língua de sinais e sua características, proporcionando uma oficina em 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) para que os profissionais tenham acesso a essa língua com 
objetivo de incentivar o seu uso no cotidiano escolar para que aconteça maior interação entre 
professor e o aluno surdo. 
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Professor PDE: LUCILÉIA RUY SONNI ALBARELLO 
Orientador: JANE PERUZO IACONO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO DO PARANÁ: um instrumento para além do ingresso na Sala de Recursos 
Multifuncional 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para a construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ: um instrumento para além do ingresso na Sala de 
Recursos Multifuncional 
Resumo: Este projeto tem como finalidade um estudo direcionado à forma como se constituem a 
Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar e o processo de atendimento na Sala de 
Recursos Multifuncional voltado para alunos com deficiência/necessidades educacionais 
especiais. 
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Orientador: JANE PERUZO IACONO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO DO PARANÁ: um instrumento para além do ingresso na Sala de Recursos 
Multifuncional 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para a construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: ional Especializado, Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar, Sala de 
Recursos Multifuncional, Legislação 
Resumo: Este projeto tem como finalidade um estudo direcionado à forma como se constituem a 
Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar e o processo de atendimento na Sala de 
Recursos Multifuncional voltado para alunos com deficiência/necessidades educacionais 
especiais. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: CLASSE HOSPITALAR: POR UMA FORMAÇÃO CONTINUADA 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perpesctiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Classe Hospitalar, Formação Continuada, Ações Pedagógicas, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_lucileiaruysonnialbarello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uel_lucineiadasilvaterra.pdf


Resumo: Este artigo apresenta as ações desenvolvidas na implementação do projeto realizadas 
por meio do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional (2016) na classe hospitalar do 
Hospital do Câncer de Londrina, conveniado com a SEED - Secretária de Estado da Educação do 
Paraná, por meio do programa SAREH -Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 
Hospitalar. Este estudo propõe a reflexão sobre a relevância da contribuição da capacitação para 
o aprimoramento da atuação dos educadores do SAREH. A temática abordada partiu de pesquisa 
com os docentes para lhes proporcionar a ampliação do conhecimento pedagógico fora das 
unidades escolares convencionais, com a efetivação do direito fundamental a educação do 
aluno/paciente e, assim, garantir sua identidade, ao reconhecer a necessidade legal e social do 
atendimento pedagógico em ambiente hospitalar. O trabalho realizado buscou ressaltar a 
importância que a formação continuada dos professores lhes proporcionou em conhecimentos 
metodológicos diferenciados, além de contribuir para o seu real desenvolvimento formativo e 
cultural nas suas práticas diárias na humanização do atendimento. Identifica-se conclusões 
positivas sobre essa intervenção pedagógica realizada em ambiente hospitalar e sugere 
continuidade do estudo desse processo 
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Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Classes Hospitalares: por uma formação continuada 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perpesctiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Classe Hospitalar, Formação Continuada, Ações Pedagógicas 
Resumo: O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a contribuição da formação 
continuada para o aprimoramento da atuação do professor no programa SAREH, ao identificar 
temas relevantes, realizar grupos de estudos teórico-práticos e discutir sua aplicação no contexto 
da Educação Hospitalar. A partir dessa inquietação, surgiu o interesse de compreender a 
funcionalidade e eficácia das ações pedagógicas desenvolvidas nas classes hospitalares para 
otimizar o aprendizado desse alunado. Nossas indagações são: quais as alternativas que o 
professor SAREH encontra para sua formação? Elas são suficientes? Como devem acontecer tais 
formações? O que nelas será abordado? A metodologia de pesquisa será implementada mediante 
a seleção de textos teóricos, realização de palestras e organização de grupos de estudos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Inclusão na Escola de Ensino Regular: Possibilidades e Limites 
Tema: INCLUSÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Educação, Escola, Professor, aluno, Inclusão 
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma pesquisa de implementação 
pedagógica, cujo objetivo foi de instigar o professor do ensino básico a conhecer o processo de 
inclusão instituído nas escolas públicas do Estado do Paraná. Para tanto, embasou-se no 
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levantamento da legislação educacional que ampara o trabalho educativo com alunos que 
apresentam Necessidades Educativas Especiais. Organizou-se também a realização de estudos e 
ações reflexivas, fundamentados na Pedagogia Histórico-Crítica do autor, Dermeval Saviani, e 
Teoria Histórico-Cultural, cujos pilares são as obras de Lev Vygotsky e colaboradores, 
estabelecendo uma junção entre o processo de inclusão e o trabalho pedagógico realizado na 
sala regular, numa perspectiva de escola inclusiva. Espera-se que o professor conhecendo a 
importância das orientações legais, para a educação especial e suas implicações nas ações 
pedagógicas e estruturais do ambiente escolar, possa utilizar-se de propostas metodológicas 
diversificadas visando o progresso do aluno, em todos os aspectos, com enfoque no seu 
desenvolvimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A inclusão como um Processo Sócio - Histórico - Político e Cultural 
Tema: INCLUSÃO ESCOLAR 
Palavras-chave: Professor, Conhecimento, Inclusão, Aluno, Educação, 
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade empreender reflexões sobre o processo de 
inclusão instituído nas escolas públicas do Estado do Paraná. Para tanto, pautar-se-á no 
levantamento da legislação educacional que ampara o trabalho educativo com alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais NEEs, bem como, na realização de estudos 
fundamentados na Pedagogia Histórico-Crítica de Dermeval Saviani, e Teoria Histórico-Cultural, 
cujos pilares são as obras de Lev Vygotsky e colaboradores, estabelecendo uma junção entre o 
processo de inclusão e o trabalho pedagógico realizado na sala de aula regular, visando o 
progresso do aluno, em todos os aspectos, com enfoque no seu desenvolvimento. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Um olhar diferenciado do professor do ensino comum, na identificação do aluno com 
necessidades educacionais especiais 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: avaliação diagnóstica, identificação, educação especial 
Resumo: Dentre os problemas que envolvem a Avaliação Diagnóstica dos alunos com 
necessidades especiais, podemos citar a dificuldades dos professores do ensino comum em 
identificar os alunos que realmente necessitam de atendimento educacional especializado. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um olhar diferenciado do professor do ensino comum, na identificação do aluno com 
necessidades educacionais especiais 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: avaliação diagnóstica, identificação, educação especial 
Resumo: Dentre os problemas que envolvem a Avaliação Diagnóstica dos alunos com 
necessidades especiais, podemos citar a dificuldades dos professores do ensino comum em 
identificar os alunos que realmente necessitam de atendimento educacional especializado. São 
encaminhados alunos de todos os tipos, principalmente os que possuem um comportamento 
inadequado. Acreditam que todos os alunos que fogem a regra da normalidade desse contexto, 
são alunos que devem ser encaminhados para o processo de avaliação diagnóstica, para serem 
atendidos na sala de recursos multifuncionais. Assim, o objetivo desse Projeto, será de contribuir 
com a formação do professor, para que desenvolvam conhecimentos específicos sobre a temática 
em questão e que possam refletir tendo um olhar diferenciado, no reconhecimento do aluno 
público alvo da educação especial e quais os indicativos são necessários para distinguir esse 
alunado. 
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Título: A INCLUSÃO DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO NO ENSINO 
MÉDIO: SABERES NECESSÁRIOS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Deficiência Intelectual, Ensino Médio, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar relato da implementação pedagógica, 
realizada no Colégio Estadual  Maria José Pegoraro de Souza , Ensino Fundamental e Médio, na 
cidade de Leópolis - Pr. O projeto foi aplicado com os professores que lecionam para alunos que 
apresentam deficiência intelectual e estudam no terceiro ano do Ensino Médio, para verificação 
dos resultados do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016/2017, do Estado do 
Paraná. Visando a implementação do mesmo, elaborou-se um material didático por meio de uma 
Unidade Didática, que teve embasamento em leis, documentos oficiais e estudiosos que relatam 
sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Através do problema previamente 
levantado, foi realizada uma pesquisa com abordagem metodológica qualitativa, com base nos 
objetivos de pesquisa exploratória e tendo como procedimento técnico a pesquisa - ação. Os 
resultados foram satisfatórios, uma vez que os professores chegaram à conclusão de que o 
processo de inclusão da pessoa com deficiência intelectual deve ocorrer de forma eficiente, 
responsável, respeitando suas diferenças. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MÁRCIA BATISTA 
Orientador: Luzia Rodrigues - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INCLUSÃO DO EDUCANDO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO NO ENSINO 
MÉDIO: SABERES NECESSÁRIOS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Deficiência Intelectual, Ensino Médio 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica busca um aprofundamento teórico e prático 
para que os professores do Ensino Médio possam trabalhar com educandos que apresentam 
deficiência intelectual, visando o sucesso destes no processo ensino e aprendizagem. É 
necessário buscar uma escola para todos e para o mundo, numa perspectiva inclusiva. Nesta 
perspectiva, a metodologia consiste na aplicação de um questionário aos educadores do ensino 
médio para conhecer qual procedimento é utilizado para trabalhar com estes educandos, e, ao 
mesmo tempo, dar subsídios para que os mesmos possam utilizar na sua prática pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA ORTOLANI 
Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS ADAPTAÇÕES/FLEXIBILIZAÇÕES 
CURRICULARES PARA PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Flexibilização, Adaptação Curricular, Necessidades Educacionais 
Especiais, Educação Especial, 
Resumo: O presente trabalho atende às diretrizes do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) oferecido pela Secretaria de Estado de Educação (SEED). O objetivo principal do trabalho 
foi o de divulgar as propostas de adaptação curricular utilizadas atualmente, com o intuito de 
fomentar as reflexões em busca de uma escola de qualidade para os alunos com necessidades 
educacionais especiais. Tal propósito se justifica pela superação de políticas e programas de 
formação continuada que têm se mostrado ineficientes frente aos complexos problemas 
educacionais, destacando-se dentre eles as adaptações/flexibilizações curriculares para pessoas 
com necessidades educacionais especiais presentes no ensino regular. .A metodologia utilizada 
durante a elaboração do trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica em livros, artigos 
acadêmicos e sites especializados, que resultaram na elaboração do material didático e na 
implementação da proposta de intervenção na escola. A implementação prática foi realizada com 
pedagogos e professores do Colégio Estadual João XXIII, NRE - Maringá, de março à maio de 
2017, em parceria e certificação pela Universidade Estadual de Maringá. Ao final do trabalho 
concluímos, após a análise das respostas dos professores que participaram tanto do curso, 
quanto do GTR, que os resultados foram atingidos e foram mais além do objetivo proposto, pois a 
troca de experiências que aconteceu durante todo o processo, proporcionou um enriquecimento 
não somente a nível profissional, mas também pessoal de todos os envolvidos. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA ORTOLANI 
Orientador: Aparecida Meire Calegari Falco - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ADAPTAÇÃO/FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptações Curriculares, Escola, Educação Especial, Legislação, Necessidades 
Educacionais Especiais, 
Resumo: O presente trabalho tem como intuito refletir acerca das adaptações/flexibilizações 
curriculares para pessoas com necessidades educacionais especiais (NEEs), bem como, 
empreender ações que edifiquem uma escola de qualidade para esses alunos. Para isso, 
apresentar-se-á, por meio de curso de extensão, oferecido aos diretores, pedagogos e 
professores do Colégio Estadual João XXIII, em pareceria com a Universidade Estadual de 
Maringá, as principais bases legais que amparam o atendimento educacional às pessoas com 
NEE, evidenciando que a legislação se constituiu, em grande medida, à luz de mudanças 
filosóficas, éticas e morais, as quais permeiam a concepção de escola e educação enquanto 
direito universal, e sobretudo, do direito da pessoa com NEE. Além disso, essa proposta destaca 
o que são e como podem ser empreendidas as Adaptações Curriculares de Grande Porte, assim 
como as Adaptações Curriculares de Pequeno Porte, tendo em vista a concretização de ações 
que busquem a consolidação de uma escola inclusiva de fato. Espera-se com esta inciativa, que 
os professores participantes, sejam afetados positivamente pelo conhecimento oportunizado e 
com isto, repensem sua prática, direcionando um olhar diferenciado para a necessidade individual 
de cada educando com NEE. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA CASAGRANDE 
Orientador: Elisabeth Rossetto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO/ADAPTAÇÃO CURRICULAR 
AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS INCLUÍDOS NO ENSINO 
REGULAR: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Tema: Práticas Pedagógicas Inclusivas 
Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais, Teoria Histórico-Cultural, Adaptação, 
Flexibilização Curricular, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a síntese do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola e a Produção Didático-Pedagógica, os quais foram elaborados a partir dos 
estudos da Teoria Histórico-Cultural, principalmente pautando-se nos teóricos Lev S. Vigostski, 
Alexis Leontiev e Alexander R. Luria. As duas produções tiveram a intencionalidade de subsidiar, 
teórico e metodologicamente, os professores da rede estadual de ensino para trabalhar com 
alunos com necessidades educacionais especiais inseridos no ensino regular. Para tanto, o 
Projeto de Intervenção Pedagógica teve como ponto de partida discutir sobre os aspectos legais e 
pedagógicos da educação especial, sobre a flexibilização/adaptação curricular e indicar 
proposições de estudos e reflexões. A implementação do trabalho aconteceu com os professores 
da rede estadual de ensino, do município de Assis Chateaubriand, PR, por meio de um grupo de 
estudos presencial, organizado em oito encontros totalizando 32 horas. Outro momento, 
aconteceu por meio do Grupo de Trabalho em Rede -GTR, curso online, organizado em três 
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módulos, com a carga horária de 64 horas, onde participaram dezenove profissionais de diversas 
cidades do Estado do Paraná. Por fim, este trabalho pretendeu possibilitar, por meio da Teoria 
Histórico-Cultural, contribuições pedagógicas para a flexibilização/adaptação curricular, 
considerando os alunos com necessidades educacionais especiais, incluídos no ensino regular. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA CASAGRANDE 
Orientador: Elisabeth Rossetto - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas pedagógicas que visem à flexibilização curricular para alunos com necessidades 
educacionais especiais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Necessidades Educacionais Especiais, Teoria Histórico Cultural, 
Flexibilização/Adaptação Curricular 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica, por meio da Teoria Histórico-Cultural, propõe um 
trabalho pedagógico que venha ao encontro dos desafios da ação do professor ao implementar 
uma educação que busca promover o desenvolvimento psíquico dos educandos com 
necessidades educacionais especiais, inseridos no ensino regular. Destaca-se a relevância de 
reflexões e estudos dessa temática para a implementação de uma escola inclusiva, tendo em 
vista o aumento da demanda desses alunos no ensino regular. Desse modo, esse trabalho tem 
como objetivo proporcionar aos professores que atuam no ensino regular com alunos com 
necessidades educacionais especiais uma formação continuada que contribua para a reflexão de 
práticas pedagógicas que privilegiem pressupostos teóricos, metodologias e recursos didáticos 
que atendam as singularidades e as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 
especiais no processo de aprendizagem e desenvolvimento. Para isso, faz-se necessário 
compreender de que modo a flexibilização curricular pode se inserir na organização dos 
conteúdos escolares com vistas a um trabalho de intervenção pedagógica que se paute na 
capacidade dos alunos e não nas suas limitações, bem como, invista no processo de 
emancipação e humanização desses sujeitos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA RIBAS SAGIONETI 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A importância dos jogos para o ensino de conceitos matemáticos da criança com 
Necessidades Educacionais Especiais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência intelectual, Intervenção, Matemática, Jogo, 
Resumo: O presente artigo teve como objetivo, ampliar o conhecimento dos alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, na disciplina de Matemática, por meio da utilização de 
jogos. É sabido que alunos com deficiência intelectual apresentam maiores limitações em 
assimilar conteúdos abstratos, necessitando de estratégias metodológicas concretas, que facilite 
a aquisição de novos conhecimentos nos conceitos matemáticos. Neste sentido, nossas 
indagações foram: Quais estratégias metodológicas podem contribuir para o desenvolvimento e 
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aprendizagem destes alunos que apresentam necessidades educacionais especiais? Qual a 
contribuição dos jogos para o ensino de conceitos matemáticos? Qual a resistência dos 
professores em fazer uso dos jogos como um recurso didático? Assim, foi necessário buscar 
aprofundamento teórico com práticas pedagógicas centradas nos jogos que contribuísse com 
maior qualidade, para o processo de ensino e aprendizagem destes alunos, do Ensino 
Fundamental da Escola de Educação Especial (APAE), do município de Ivaiporã. A metodologia 
utilizada foi à pesquisa bibliográfica bem como pesquisa de campo, possibilitando desta forma, 
uma aprendizagem mais significativa, favorecendo assim, o seu pleno desenvolvimento na 
perspectiva de uma educação inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA RIBAS SAGIONETI 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância dos jogos para o ensino de conceitos matemáticos da criança com 
Necessidades Educacionais Especiais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência intelectual, Matemática, Jogo 
Resumo: Este estudo tem como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, na disciplina de Matemática, por meio da utilização de jogos. É sabido 
que alunos com deficiência intelectual apresentam maiores limitações em assimilar conteúdos 
abstratos, necessitando de estratégias metodológicas concretas, que facilite a aquisição de novos 
conhecimentos nos conceitos matemáticos. Neste sentido, foi necessário buscar aprofundamento 
teórico com praticas pedagógicas centradas nos jogos, que contribuísse com maior qualidade, 
para o processo de ensino e aprendizagem destes alunos, do Ensino fundamental da Escola de 
Educação Especial (APAE), do município de Ivaiporã, possibilitando desta forma, uma 
aprendizagem mais significativa, favorecendo assim, o seu pleno desenvolvimento na perspectiva 
de uma educação inclusiva. As atividades propostas nesta implementação, foram elaboradas, 
pensando numa ampliação maior no desenvolvimento do raciocínio lógico, pois o jogo é um 
recurso dinâmico, instigante, motivador e imprescindível para o processo de ensino e 
aprendizagem, principalmente para o atendimento de crianças com deficiência intelectual, dessa 
forma os jogos aqui selecionados serão construídos e adaptados, conforme a especificidade de 
cada um, promovendo uma efetiva aprendizagem e possibilitando assim, a superação de suas 
limitações no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO 
Orientador: Nerlí Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO - UM DESAFIO NA AÇÃO PEDAGÓGICA 
DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DA SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da Educação 
Especial na perspectiva inclusiva 
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Palavras-chave: Plano Educacional Individualizado, Intervenção Pedagógica, Avaliação 
Diagnóstica, 
Resumo: O Plano Educacional Individualizado (PEI) deve ser elaborado para atender 
necessidades educativas dos alunos com deficiência intelectual (DI), matriculados na Sala de 
Recursos Multifuncional (SRM), a partir do diagnóstico obtido na Avaliação Psicoeducacional no 
Contexto Escolar. Desse modo, este trabalho tem por objetivo elaborar um PEI para quatro 
alunos, que frequentam SRM de um colégio da rede pública estadual de uma cidade localizada na 
região Noroeste do Estado do Paraná. A coleta de dados baseia-se em entrevistas, observação 
direta no contexto escolar e avaliação pedagógica. Após identificar as necessidades específicas 
de cada um dos alunos, elaborar-se-á o PEI. Em relação à metodologia, o trabalho configura-se 
como pesquisa aplicada, podendo ser caracterizada como um estudo de caso com intervenção 
pedagógica. Os estudos realizados confirmam a importância do planejamento educacional para a 
intervenção pedagógica junto aos alunos com DI. No caso específico do PEI, destaca-se o papel 
da avaliação no encaminhamento para o atendimento especializado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA DE FÁTIMA FLORENTINO 
Orientador: Nerlí Nonato Ribeiro Mori - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A flexibilização como proposta de trabalho pedagógico para educandos com Deficiência 
Intelectual na Sala de Recursos Multifuncional 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da Educação 
Especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Sala de Recursos Multifuncional, Plano Educacional Individualizado, Avaliação 
no Contexto Escolar, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo produzir um Plano 
Educacional Individualizado (PEI) para quatro alunos da Sala de Recursos Multifuncional de um 
Colégio Estadual localizado no Noroeste do Estado do Paraná. A coleta de dados baseia-se em 
entrevista, observação direta no contexto escolar e avaliação pedagógica. Após identificar as 
necessidades específicas de cada um dos quatro educandos, elaborar-se-á um plano educacional 
individualizado (PEI) para atender as necessidades educacionais dos educandos. O trabalho será 
realizado em parceria com o coletivo dos educadores. Espera-se que o PEI seja eficaz para 
atender as especificidades dos educandos do referido contexto. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA DE LOURDES ORTIZ 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA TRABALHAR COM O ALUNO COM SURDEZ NA SALA DE AULA DO ENSINO REGULAR 
Tema: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Palavras-chave: Educação Especial, Professor, Inclusão, 
Resumo: O presente artigo relata o trabalho que foi desenvolvido mediante estudos realizados 
através do PDE 2016-2017 abordando a educação inclusiva do aluno deficiente auditivo (DA) ou 
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com surdez inserido no ensino regular. Tendo como objetivo desenvolver um programa de 
formação aos professores do ensino regular para favorecer a inclusão desses alunos. O processo 
de formação foi desenvolvido no Colégio Estadual Ricardo Lunardelli (CERL), junto a 30 
professores, durante os meses de fevereiro a junho de 2017, realizado aos sábado, compondo 
oito encontros desenvolvidos através de vídeos, filmes, palestras, imagens, textos e 
documentários contendo conteúdos pertinentes as dúvidas e dificuldades levantadas no grupo 
acerca do atendimento do aluno com deficiência auditiva ou surdez. Durante a formação foi 
gratificante a presença e a participação dos professores que diziam sobre o contentamento pela 
ampliação do conhecimento que estavam adquirindo, enfatizando os assuntos relacionados aos 
pressupostos históricos, metodológicos e legais, as abordagens educacionais e as orientações 
básicas para a inclusão do aluno com deficiência auditiva e surdez no ensino regular. Os 
professores participantes ao final do programa realizaram uma avaliação, na qual demonstraram 
que o estudo possibilitou a ampliação de seus conhecimentos a respeito da inclusão do aluno 
com deficiência auditiva (DA) ou surdez. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIA DE LOURDES ORTIZ 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA TRABALHAR COM O ALUNO SURDO NA 
SALA DE AULA DO ENSINO REGULAR 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Surdez, Formação de Professores, 
Resumo: O presente trabalho se refere ao material didático-pedagógico que se encontra no 
formato de Unidade Didática, cujo tema aborda: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva - 
Formação de Professores para Trabalhar com o Aluno Surdo na Sala de Aula do Ensino Regular. 
O tema foi idealizado com o propósito de adquirir e expandir o conhecimento dos meus colegas 
da escola sobre a inclusão e a surdez e fomentar discussões e debates acerca da postura em 
sala de aula, estratégias possíveis de serem trabalhadas, de adaptar avaliações e aquisição e 
trocas de conhecimentos sobre a Escola Inclusiva, acreditando que esse seja o caminho de 
acesso ao currículo e consequentemente, a uma aprendizagem de qualidade, sendo direito de 
todos independentes de suas especificidades. Para o aprofundamento teórico metodológicos obre 
as Adaptações Curriculares é necessário incluirmos em nossas reflexões: Inclusão e o 
envolvimento da escola nesse processo; Currículo e a importância de uma proposta curricular 
inclusiva e para finalizarmos é necessário refletirmos sobre a Formação Continuada como 
possibilidade de superação do pedagogo e do professor, objetivando mudanças em sua prática 
pedagógica. 
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APRENDIZAGEM PARA ALUNOS SURDOS 
Tema: EDUCAÇÃO ESPECIAL E TECNOLOGIA 
Palavras-chave: Surdos, Tecnologia Assistiva, Hand Talk, 
Resumo: A mediação da tecnologia assistiva no processo de ensino aprendizagem é o tema do 
referido artigo. Buscou-se na literatura existente o conhecimento necessário para fundamentar o 
referido trabalho. O objetivo da presente pesquisa diz respeito a implantação de tais tecnologias 
de forma a viabilizar o processo de aprendizagem dos alunos surdos. Nesse sentido, a 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e consequente utilização do aplicativo Hand Talk, 
em uma Sala de Recursos Multifuncional/Surdez, no Colégio Estadual Marquês de Caravelas, na 
cidade de Arapongas. Concluiu-se que com o emprego da tecnologia assistiva, possibilitou-se aos 
alunos a aprendizagem significativa de uma segunda língua e consequente participação ativa dos 
mesmos nesse processo de consolidação do ensino. 
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Professor PDE: MARIA DEMELE GASPARINO 
Orientador: ANDRÉ LUÍS ONÓRIO CONEGLIAN - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Mediação da Tecnologia Assistiva no Processo de Ensino Aprendizagem para Alunos 
Surdos 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia, Tecnologia Assistiva, Aplicativo Hand Talk 
Resumo: Fazemos parte de uma sociedade contemporânea onde as tecnologias nos apresentam 
um novo olhar em relação ao conhecimento, e toda a sociedade constrói com esses recursos, 
diferentes maneiras de se relacionar e de se comunicar. Diante desse cenário, citamos os sujeitos 
surdos que constantemente utilizam-se de aparelhos que possibilitam a comunicação de forma 
mais ágil, por meio da troca de mensagens de textos via celulares, conversas por vídeo em 
webcams, entre outros. Sendo assim, pensando-se nos alunos surdos inclusos no ensino regular, 
e que frequentam a SRM/S (Sala de Recurso Multifuncional - Área da Surdez) em período contra 
turno, no Colégio Estadual Marquês de Caravelas no município de Arapongas, acreditamos que a 
tecnologia assistiva pode ser uma valiosa oferta de ferramenta educacional, permitindo a esses 
estudantes, a igualdade de condições de acesso ao processo de ensino e aprendizagem de forma 
concreta, possibilitando a inserção desses indivíduos nos ambientes ricos para a aprendizagem, 
proporcionados por sua cultura. Assim, pretendemos com a aplicação da produção didático-
pedagógica no formato de unidade didática, que os alunos surdos vivenciem uma nova 
experiência metodológica durante as práticas de letramento, por meio da utilização de um 
aplicativo em Libras (Hand Talk) em tablets e/ou celulares com acesso à internet, proporcionando 
assim, uma proposta de ensino renovadora com vistas à aprendizagem significativa. 
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Título: Apreensão do cotidiano pelos alunos surdos das séries iniciais e finais do Ensino 
Fundamental do Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá 
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Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Mediação, Cotidiano, Alunos surdos, Língua de sinais, 
Resumo: O presente trabalho atende às diretrizes do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), oferecido pela Secretaria de Estado e Educação (SEED) e constitui-se no resultado de 
uma intervenção pedagógica, que teve como objetivo realizar a interação de alunos surdos das 
séries iniciais e finais do ensino fundamental, de um Colégio Bilíngue para surdos de Maringá, 
com sua vida cotidiana. Apresentamos reflexões sobre o seu mundo, o seu dia a dia e o seu 
espaço nos diversos ambientes que frequentam. Atuamos com alguns conceitos da teoria 
Histórico-Cultural e algumas técnicas de Célestin Freinet, proporcionando aos alunos surdos a 
percepção do seu espaço escolar, que é um lugar constituinte de pensamento e de 
questionamentos. Foi favorável, também, ao encontro com os seus pares, e contribui para a 
construção das significações, da percepção da identidade, cultura e humanização. Os dados 
contribuíram com o conhecimento e significado da rotina e conceitos estudados pelos alunos, 
aprimorando as práticas e processos educacionais. 
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Título: Apreensão do Cotidiano de Alunos Surdos das Séries Finais do Ensino Fundamental I e 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental II do Colégio Bilíngue para Surdos de Maringá 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Surdo, Cotidiano, LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
Resumo: Apresentar reflexões sobre informações de mundo, o dia a dia e o espaço nos diversos 
ambientes em que circulamos, parece tarefa simples e fácil, porém para o surdo existe uma 
necessidade maior de explicação e esclarecimento desses conceitos. A escola bilíngue para 
surdos é um ambiente de fácil acesso a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e favorável para 
leva-lo a desenvolver melhor o pensamento; esclarecimento; aprendizagem e questionamento; 
encontro com seus pares e construção das significações; percepção da identidade, cultura e 
humanização. Neste contexto pretende-se desenvolver atividades que possibilitem a apreensão 
do cotidiano por meio da teoria Histórico-Cultural como a mediação como desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores e da zona de desenvolvimento proximal. As técnicas de Célestin 
Freinet o qual propõe métodos diferenciados de ensino, materiais, locais e condições especiais 
para realização de ensinar e aprender. 
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Título: Educação Profissional e o Mundo do Trabalho para Pessoa com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados dos trabalhos realizados 
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, dentre os 
quais se destaca a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizado com 
professores da Educação Especial da Escola Nice Braga, Educação Infantil, Ensino Fundamental 
na Modalidade de Educação Especial, durante o primeiro semestre de 2017, tratando 
especificamente à Inclusão da Pessoa com Deficiência Intelectual no Mundo do Trabalho. O 
objetivo dessa implementação, era instrumentalizar esses professores por meio de estudos e 
reflexões sobre o tema. Esse trabalho se justificou por identificarmos em nossa experiência 
profissional, que tanto a escola quanto a comunidade têm apresentando um descontentamento à 
forma como a pessoa com deficiência intelectual vem sendo preparada para o mercado de 
trabalho. Sendo assim necessários, estudos que contribuam com a formação dos professores da 
Educação Especial, a fim da inclusão laboral. Para atingir os objetivos do trabalho, buscamos 
entender quais são as políticas públicas que versam sobre a temática, levando em consideração 
os paradigmas conceituais e levantando discussões teóricas sobre a função da escola e o papel 
do professor, frente a esse assunto, também procuramos compreender como a inclusão no 
mundo do trabalho se efetiva. Apesar de concluirmos, que o processo de inclusão da pessoa com 
deficiência intelectual tem como pressuposto a mobilização da sociedade em geral, para um novo 
olhar frente às diferenças, esta implementação contribuiu para a formação profissional dos 
professores ,que por meio dos estudos e discussões pudemos repensar a educação na 
perspectiva inclusiva. 
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Título: Educação Profissional e o Mundo do Trabalho para a Pessoa com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Profissional, Pessoa com Deficiência, Mundo do trabalho, 
Resumo: A relevância desta Unidade Didática, justifica-se por considerar que os educadores, em 
sua maioria, tiveram pouco ou nenhum acesso a informações sobre a inclusão do deficiente 
intelectual em sua formação inicial e continuada. Sendo assim, a intenção é colaborar com a 
formação continuada de professores da Educação Especial, proporcionando momentos de 
estudos e reflexões por meio de filmes, leitura de textos e palestras sobre a temática da inclusão 
e seus desdobramentos. Será feito um resgate histórico da educação especial e das políticas 
públicas, que falam da inclusão do deficiente no mundo do trabalho, de forma que possibilite uma 
análise de todos os aspectos envolvidos neste processo. O Projeto será desenvolvido tendo por 
base os fundamentos teóricos de autores que tratam sobre a Educação Especial, Inclusão e a 
Psicologia Histórico-Cultural. O material baseia-se em uma proposta de curso que será 
desenvolvido em ambiente escolar, para os professores da educação especial, com duração de 
32 horas. Neste curso os professores terão oportunidade de obter conhecimentos científicos 
sobre a temática em questão, e assim, refletirem em uma atuação, que de fato leve a 
humanização das pessoas com deficiência intelectual. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Noções básicas de LIBRAS para alunos ouvintes 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: LIBRAS, Surdez, Bilinguismo, Inclusão, 
Resumo: A Lei 10.436, no Art. 1° reconhece a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como meio 
legal de comunicação e expressão como a língua materna dos surdos. Entretanto, apesar desse 
reconhecimento, ainda não há a devida importância da comunidade ouvinte a esse meio de 
comunicação gesto visual e o interesse fica restrito aos familiares das pessoas com surdez. Essa 
constatação motivou a escolha do tema Noções básicas de LIBRAS para alunos ouvintes com 
objetivo de desenvolver um trabalho de alfabetização com alunos ouvintes do sexto ano de um 
Colégio Estadual de Santa Mariana - PR, para ampliar a compreensão da linguagem gestual-
visual não oral. As ações previstas na produção Didático Pedagógica constaram de atividades 
lúdicas diversificadas visando contribuir para que a inclusão dos surdos possa acontecer 
verdadeiramente. As atividades foram desenvolvidas com a propositura não de formar fluência em 
LIBRAS, mas de oportunizar aos participantes ouvintes meios para iniciar uma educação bilíngue, 
tendo como segunda língua a LIBRAS. O resultado dessa implementação pode ser verificado nas 
brincadeiras dos alunos, nas tentativas de comunicação em LIBRAS, nos comentários positivos e 
também e no empenho de pesquisas sobre vídeos com tradução em LIBRAS para desenvolver as 
habilidade gesto visual. 
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Título: Noções básicas de LIBRAS para alunos ouvintes 
Tema: da educação especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Alfabetização em Libras Ensino/aprendizagem, Comunicação 
Resumo: A língua Brasileira de Sinais (Libras), de acordo com a Lei 10.436, no Art. 1° é 
reconhecida como meio legal de comunicação e expressão e outros recursos de expressão a ela 
associados. Apesar de ser reconhecida como a língua materna dos surdos, ainda não há o devido 
reconhecimento de sua importância pela comunidade ouvinte e o interesse sobre esse meio de 
comunicação fica restrito aos familiares das pessoas com surdez. Isso evidencia a necessidade 
de uma maior de reflexão no sentido de valorização e aprimoramento da Libras no ensino regular 
de qualquer instituição de ensino. Essa constatação justifica o desenvolvimento de atividades 
para alfabetização em Libras de alunos ouvintes, facilitando a comunicação surdo/ouvinte, visto 
que, este pode ser o caminho estimulador para o aluno surdo explorar suas habilidades e 
capacidades de comunicação, independente de um interprete da Libras. Assim, o objetivo desta 
proposta de Intervenção Pedagógica é desenvolver um trabalho de alfabetização em Libras com 
alunos ouvintes do sexto ano do ensino regular do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de 
Assis de Santa Mariana PR, visando ampliar a compreensão da linguagem gestual-visual não 
oral. As ações previstas na Unidade Didática constarão de atividades lúdicas diversificadas de 
modo a despertar o interesse e a compreensão do público alvo. Os resultados serão devidamente 
avaliados e mencionados no artigo Final do PDE 2016/2017.
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Título: A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS PARA INCLUSÃO ESCOLAR DO SURDO 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Inclusão, LIBRAS, Formação Docente 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da língua brasileira de sinais 
e das adaptações de pequeno porte para a inclusão do surdo no Ensino Regular, sendo esta 
essencial para o desenvolvimento e aprendizagem do mesmo no contexto educacional. Com 
ênfase nos trabalhos realizados com uma aluna surda em um colégio da rede estadual de ensino, 
será demonstrado nesse artigo que a inclusão só acontece por meio do conhecimento em 
LIBRAS e das adaptações de pequeno porte, por todos que fazem parte desse processo inclusivo 
,buscando possibilidades de tornar a aprendizagem significativa ao aluno surdo. Através de 
recursos visuais produzidos pela pesquisadora e pela aluna, utilizando-se de estudos teóricos e 
práticos para coleta de dados, produção de materiais visuais e apresentação desses recursos em 
LIBRAS para os alunos ouvintes e professores, bem como exposição dos referidos materiais no 
Colégio, realizamos este trabalho. Caracterizando assim esta pesquisa como qualitativa de cunho 
bibliográfico e um estudo em campo das possibilidades de ação existentes para que o processo 
de inclusão do aluno surdo se efetive. A inclusão não pode ser vista como algo imposto e sim 
como uma premissa onde o sujeito surdo seja parte dos contextos sociais com os quais vive. 
Onde não haja diferenças no atendimento a um surdo em sala de aula, que seja comum ao 
ambiente escolar ter surdos e ouvintes no mesmo espaço mas para que isso aconteça devemos 
começar pela formação de professores, fortalecendo a mesma para que tenham acesso a língua 
de sinais e que a 
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Título: A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS PARA INCLUSÃO ESCOLAR DO SURDO 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, LIBRAS 
Resumo: Esta produção didática pedagógica pretende auxiliar a aluna surda do Colégio Estadual 
Professor Júlio César da cidade de Rebouças- PR, para melhorar e aprimorar o conhecimento da 
Língua de Sinais com a finalidade de possibilitar uma comunicação entre a comunidade escolar e 
a aluna inclusa . Visto que LIBRAS é a língua materna do surdo, então a inclusão escolar do 
surdo só será possível quando os envolvidos nesse processo se apropriarem do conhecimento 
sobre a Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, facilitando a aprendizagem do aluno, bem como 
garantindo sua permanência no contexto educacional inclusivo. LIBRAS é o veiculo de 
comunicação do surdo com os demais, por isso, pretende-se com essa produção didático 
pedagógica, produzir materiais visuais de orientação para professores e demais alunos, sendo 
estes elaborados pela aluna .Dessa forma, espera-se demonstrar e disseminar por meio destes 
materiais o conhecimento em Língua de Sinais num processo de aprendizagem significativa para 
o aluno surdo no ambiente escolar.

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unicentro_marilenedomanovski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unicentro_marilenedomanovski.pdf


Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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Título: A Educação inclusiva:em busca de ressignificar a prática pedagógica 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Educação Especial, Necessidades Educativas Especiais, 
Resumo: A presente pesquisa objetivou aprofundar os estudos sobre a educação inclusiva e 
seus desdobramentos na prática pedagógica. Para tanto, foi necessário traçar um diagnóstico 
sobre a prática pedagógica inclusiva, no Colégio Estadual do Parque Itaipu, de Maringá - PR. 
Como metodologia, utilizou-se uma investigação qualitativa, de caráter teórico-prático, através da 
aplicação de instrumento de pesquisa semiestruturado e formação de grupo de estudo. Observou-
se que a inclusão tem sido um tema frequente de discussões em todos os níveis de ensino, onde 
há um discurso unânime sobre as dificuldades que envolvem o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais. A partir de um diagnóstico do nível de conhecimento dos 
participantes e a realização de uma capacitação sobre a educação especial inclusiva, como 
resultados, constatou-se que houve, mediante a fundamentação teórico-metodológica sobre a 
inclusão, a ressignificação da prática em sala de aula. Isso se confirmou ao constatar que os 
professores reconheceram as práticas pedagógicas que norteiam a educação inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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Título: A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: em busca de ressignificar a prática pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação, Inclusão, Prática pedagógica 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo conhecer sobre a política educacional inclusiva 
e seus desdobramentos na prática pedagógica dos professores do Colégio Estadual do Parque 
Itaipu - EFM, de Maringá. Como metodologia, utiliza-se de uma investigação qualitativa, de 
caráter teórico-prático, com os seguintes procedimentos: aplicação de instrumento de pesquisa 
semiestruturado, e formação de grupos de estudo, composto de 8 encontros, com 10 professores 
que atuam no 8º ano do Ensino Fundamental. Como resultados, conclui-se que os professores, a 
partir das reflexões levantadas, possam criar novas perspectivas de ensino, com vistas ao 
desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva mais fortalecida. Repensar a integração 
dos profissionais do ensino comum com os professores da educação especial, fortalecer a 
interação entre os professores e alunos inclusos e reconhecer as práticas educativas de uma 
escola inclusiva são, entre outros, aspectos que temos a pretensão de responder com a presente 
pesquisa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARILENE MARTINI 
Orientador: JANE PERUZO IACONO - IES: UNIOESTE 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_uem_marilenelanciborgessenra.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uem_marilenelanciborgessenra.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E 
MÚLTIPLA DA EJA FASE 1: SUPERANDO O CARÁTER FUNCIONAL NA PERSPECTIVA DA 
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, Teoria Histórico-Cultural, Atividades 
Funcionais Significativas, Inclusão Social, 
Resumo: Este trabalho, fundamentado na Teoria Histórico-Cultural, tem como objetivo refletir 
sobre a realidade enfrentada pelos professores que atuam na EJA fase 1 da Escola Especial 
Novo Amanhecer, mantida pela APAE do município de Nova Aurora-Pr quanto à percepção de 
que esses professores se sentem angustiados devido às dificuldades de seus alunos com 
deficiência intelectual e múltipla que têm idade cronológica avançada e apresentam atraso 
cognitivo que frustra as expectativas quanto à aprendizagem dos conteúdos acadêmicos. Tem 
como objetivo, também, compreender as características que marcam a deficiência desses alunos 
no sentido de potencializar suas capacidades; discutir sobre suas possibilidades de se 
apropriarem dos símbolos da cultura; contribuir para a compreensão de que o processo ensino-
aprendizagem deve ser realizado a partir do contexto de vida dos alunos de forma a que estejam 
motivados para novas aprendizagens; compreender a importância de se oportunizar atividades 
funcionais, mas significativas, para esses alunos. Como procedimento metodológico foram 
realizadas ações de observação, tanto em sala de aula, como em atividades funcionais e do 
cotidiano desenvolvidas nas oficinas da escola; a seguir, foram realizadas entrevistas com os 
professores, com o objetivo de promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
significativas e, como atividade principal, realizou-se um curso de formação para os professores e 
equipe técnico-pedagógica da escola em que os temas trabalhados em cada encontro foram 
fundamentados em referencial teórico sobre as deficiências intelectual e múltipla na perspectiva 
da psicologia histórico-cultural. Foram oito encontros em que houve estudo de textos, palestras e 
exibição de vídeos e filmes. Como resultados constatou-se que os professores puderam repensar 
suas concepções educacionais e suas práticas pedagógicas no sentido de compreender a 
individualidade e a singularidade desses alunos como sujeitos simbólicos e capazes de novas e 
cada vez mais significativas aprendizagens, as quais poderão contribuir para transformações em 
sua história de vida pessoal e social. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARILENE MARTINI 
Orientador: JANE PERUZO IACONO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Atividades Funcionais Significativas para Alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla da 
EJA - FASE I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Práticas pedagógicas significativas, sujeito simbólico, defeito e 
supercompensação, individualidade, habilidades e potencialidades 
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica, a ser realizado na Escola Novo Amanhecer - 
Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais, na Modalidade Educação Especial, tem 
como objetivo desenvolver atividades teóricas e práticas. Tendo como objetivo geral oportunizar 
aos Professores da EJA - FASE 1, a apropriação de práticas pedagógicas funcionais e 
significativas, fundamentadas em uma teoria educacional que contribua para promover a 
autonomia, a independência de vida e a inclusão social dos alunos com deficiência intelectual e 
múltipla. Levar os professores a compreenderem - numa perspectiva histórico-cultural - a 
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individualidade e a singularidade de cada aluno com deficiência intelectual e múltipla da EJA - 
FASE 1, como sujeito simbólico e capaz se apropriar dos objetos culturais e do conhecimento o 
que contribuirá para transformações em sua história de vida pessoal e social. Oportunizar aos 
professores o conhecimento de uma concepção educacional em que o defeito torna-se uma força 
que impulsiona para a superação. Essa nova compreensão sobre o defeito e a 
supercompensação servirá de ponto de partida para o desenvolvimento de atividades 
pedagógicas direcionadas e significativas, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades, 
das potencialidades e oportunizando a apropriação do conhecimento e da cultura, para os alunos 
com deficiência intelectual e múltipla da EJA - FASE 1. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARILUCE PEREIRA DE CASTRO 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS JOGOS COMO METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM ALUNOS DA 
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO I:MULTIPLICAÇÃO DOS NÚMEROS 
NATURAIS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Jogos, Metodologias de Ensino, Sala Multifuncional 
Resumo: Este texto tem o objetivo de compreender a relevância dos jogos como metodologia de 
ensino e aprendizagem com alunos da sala de Recursos Multifuncional Tipo I, no que se refere a 
multiplicação dos números naturais. Ainda, desenvolver metodologias de ensino e aprendizagem 
por meio de jogos de forma lúdica, a fim de auxiliar o professor na classe comum. Como 
metodologia parte-se de uma pesquisa bibliográfica em livros, revistas, periódicos ou artigos que 
tratam sobre o assunto, considerando que esse servirá de base para atividades posteriores 
associadas ao PDE tais como produção didática, oferta do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) e 
elaboração do artigo final. Ainda será proposto, a utilização de metodologias por meio de jogos 
para auxiliar os alunos no processo de compreensão dos conceitos matemáticos trabalhados em 
sala de aula. Como resultados, pode-se afirmar que o ambiente multifuncional tem o desafio de 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a 
plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, com vista à 
autonomia e independência na escola e fora dela. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARILUCE PEREIRA DE CASTRO 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS JOGOS COMO METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM ALUNOS DA 
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO I:MULTIPLICAÇÃO DOS NÚMEROS 
NATURAIS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Jogos, Multiplicação, Sala de Recursos Multifuncional, Inclusão, 
Resumo: Esta proposta didática- pedagógica tem como objetivo compreender a relevância dos 
jogos como metodologia de ensino e aprendizagem com alunos da Sala de Recursos 
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Multifuncional Tipo I, no que se refere a multiplicação dos números naturais. Ainda, desenvolver 
metodologias de ensino e aprendizagem por meio de jogos de forma lúdica, a fim de auxiliar o 
professor na classe comum. Como metodologia parte-se de uma pesquisa bibliográfica em livros, 
revistas, periódicos ou artigos que tratam sobre o assunto, considerando que esse servirá de base 
para atividades posteriores associadas ao PDE tais como produção didática, oferta do GTR 
(Grupo de Trabalho em Rede) e elaboração do artigo final. Ainda será proposto, a utilização de 
metodologias por meio de jogos para auxiliar os alunos no processo de compreensão dos 
conceitos matemáticos trabalhados em sala de aula. Como resultados, pode-se afirmar que o 
ambiente multifuncional tem o desafio de elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas 
necessidades específicas, com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARINÊS DALBOSCO 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ADAPTAÇÃO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PEDAGOGOS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Formação do pedagogo, Adaptação Curricular, Inclusão 
Resumo: Este trabalho é resultado do estudo realizado na implementação com um grupo de 
pedagogos no Colégio Estadual Industrial/PR do município de Francisco Beltrão. Para a 
efetivação deste foi utilizado como metodologia, grupos de estudos organizados em oito 
encontros, com diferentes temas e ações de cunho teórico e prático, possibilitando a 
instrumentalização dos pedagogos quanto às práticas inclusivas, na construção de adaptações 
curriculares para os alunos com necessidades educacionais especiais, de modo a 
instrumentalizar os professores e assim, melhorar o processo de ensino e aprendizagem desses 
educandos. O estudo contemplou a parte teórica e metodológica com resultados satisfatórios do 
ponto de vista pedagógico, contribuindo significativamente para a prática da educação inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARINÊS DALBOSCO 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ADAPTAÇÃO CURRICULAR COMO INSTRUMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PEDAGOGOS 
Tema: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Educação Especial inclusiva, Formação de pedagogos, Adaptação Curricular, 
Necessidades Educacionais Especiais 
Resumo: Esta Unidade Didático visa contribuir na formação continuada do pedagogo em sua 
atuação, na intervenção pedagógica com os professores e articulação do processo de ensino 
aprendizagem, contribuindo assim, para a efetivação da flexibilização e adaptação curricular dos 
alunos com necessidade educacional especial. O objetivo principal será capacitar pedagogos para 
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que esses possam orientar os professores que atendem alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais, inclusos no Ensino comum, quanto à flexibilização e adaptação curricular. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIÚSA ALVES FORNER 
Orientador: Ednéia Consolin Poli - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Lúdico no Ensino da Matemática para alunos das Salas de Recursos Multifuncionais I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Matemática, Jogos, Salas de Recursos Multifuncionais, 
Resumo: O presente artigo é uma pesquisa que teve como ponto de apoio um Projeto de 
Intervenção Pedagógica, aplicado junto aos alunos que frequentam a Sala de Recursos 
Multifuncionais de um Colégio Estadual, no município de Jardim Alegre (PR). Tal projeto foi 
aplicado devido ao fato de sentir, no dia a dia do trabalho docente, como os alunos demonstram 
falta de interesse e motivação para o aprendizado da matemática. Convivendo diretamente com 
questionamentos sobre aprendizagem esse trabalho tem como problema: o trabalho com jogos 
lógicos pode auxiliar no aprendizado da matemática? De que maneira? Diante de tais indagações, 
essa proposta teve como objetivos desenvolver atividades lúdicas relativas aos conceitos 
matemáticos para os alunos das salas com necessidades especiais, por meio de atividades 
lúdicas diferenciadas das habitualmente trabalhadas. A implementação resultou em grande 
interesse e participação dos alunos, pois os jogos intermediaram a aprendizagem destes, 
fazendo-os trabalhar graus de dificuldades antes não conseguidas com material tradicional no 
ensino e aprendizagem da matemática. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIÚSA ALVES FORNER 
Orientador: Ednéia Consolin Poli - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância do Lúdico no Ensino da Matemática das salas de Recursos Multifuncionais 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Matemática, Lúdicos Sala de Recursos Multifuncional, 
Resumo: O projeto de intervenção pedagógica aborda a importância do lúdico no ensino da 
matemática nas Salas de Recursos Multifuncionais I, atendendo a um doa objetivos do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE). Será aplicado na sala de Recursos Multifuncional do 
Colégio Estadual Anita Garibaldi  da cidade de Jardim Alegre. Tem como objetivo desenvolver 
atividades lúdicas relativas a conceitos matemáticos para a educação especial. A pesquisa tem 
também como objetivo formar uma base para atividades posteriores associadas ao PDE tais 
como: produção didática, oferta do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) e elaboração do artigo 
final. Os teóricos que baseiam esse trabalho são Kamii e Devries (2009); Kishimoto (2005); 
Macedo (2000), e Smole e Cols. (2007); pois, a partir dessa leitura os aspectos práticos sobre o 
desenvolvimento humano poderão interagir com o mundo educacional em questão. Pretende-se 
com essas intervenções melhorar e ampliar a participação dos alunos. A metodologia é qualitativa 
com estudo de caso e bibliográfica pois está direcionada a sala de alunos com necessidades 
especiais. Como metodologia será utilizada a observação dos alunos sobre os contextos 
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educacionais relativos a aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, o 
desenvolvimento das crianças tem como finalidade a interação, procurar significações em sala de 
aula partindo das experiências já vivenciadas. Dessa forma, promovendo a interação na sala e 
ampliação de elementos educativos que prevaleçam às dificuldades encontradas em salas de 
recursos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIZA DE FÁTIMA DA CRUZ 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS COM ÊNFASE NA SALA DE RECURSOS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, Matemática, 
Resumo: Este artigo, tem como finalidade mostrar o resultado da implementação do projeto de 
intervenção pedagógica, realizado na escola Maria Aparecida Chuery Salcedo, município de 
Siqueira Campos, em uma Sala de Recursos Multifuncional tipo I, do ensino fundamental. O 
estudo desenvolvido teve como objetivo ressaltar a importância dos jogos e brincadeiras na 
aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. Os jogos tanto auxiliam na 
aprendizagem desses alunos como contribuem para o desenvolvimento motor e emocional da 
criança. No entanto, faz-se necessário que os professores juntamente com a equipe técnica da 
escola, busquem metodologias e recursos que possam atender as necessidades dos alunos e 
promover sua inclusão social de forma responsável e eficaz. A inclusão é um processo que vem 
sendo muito discutido, porém, a verdadeira inclusão caminha a passos lentos e sem 
comprometimento. São muitas as barreiras que impedem que nossos alunos tenham uma 
participação efetiva nas atividades sociais. O trabalho com jogos na sala de recursos é uma 
atividade que certamente traz melhorias para nossos alunos, possibilitando mais interação e 
melhor relacionamento entre eles, o que colabora para o desenvolvimento integral do educando. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARIZA DE FÁTIMA DA CRUZ 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância dos jogos no ensino da matemática para alunos com necessidades 
educacionais especiais com ênfase na sala de recursos 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, Matemática, 
Resumo: O referido Caderno Pedagógico tem como objetivo mostrar que a escola brasileira tem 
enfrentado sérias dificuldades em ensinar as crianças e jovens do ensino regular. Não podemos 
mais fechar os olhos e aceitar a maneira simplista com que são resolvidas questões tão sérias e 
decisivas para esses sujeitos. E através de dados estatísticos podemos claramente entender que 
precisamos envidar esforços em direção a projetos didáticos que realmente promovam o 
desenvolvimento das habilidades de aprendizagem dos alunos nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. As dificuldades de aprendizagem estão presentes em todas as disciplinas, inclusive 
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na matemática, a qual os alunos enxergam como algo assustador. É nesse sentido que o projeto 
de intervenção pedagógica A importância dos jogos no ensino da matemática para alunos com 
necessidades educacionais especiais com ênfase na sala de recursos. Pretende mostrar que 
existem meios para mudar essa realidade, de modo que os alunos sintam prazer em aprender os 
conteúdos da matemática. Utilizar a brincadeira e os jogos, como um recurso na aprendizagem da 
matemática pode ser uma medida fundamental para diminuir as dificuldades dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARLI APARECIDA CASPROV CORCINI 
Orientador: Rosana de Castro Casagrande - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Especial e sua trajetória histórico-política: uma abordagem por meio de grupos 
de discussão 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Histórico, Grupo de estudos, Política 
Resumo: Pesquisa caracterizada como qualitativa e descritiva, sistematizou os resultados obtidos 
a partir da implementação da Produção Didático-pedagógica, desenvolvida durante estudos do 
PDE 2016, tendo como tema: Educação Especial e sua trajetória histórica e política: Uma 
abordagem por meio de grupos de discussão. Essa pesquisa se justifica e torna-se relevante 
considerando que nas escolas do ensino regular, muitos são os alunos especiais, que nela se 
encontram, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Se observarmos atentamente, muitos 
alunos que estão nas escolas com laudos diagnósticos como alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, porém, é notório, que nem todos têm seus direitos de acesso e 
permanência nas escolas respeitados, com atendimento especializado, e principalmente com uma 
Equipe Pedagógica preparada e conhecedora dos documentos norteadores que apoiam os alunos 
especiais dentro das escolas regulares. Tem como objetivo geral: Analisar aspectos legais e 
históricos da Educação Especial mediante grupos de discussão. Como resultado observa-se: que 
muitos professores que participaram dos encontros sentiram-se satisfeitos com o aprendizado e 
se propuseram a dar continuidade aos demais colegas de trabalho. Também percebeu-se que o 
conhecimento sobre o aluno especial e as leis que os amparam ainda é muito pouco conhecida e 
utilizada por parte dos professores e pedagogos do ensino regular. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARLI APARECIDA CASPROV CORCINI 
Orientador: Rosana de Castro Casagrande - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Especial e sua trajetória histórica e política: uma abordagem crítica através de 
grupos de discussão 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos , legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: educação especial, histórico, políticas públicas 
Resumo: A produção da unidade didática, de cunho qualitativo, pautou-se na necessidade de 
discutir e refletir, em conjunto com os professores, pedagogos e comunidade escolar temas 
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voltados ao histórico e as políticas em educação especial. Pretende promover a realização de 
Grupos de Estudos acerca do tema Educação Especial com a finalidade de estimular a reflexão 
crítica dos professores, a fim de contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 
de alunos com necessidades educacionais especiais no âmbito escolar. Os resultados esperados 
com esses grupos de estudos está na capacitação de professores da rede regular que necessitam 
de conhecimentos específicos sobre histórico e políticas em educação especial. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARLY DE SÁ ABREU 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Inclusão Escolar do Aluno da Sala de Recursos Multifuncional no Ensino Comum via 
Mediação Pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Mediação Pedagógica, Inclusão Escolar, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: RESUMO: O presente artigo é resultado de uma intervenção pedagógica na escola, 
desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE -, e 
intencionou contribuir e suscitar reflexões para a fundamentação do trabalho docente 
comprometido com o processo de ensino e aprendizagem. A preocupação acerca da inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino comum em relação ao ensino e 
aprendizagem nos leva a refletir sobre esse tema. Nosso objetivo consiste em buscar na Teoria 
de Vygotsky contribuições de alguns conceitos sobre interações sociais e a mediação como 
fatores significativos no desenvolvimento do sujeito. Além dessa teoria, para fundamentar a 
prática educativa nos reportamos também às Técnicas de Freinet em vista do processo de 
inclusão. Nesse cenário, percebemos a importância de as escolas públicas adotar ações visando 
a implantar mudanças que valorizem as diferenças, e que invistam na potencialidade dos alunos 
inclusos. Com base na Teoria Histórico Cultural, tendo Vygotsky como norteador deste estudo, 
valorizamos o professor e consideramos o seu papel na construção e nas mudanças das 
perspectivas pedagógicas e sua relação com os envolvidos no processo educativo. Assinalamos 
que a mediação pedagógica requer estratégias que demandem ações que favoreçam a 
aprendizagem, e atendam as reais necessidades dos alunos, principalmente aqueles com 
deficiência intelectual. podemos esperar sucesso e superação no desafio da inclusão 
responsável. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARLY DE SÁ ABREU 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Inclusão Escolar do Aluno da Sala de Recursos Multifuncional no Ensino Regular por 
meio da Mediação Pedagógica 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem, Inclusão Escolar, Mediação, Teoria Histórico-Cultural 
Resumo: A inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no ensino regular tem 
sido um grande desafio para o sistema educacional, constituindo uma questão a ser discutida e 
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articulada não apenas no interior das escolas, porque é uma temática que requer um olhar de 
toda a sociedade. Neste estudo, buscamos cooperar com os professores que atuam no ensino 
regular e Educação Especial por meio de subsídios teórico-práticos acerca das dificuldades e 
especificidades em seu fazer pedagógico com os alunos com necessidades especiais. Utilizamos 
encaminhamentos metodológicos pautados na leitura de teses, dissertações e artigos que 
abordam esse assunto. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, de intervenção 
pedagógica, tendo como parâmetro a Teoria Histórico-Cultural baseada nas obras vygotskianas, a 
qual compreende a ação mediadora do professor, junto aos alunos com e sem deficiência, de 
maneira intencional, planejada e sistemática. Destacamos a relevância dos grupos de estudo que 
enfoquem a Educação Especial, a Inclusão e a Sala de Recursos Multifuncional em uma parceria 
com professores do ensino regular, tendo em comum a aprendizagem significativa dos alunos 
com deficiência intelectual investindo e priorizando suas potencialidades. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARTA PAES DE ANDRADE 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A construção da autonomia nas práticas pedagógicas de utilização dos recursos das 
mídias disponibilizadas na internet 
Tema: Educação Especial e Tecnologias 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas Inclusivas, Autonomia, Tecnologias 
Resumo: O presente artigo é o constructo do projeto de implementação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, realizado na sala de recursos multifuncional do Colégio 
Estadual Santos Dumont em Curitiba Paraná. Dentre os objetivos, ao explorar os recursos das 
mídias digitais presentes na internet e diversificar as formas e abordagens de conteúdos nas 
estratégias de ensino, destaca-se a necessidade de construção da autonomia nas práticas 
pedagógicas inclusivas dos alunos com necessidades especiais, conferindo-lhes capacidade 
comunicativa e perceptiva do processo de ensino e aprendizagem, no contexto de utilização das 
mídias digitais das tecnologias de informação e comunicação. Ao tecer análises das contribuições 
dos recursos metodológicos da pesquisa-ação, os resultados apontam que os educandos tem 
acesso as redes sociais, nos dispositivos que permitem o acesso à internet. Mediante as 
possibilidades de apropriação das informações, a mediação docente é relevante para o êxito do 
trabalho. Conclui-se que um dos desafios da educação é a superação do ensino tradicional 
baseado na mera instrução e em saberes descontextualizados da prática social. Nesse sentido o 
trabalho pedagógico preconiza a autonomia, a cultura da autoria e a participação dos estudantes 
com deficiência na tomada de decisões, na produção e socialização dos saberes. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MARTA PAES DE ANDRADE 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Caderno Pedagógico 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação especial, uso da internet, sala de recursos 
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Resumo: O caderno pedagógico está organizado em três unidades. A primeira explicita a 
necessidade de educar os alunos na perspectiva da pesquisa iniciante, por se tratar de uma 
metodologia em construção na prática pedagógica a ser desenvolvida na sala de recursos. A 
segunda unidade visa explorar as possibilidades de utilização dos recursos das mídias presentes 
na internet, mediante a realização do trabalho pedagógico na sala de recursos, para auxiliar os 
alunos no processo aprendizagem e de inclusão na sala comum. Na terceira serão utilizados 
jogos pedagógicos disponibilizados na internet no intuito de despertar o interesse pela 
aprendizagem e contribuir no desenvolvimento das habilidades cognitivas do pensamento, 
linguagem, atenção, concentração, conceituação, raciocínio lógico matemático Serão realizadas, 
pesquisas de sites de jogos educativos, plataformas e a utilização dos equipamentos, destacando 
o uso de computadores e notebooks. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MAURA DE OLIVEIRA BISPO CEREZUELA 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Organização do Processo de Alfabetização para Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Alfabetização, Língua escrita, Consciência fonológica, Educação Especial, 
Resumo: Até a década de 1990, a disputa entre métodos sintéticos e analíticos foi o foco de 
muitas discussões sobre o processo de alfabetização, quando entrou em cena discussões mais 
relacionadas ao como o aluno aprende e sobre a função social da escrita. Considerando-se que a 
alfabetização é condição para que a criança ingresse no mundo letrado, que se aproprie de outros 
conteúdos, que se desenvolva e amplie o seu pensamento, neste artigo temos como objetivo 
refletir sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita com foco em encaminhamentos para 
o desenvolvimento da consciência fonológica. Trata-se de um trabalho desenvolvido com alunos 
com deficiência intelectual nos anos iniciais do ensino fundamental, como parte das atividades do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Espera-se contribuir para a reflexão sobre a 
apropriação da língua escrita, de modo que crianças com ou sem deficiência tenham melhores 
condições de aprendizagem e desenvolvimento, portanto, de inclusão. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: MAURA DE OLIVEIRA BISPO CEREZUELA 
Orientador: Maria Terezinha Bellanda Galuch - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Organização do processo de alfabetização para alunos com deficiência intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: alfabetização, língua escrita, consciência fonológica, educação especial, 
Resumo: Aprender a ler e escrever é uma das etapas para o aprendizado e o desenvolvimento 
da criança. Este material didático objetiva compreender os encaminhamentos propostos para a 
organização do processo de apropriação da língua escrita no Brasil nas últimas décadas, bem 
como propor encaminhamentos para o processo de alfabetização de alunos com deficiência 
intelectual, visando desenvolver nos alunos a consciência fonológica, com base em método 
fônico. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: NATACHA MARLENY ALVARADO CEPEDA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PROMOVENDO PRÁTICAS INCLUSIVAS PARA DESENVOLVER AS CAPACIDADES 
SOCIAIS, INTELECTUAIS, PSICOEMOCIONAIS E O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS 
ESTUDANTES COM OU SEM DEFICIÊNCIA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: inclusão, interação, mediação, subjetividade, inteligências 
Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar a análise teórica resultante da 
implementação de proposta pedagógica, centrada na inteligência emocional, realizada com 
docentes e estudantes sem deficiência do Ensino Regular, cujas contribuições são ressaltantes 
para os envolvidos no processo de aprendizagem nesse ciclo de ensino incluindo a Sala de 
Recursos Multifuncional-SRM, para, assim, efetivar a prática pedagógica inclusiva. Foram 
trabalhados os princípios Filosóficos e Pedagógicos, a partir das contribuições dos estudiosos da 
educação inclusiva, como: Gardner, Stainback, Ross, entre outros autores, investigando a 
formação dos conceitos de inteligências múltiplas, aspectos da inteligência emocional, a 
metacognição, a comunicação oral, estilos de aprendizagem e o uso de novas tecnologias. Foram 
delineadas atividades reflexivas e ressignificativas para os professores e os alunos, promovendo 
a capacidade pensante, transformadora, criativa, solidária e fraterna dos estudantes, com a 
valorização das suas subjetividades, desenvolvimento das diversas inteligências, acrescidas às 
aptidões da inteligência emocional. Os resultados demonstraram motivação satisfatória e 
significativa das alunas participantes, com relação aos seus estudos, no seu aproveitamento e 
rendimento escolar. E no que se refere aos docentes, houve momentos reflexivos e significativos, 
que instauraram questionamentos, debates e redimensionamento dos desafios do seu cotidiano 
escolar, com atividades que enfatizam o autoconhecimento e a reorganização das suas ações 
educativas. 
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Professor PDE: NATACHA MARLENY ALVARADO CEPEDA 
Orientador: Paulo Ricardo Ross - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: PROMOVENDO PRÁTICAS INCLUSIVAS PARA DESENVOLVER AS CAPACIDADES 
SOCIAIS, INTELECTUAIS, PSICOEMOCIONAIS E O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS 
ESTUDANTES COM OU SEM DEFICIÊNCIA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inteligências intrapessoais, interpessoais, 
Resumo: Os estudos das inteligências múltiplas assim como as contribuições dos teóricos que 
abordam a Educação Inclusiva, oferecem uma visão ampla e diversificada com estratégias que 
ampliam o processo de ensino e aprendizagem da prática pedagógica na escola inclusiva. Em 
virtude disso, o presente material direciona-se para os docentes e alunos com procedimentos que 
vem mediar, ampliar, motivar o aprendizado, desenvolvimento e avaliação dos discentes, bem 
como a estimulação dessas múltiplas capacidades e a ênfase na investigação e aprimoramento 
das inteligências interpessoais e intrapessoais, por meio de oficinas, utilizando-se jogos, 
dinâmicas, etc. Contribuições apontadas por Gardner e explicitadas também, pelos estudiosos 
Antunes e Armstrong que vem promover as capacidades sociais, intelectuais, psicoemocionais e 
o uso de novas tecnologias dos estudantes com ou sem deficiência.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: NEIDE CALSAVARA DA SILVA 
Orientador: DORISVALDO RODRIGUES DA SILVA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS COMO INSTRUMENTOS DE APOIO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA ESPECIAL 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Recursos computacionais, educação escolar, educação especial, jovens e 
adultos 
Resumo: Este artigo teve por finalidade tratar sobre o projeto de ação, Produção didática e GTR, 
para concluir como a prática do uso de recursos computacionais como instrumentos de apoio na 
educação escolar de jovens e adultos da educação especial acontece para estimular o processo 
de aprendizagem dos alunos da Escola Especial Josefa da Silva de Formosa do Oeste. 
Favorecendo a inclusão e instigando os alunos a realizarem atividades com mais entusiasmo 
devido ao dinamismo que esses recursos oferecem. Foram também desenvolvidas ações 
educativas por meio do uso de softwares educacionais voltados às pessoas com deficiência. 
Como recursos foram exploradas as ferramentas disponíveis no Programa Linux Educacional, 
software GCompris e no Dosvox, particularmente chegou-se a conclusão que as atividades de 
cunho pedagógico e motivadoras no aprendizado dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 
proporcionou resultados positivos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: NEIDE CALSAVARA DA SILVA 
Orientador: DORISVALDO RODRIGUES DA SILVA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS COMO INSTRUMENTOS DE APOIO NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA ESPECIAL 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Recursos computacionais, educação escolar, educação especial, jovens e 
adultos 
Resumo: Esta Produção didática foi desenvolvida a partir do Projeto de Intervenção pedagógica, 
O uso de recursos computacionais como instrumentos de apoio na educação escolar de jovens e 
adultos da Escola Especial do programa de Desenvolvimento Educacional - SEED/PR., 
Utilizando-se de softwares, Linux educacional, do programa Gcompris e Dosvox. O referencial 
teórico adotado é a perspectiva histórico cultural. Para tanto, considerando que em todas as 
escolas, em particular as direcionadas para Educação Especial necessitam ainda mais de uma 
forma diferenciada de motivação para apropriar-se da aprendizagem, sendo assim, buscou-se 
promover o processo de ensino-aprendizagem e a interação no ambiente escolar dos estudantes 
atendidos. 
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Professor PDE: NEUCI BORDIGNON GODOI 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unioeste_neidecalsavaradasilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edespecial_unioeste_neidecalsavaradasilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_neidecalsavaradasilva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_unioeste_neidecalsavaradasilva.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Desenvolvendo o raciocínio financeiro de pessoas com necessidades educacionais 
especiais na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva 
Palavras-chave: Aprendizagem, Educação Financeira, Estratégias, Compreensão 
Resumo: Este artigo relata o resultado da aplicação da implementação do projeto de intervenção 
pedagógica na escola, o qual foi desenvolvido em uma turma de alunos na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), tendo como objetivo propor estratégias diversificadas em sala de aula que auxilie 
na aprendizagem do sistema monetário, identificando cédulas e moedas, bem como resolver 
situações simples do seu dia a dia. O trabalho sobre conscientização em relação ao raciocínio 
financeiro faz parte do cotidiano do educando. Para tanto foram propostas atividades que auxiliem 
a compreensão, vivenciando na prática como resolver situações de compra e venda alcançando a 
solução das atividades realizadas. Considerando que o educando com necessidades 
educacionais especiais precisa de mecanismos estratégicos na prática que contribuam para 
aprendizagem do aluno. Pretende-se despertar a curiosidade e o interesse pelo dinheiro, 
realizando visitas em locais que propiciam o desenvolvimento matemático financeiro do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: NEUCI BORDIGNON GODOI 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Desenvolvendo o raciocínio financeiro de pessoas com necessidades educacionais 
especiais na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva 
Palavras-chave: Estratégias, Raciocínio, Aprendizagem 
Resumo: Este Caderno Pedagógico será implementado em uma turma de Alunos da EJA e 
utilizará de metodologias e estratégias para o ensino e aprendizagem do conteúdo de 
Matemática, o Sistema Monetário. Tem como objetivo contribuir e facilitar a compreensão do 
conteúdo bem como seu uso em situações do dia a dia. Através de atividades diversificadas os 
alunos poderão entender a importância da Matemática para vida. O aluno precisa conhecer e 
identificar o valor do dinheiro, bem como ser consciente para aprender de forma responsável a 
administrar seu dinheiro. Dessa forma, o aluno será estimulado a gostar da Matemática 
Financeira, percebendo o seu valor real e compreender como utilizar em seu cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ODINÉIA APARECIDA DIAS SOARES 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Percepções sobre educação inclusiva e atendimento educacional especializado 
apresentadas pelos alunos do curso de Formação de Docentes 
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Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: formação de docentes, atendimento educacional especializado, inclusão, 
Resumo: É incontestável observar que as escolas recebem o público da diversidade e diferença, 
com suas potencialidades e necessidades, exigindo que os professores, e, em especial os 
iniciantes, disponham de boa vontade, paciência, persistência e principalmente lancem mão de 
conhecimentos específicos, a fim de atendê-los. Para que o professor possa transitar diante 
destes temas, faz-se necessário que atenda primeiramente às suas necessidades de 
embasamento teórico e prático sobre o assunto. Assim, visando colaborar e auxiliar os futuros 
professores, foi desenvolvido um curso de extensão universitária, implementado por meio de 
encontros de quatro horas, totalizando 32 horas, no Colégio Estadual João XXIII, Clevelândia, 
Paraná, com os alunos do quarto ano do curso de Formação de Docentes, tendo alcançado a 
participação de onze alunos entre 16 e 20 anos. Um dos objetivos da pesquisa foi analisar como 
as disciplinas pedagógicas do curso de Formação de Docentes contribuem para a formação do 
professor e a percepção destes alunos sobre a educação inclusiva e o atendimento educacional 
especializado. Assim, destaca-se a relevância de um maior embasamento teórico na área, 
promovendo a reflexão, compreensão e a capacitação destes futuros professores a fim de 
desenvolverem uma prática pedagógica inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ODINÉIA APARECIDA DIAS SOARES 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Percepções sobre educação inclusiva e atendimento educacional especializado 
apresentadas pelos alunos do curso de Formação de Docentes 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Formação de docentes, atendimento educacional especializado, inclusão, 
Resumo: Com a educação inclusiva chegam as nossas escolas, alunos com diferentes 
características e necessidades e, para isso, os professores devem ter uma formação mais 
consistente nessa área. Para poder atender adequadamente a estes sujeitos com diferentes 
características, realidades e ritmos de aprendizagem faz-se necessário que na formação inicial 
dos professores, em especial no curso de formação de docentes, sejam trabalhados e reforçados 
conteúdos que unam a teoria à prática, esse é um dos grandes desafios da formação inicial de 
professores. Portanto, o objeto desta produção didático- pedagógica é analisar as percepções que 
os concluintes do curso de Formação de Docentes apresentam referente a educação inclusiva e o 
atendimento educacional especializado ofertado aos alunos inclusos, analisando como as 
disciplinas pedagógicas do curso de Formação de Docentes contribuem para a formação dos 
estudantes, e a partir de dados coletados reforçar conhecimentos sobre o assunto por meio de 
encontros pedagógicos 
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Título: Deficiência Intelectual e Currículo: entendimento docente e o atendimento inclusivo nos 
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação para Jovens e Adultos 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Deficiência Intelectual, Educação para Jovens e Adultos, 
Currículo, 
Resumo: O artigo analisa o contexto inclusivo e possibilidades de trabalho pedagógico para a 
aproximação do aluno com Deficiência Intelectual do currículo proposto para os anos finais do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio da Educação para Jovens e Adultos (EJA). Os dados 
foram obtidos em pesquisa bibliográfica e no processo de implementação de um Projeto de 
Intervenção Pedagógica, com o propósito de formação docente, no Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) Professor Ignácio Alves de Souza Filho, em Jaguariaíva, 
Paraná, dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná - SEED, PR. O texto discorre sobre Deficiência Intelectual, currículo e 
práticas pedagógicas de acessibilidade curricular do aluno deficiente intelectual adulto. Os 
estudos teóricos consideram a Teoria Histórico - Cultural de Vygotsky e a legislação atual, que 
contempla a relação Deficiência Intelectual, EJA e currículo. Os resultados deste trabalho 
evidenciam avanços no processo de atendimento inclusivo ao deficiente intelectual na EJA, a 
importância do entendimento docente para a movimentação das práticas de adaptações 
curriculares e provocam o aprofundamento do debate, para além da sala de aula, sobre a 
responsabilização para todos os envolvidos na efetivação do processo de educação inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: OLGA MARA BUENO 
Orientador: Rita de Cássia da Silva Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Deficiência Intelectual e Currículo: perspectivas para entendimento e atendimento 
inclusivo na Educação para Jovens e Adultos 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, currículo, acessibilidade curricular, educação de jovens e 
adultos, 
Resumo: Esta Produção Didático- Pedagógica objetiva apontar encaminhamentos para práticas 
pedagógicas de acessibilidade curricular para o aluno deficiente intelectual nos anos finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A proposta está 
relacionada à prática do trabalho colaborativo desenvolvido pela Sala de Recursos Multifuncional 
Tipo I na EJA, área da Deficiência Intelectual, Deficiência Física Neuromotora, Transtorno Global 
do Desenvolvimento e Transtornos Funcionais Específicos, considerando questionamentos 
docentes quanto aos encaminhamentos pedagógicos para atendimento ao aluno deficiente 
intelectual adulto. Constitui-se em um Caderno Temático, composto por quatro unidades, para ser 
utilizado por professores e equipe pedagógica, sob o propósito de formação docente. O material 
aborda a EJA e suas características, Deficiência Intelectual e aprendizagem do sujeito deficiente 
intelectual adulto sob a perspectiva da Teoria Histórico - Cultural, currículo e perspectivas para 
movimentação de práticas pedagógicas de acessibilidade curricular. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O RECONHECIMENTO DOS ALUNOS COM 
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação, Professor, Inclusão, Avaliação 
Resumo: Este artigo apresenta o escopo do projeto PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional e resultados da intervenção pedagógica implementada no Colégio Estadual 
Sebastião Paraná - Ensino Fundamental, Médio e EJA - município de Palmas-PR. A proposta A 
Formação de Professores para o Reconhecimento dos Alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação (AH/SD) no Contexto Escolar voltou-se aos docentes do Ensino 
Fundamental e Médio (EF e EM). Para compreender como os professores concebem as AH/SD 
no ambiente escolar e partindo do próprio interesse dos docentes em atender demanda de alunos 
com potencial acima da média, operacionalizamos conceitos e práticas inclusivas a partir de 
grupos de estudos aos professores, equipe pedagógica e gestora. O artigo relata o Projeto de 
Intervenção abordando as atividades apresentadas na Produção Didático-Pedagógica. O objetivo 
foi levantar questionamentos de uma demanda ainda não atendida no colégio e o resultado 
apontou pouco conhecimento por parte dos professores que relataram não saber como identificar, 
avaliar, encaminhar e trabalhar com alunos com AH/SD. As considerações nos remeteram a 
elaboração de proposta para o atendimento de alunos com potencial acima da média. 
Trabalhamos com os professores a fim de suscitar práticas de investigações de alunos que 
sugerem AH/SD no EF e EM do colégio através do Caderno Temático. O artigo assinala também 
as atividades realizadas com o Grupo de Trabalho em Rede - GTR que reforçou a proposta a ser 
inserida na escola, que era e foi inserir uma sala de recursos multifuncional para atendimento aos 
alunos com potencial acima da média. Os resultados obtidos serão expostos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: OLIVETE FRANSON 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A formação de professores para o reconhecimento dos alunos com altas 
habilidades/superdotação no contexto escolar 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Altas Habilidades/ Superdotação, Alunos, Identificação, 
Encaminhamento, 
Resumo: Levando em consideração que a educação não é somente processo, mas 
intencionalidade e aperfeiçoamento, pretendemos dar atenção à diversidade reconhecendo as 
distintas habilidades entre os sujeitos que apresentam características de altas 
habilidades/superdotação (AH/SD) no contexto escolar do Colégio Estadual Sebastião Paraná. Os 
fundamentos que embasam a educação inclusiva com o objetivo de formar professores e 
profissionais da educação para a identificação de alunos com AH/SD são propostas de 
atendimento educacional especializado da Secretaria de Educação Especial e do Departamento 
de Políticas de Educação Especial (MEC/SEE, 2006). O trabalho almeja atender demanda que 
até o momento não está contemplada envolvendo os professores nas reflexões sobre as 
especificidades da realidade que se apresenta, pois são eles os agentes que não só provocam e 
promovem as mudanças como também são os responsáveis direta e indiretamente pelo processo 
educativo. Diversos autores apresentam suporte teórico e prático para a constatação, avaliação e 
encaminhamento dos alunos com potencial acima da média. A meta da pesquisadora ao refletir 
sobre o processo de avaliação no contexto escolar é ampliar a identificação dos alunos com 
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AH/SD contando com a colaboração dos docentes. A organização das ações estará voltada aos 
professores interessados em participar da pesquisa através dos grupos de estudos e formação 
continuada sobre o tema: altas habilidades/superdotação. Para a realização do trabalho será 
necessário oferecer capacitações que proporcionem maior conhecimento aos docentes aliando 
teoria e prática, uma vez que a meta é oportunizar aos educandos identificados a construção do 
processo de aprendizagem com vistas ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ONICE DE FÁTIMA ROSA 
Orientador: Adriana de Fátima Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Desenvolvimento da Atenção: o TDA e o TDAH na escolarização 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Psicologia Histórico-Cultural, Desenvolvimento humano organização do ensino, 
Atenção , 
Resumo: O objetivo deste artigo é estudar o desenvolvimento da Atenção, o TDA e o TDAH na 
escolarização. Apresentamos os resultados do trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, destacando que compreender o desenvolvimento humano e 
as possibilidades na organização do ensino dos alunos com diagnóstico de TDA e TDAH tem sido 
uma grande preocupação na formação continuada de professores que atuam no Colégio Estadual 
Marechal Costa e Silva EFM, modalidade de Educação básica e Ensino Médio de Cidade 
Gaúcha. Entende-se que as Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural possibilitam a 
compreensão do desenvolvimento do psiquismo e a necessidade de se trabalhar com a 
apropriação de conteúdos científicos de forma efetiva por professores e equipe pedagógica. 
Destacamos que estudar o desenvolvimento humano e em específico o desenvolvimento da 
atenção é um desafio, que exige pensarmos o processo educacional. É necessário que o ensino 
possa garantir a apropriação do conhecimento aos estudantes, possibilitando suas máximas 
potencialidades. Com base na Teoria Histórico-Cultural trazemos contribuições acerca do 
desenvolvimento infantil, apresentando a importância da organização do ensino e reflexões sobre 
a medicalização dos estudantes diagnosticados com TDA e TDAH e suas implicações para a 
aprendizagem e o desenvolvimento humano. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ONICE DE FÁTIMA ROSA 
Orientador: Adriana de Fátima Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O desenvolvimento da atenção: o TDA e o TDAH na escolarização 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Atenção, Conhecimento, Processo educacional, Intervenções, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo compreender o 
desenvolvimento humano e as possibilidades na organização do ensino dos alunos com 
diagnóstico de TDA e TDAH e também se propõe a fazer uma reflexão sobre como se desenvolve 
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a atenção no processo de escolarização, além de como o diagnóstico de transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade se mostra como um desafio para pais e professores na educação das 
crianças nos dias atuais. Aponta que estudar o a questão que envolve o TDA e TDAH é um 
desafio, que exige pensarmos o processo educacional para garantir a apropriação do 
conhecimento e desenvolvimento psíquico. Analisando as inquietações a respeito do tema 
abordado nesta Produção Didático-Pedagógica, pretende-se organizar um Curso de Extensão 
para capacitar os participantes, da escola de implementação e professores e pedagogos da rede 
municipal de ensino da Educação Infantil e Fundamental 1. Este material didático visa ampliar 
estudos teóricos, viabilizando uma prática pedagógica diferenciada, tendo como finalidade 
subsidiar os profissionais da educação no cumprimento de suas funções específicas de acordo 
com as regulamentações atuais, propondo instrumentos de intervenções que possibilitem o 
sucesso escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: OSVALDINA LUCIANA DE OLIVEIRA 
Orientador: Elisângela Moreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS E BRINCADEIRAS COMO ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS COM ALUNOS COM DIFICULDADES INTELECTUAIS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Alunos, Educação Especial, Jogos, Brincadeiras, Estratégias, 
Resumo: Sabendo que a educação é direito de todos, o objetivo deste trabalho é o de ressaltar a 
importância da aplicação dos jogos e brincadeiras como estratégia pedagógica, que possam levar 
aos alunos da Educação Especial a ter acesso ao currículo acadêmico e a permanência na 
instituição escolar, e este possa contar com educação de qualidade e que futuramente venha a 
ser livre em suas decisões e no exercício de sua cidadania. Pensando que as escolas devem 
acolher todas as crianças, independentemente de suas dificuldades ou habilidades, seria 
importante o desenvolvimento de uma pedagogia centrada na relação com a criança, e assim 
atender às necessidades de cada uma, refletindo sobre como agir diante de situações problemas 
com alunos especiais com dificuldade intelectual é o objetivo dessa linha de estudo. Diante deste 
contexto, surge a necessidade do direcionamento de utilização de diferentes estratégias 
pedagógicas com ênfase nas dificuldades que o aluno apresenta, buscando possíveis soluções 
para que o mesmo alcance os objetivos educacionais. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar 
a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento cognitivo dos alunos no contexto 
da Modalidade de Educação Especial, demonstrando que os complementos e suportes dados 
pelos mesmos podem contribuir para a construção positiva do aprendizado dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: OSVALDINA LUCIANA DE OLIVEIRA 
Orientador: Elisângela Moreira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS E BRINCADEIRAS COMO ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
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Palavras-chave: Alunos, Educação Especial, Jogos, Brincadeiras, Estratégias, 
Resumo: Sabendo que a educação é direito de todos, o objetivo deste trabalho é o de ressaltar a 
importância da aplicação dos jogos e brincadeiras como estratégia pedagógica, que possam levar 
aos alunos da Educação Especial a ter acesso ao currículo acadêmico e a permanência na 
instituição escolar, e este possa contar com educação de qualidade e que futuramente venha a 
ser livre em suas decisões e no exercício de sua cidadania. Pensando que as escolas devem 
acolher todas as crianças, independentemente de suas dificuldades ou habilidades, seria 
importante o desenvolvimento de uma pedagogia centrada na relação com a criança, e assim 
atender às necessidades de cada uma, refletindo sobre como agir diante de situações problemas 
com alunos especiais com dificuldade intelectual é o objetivo dessa linha de estudo. Diante deste 
contexto, surge a necessidade do direcionamento de utilização de diferentes estratégias 
pedagógicas com ênfase nas dificuldades que o aluno apresenta, buscando possíveis soluções 
para que o mesmo alcance os objetivos educacionais. Este trabalho tem o objetivo de demonstrar 
a importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento cognitivo dos alunos no contexto 
da Modalidade de Educação Especial, demonstrando que os complementos e suportes dados 
pelos mesmos podem contribuir para a construção positiva do aprendizado dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: RAQUEL CÔRREA LOPES CAMELO 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FERRAMENTA PARA O TRABALHO DOCENTE NA 
ATUAÇÃO COM ALUNOS QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: POSSIBILIDADES E 
DESAFIOS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, deficiência múltipla, mediação da aprendizagem, práticas 
inclusivas, 
Resumo: O presente artigo tem como propósito apresentar os procedimentos e resultados da 
implementação de uma proposta de intervenção pedagógica, vivenciada durante a participação no 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE no período de 2016/2017. Desse modo, 
desenvolveu-se um projeto de acordo com a realidade da escola, que teve como objetivo 
investigar a relevância do uso dos recursos da Tecnologia Assistiva nas práticas pedagógicas 
inclusivas, visando à formação e ao aprimoramento do trabalho docente na atuação com alunos 
que apresentam deficiência múltipla, matriculados na Escola de Educação Básica Rodolfo 
Bescorovaine, em Pinhais (PR), na Modalidade de Educação Especial- Rodolfo Bescorovaine- 
Pinhais (PR). Sendo público alvo da pesquisa professores, também participou profissionais da 
equipe multidisciplinar, totalizando 14 participantes, o método utilizado nesse estudo foi a 
pesquisa-ação, no qual foram analisados e aplicados recursos com aportes teóricos e vivências 
práticas inovadoras, viabilizadas pela pesquisa, que explicita de forma clara e imparcial a relação 
do projeto com as necessidades da escola, promovendo superação dos desafios apresentados no 
cotidiano escolar, tendo como objeto de estudos investigado a Tecnologia Assistiva. Contudo 
conclui-se que os momentos de reflexão, motivação e interação grupo de estudos, oficinas, 
produção de materiais, palestras e visitas realizados em instituições de ensino, durante o 
processo de implementação, contribuíram para redimensionar a prática pedagógica do professor 
e integrar os recursos da tecnologia assistiva, como subsídios no trabalho docente e para 
promover o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência múltipla, tendo em 
vista a superação ou a minimização das barreiras da limitação desses estudantes, para que 
possam interagir e atuar no contexto educacional e social. Verificou-se que os resultados 
atingiram os objetivos além do esperado, especialmente no que se refere à inserção do Projeto de 
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Implementação, como programa no Projeto Político Pedagógico e em outros programas sociais da 
referida escola. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: RAQUEL CÔRREA LOPES CAMELO 
Orientador: MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FERRAMENTA PARA O TRABALHO DO DOCENTE 
NA ATUAÇÃO COM ALUNOS QUE APRESENTA DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA: POSSIBILIDADES 
E DESAFIOS 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, deficiência múltipla, mediação da aprendizagem, práticas 
inclusivas, 
Resumo: A presente Produção Didática Pedagógica tem o propósito de analisar e compartilhar 
com os professores, recursos da Tecnologia assisitiva, que venham promover o processo ensino 
e aprendizagem dos alunos com deficiência múltipla, em seus diferentes aspectos do 
desenvolvimento tais como: cognitivos, sensoriais, motores, afetivos e sociais. Para tanto, o 
estudo compõe-se em práticas pedagógicas didáticas, que serão realizadas por meio de grupo de 
estudos, palestras com teóricos relacionados à área da T.A, discussões reflexões, oficinas para 
produções de materiais pedagógicos adaptados concretos, como também adequação de órteses 
para digitação e escrita, atividades de vida diária e apresentação de alguns softwares 
educacionais que favoreçam aprendizagem e acessibilidade ao computador. Tais anseios estão 
presentes nessa pesquisa, tendo como foco a implementação de recursos da T.A que possibilite 
de fato não somente a compreensão de mundo e socialização dos estudantes, mas também uma 
formação educacional autônoma e inclusiva, tornando-os assim sujeitos da sua própria história, 
apesar das suas limitações. Nesta perspectiva para atribuir subsídios ao trabalho do professor 
desenvolveu-se um Caderno Pedagógico norteador do processo, contendo oito unidades 
didáticas, com o intuito de instrumentalizá-los, quanto à importância e uso dos recursos da T.A, no 
contexto escolar da educação inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: REGICLEI SARTORI DO PRADO 
Orientador: Adriana de Fátima Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDANTES COM DIAGNÓSTICO DE TDAH: MEDICALIZAR OU ENSINAR? 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva 
Palavras-chave: Desenvolvimento, Aprendizagem, Atenção Voluntária, Hiperatividade, 
Medicalizar, 
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e atividades desenvolvidas durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE e tem como objetivo 
estudar o desenvolvimento humano e possibilitar reflexões acerca do diagnóstico de TDAH e 
pensar nas possíveis intervenções pedagógicas. Os estudos foram realizados mediante a 
necessidade de capacitar professores e equipe pedagógica do Colégio Estadual 11 de Abril 
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Ensino Fundamental e Médio, de Tapejara. Os trabalhos são fundamentados na teoria Histórico 
Cultural. Os resultados apontam que há necessidade de refletir a medicalização da educação e 
pensar, a partir da organização do ensino, uma educação que possibilite o desenvolvimento da 
atenção voluntária. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: REGICLEI SARTORI DO PRADO 
Orientador: Adriana de Fátima Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudantes com Diagnóstico de TDAH: Medicalizar ou Ensinar? 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na Perspectiva 
Inclusiva 
Palavras-chave: Desenvolvimento, Aprendizagem, Atenção Voluntária, Hiperatividade, 
Medicalizar 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná - PDE tem como objetivo contribuir com estudos e reflexões 
acerca do desenvolvimento humano como também os fatores que interferem a aprendizagem do 
educando com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e as possíveis 
intervenções pedagógicas. O contato presencial com alunos diagnosticados com TDAH, com 
professores do Ensino Regular que atendem esses educandos, como também do levantamento 
de informações em reuniões de pais e conselhos de classe acerca da organização do ensino no 
processo de apropriação do conhecimento, destes educandos, foram fatores que contribuíram 
para a elaboração de um estudo criterioso em relação ao TDAH. Baseada na hipótese de que os 
educadores um estudo criterioso em relação ao TDAH. Baseada na hipótese de que os 
educadores não Estudo criterioso em relação ao TDAH. Baseada na hipótese de que os 
educadores não realizaram estudos sobre o tema na sua formação acadêmica, ou ainda, mesmo 
especializados, não atuam diariamente com esses alunos é que a proposta desse trabalho se 
desenvolverá. Sua fundamentação teórica estará baseada na perspectiva Histórico-Cultural e 
apresentará aspectos relevantes para estudos e discussões. Ela será implementada no Colégio 
Estadual 11 de Abril - Ensino Fundamental e Médio, com um curso de extensão a professores e 
demais interessados da comunidade escolar, com duração de 40 horas, sendo 32 horas 
presenciais e 8 horas com atividade complementar não presencial. Ao concluir a implementação, 
serão reunidas todas as atividades elaboradas pelos cursistas que após analise e reflexão 
resultará no artigo final. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: REGINA RUÍZ CÔRREIA DOS SANTOS 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Ludicidade no Processo de Alfabetização de Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência Intelectual, Alfabetização, Atividades Lúdicas, 
Resumo: Este artigo apresenta o processo realizado no decorrer da pesquisa e intervenção que 
são ações do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O estudo teve como objetivo 
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verificar como a alfabetização dos alunos com deficiência intelectual inseridos no Ensino 
Fundamental - 2º Ciclo de uma Escola de Educação Básica - Modalidade Educação Especial 
poderia ser desenvolvido de forma lúdica. Considera que a ludicidade é uma estratégia 
diferenciada que possibilita a leitura e a escrita de forma mais motivadora, além disso, com as 
devidas adaptações, proporcionam aos alunos, levando em conta suas especificidades, contato 
efetivo com atividades que favorecem a aquisição da alfabetização. Seguiu-se uma abordagem de 
natureza qualitativa a partir de estudo de caso, com vistas a desenvolver práticas ludo 
pedagógicas, embasadas em perspectivas teóricas, dando destaque a temas importantes da área 
da Educação Especial. As ações desenvolvidas tiveram como referência a identificação das 
dificuldades e das potencialidades apresentadas pelos alunos; a investigação de como e quais 
atividades lúdicas poderiam contribuir no processo de aprendizagem dos mesmos; a elaboração 
de um plano de intervenção pedagógica que favorecesse o processo de ensino e de 
aprendizagem dos alunos; a construção de atividades lúdicas respeitando a especificidade e o 
nível de aprendizagem de cada aluno; a aplicação das atividades lúdicas de alfabetização 
adaptadas ao método ABACADA, atendendo as dificuldades e as necessidades dos alunos com 
DI. Desta forma, espera-se que este artigo seja um estímulo aos leitores, visto que, os resultados 
revelam que ensinar brincando é uma excelente estratégia para proporcionar o aprender. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: REGINA RUÍZ CÔRREIA DOS SANTOS 
Orientador: Leila Pessoa Da Costa - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Lúdico na Alfabetização: aprender brincando 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Deficiência Intelectual, Alfabetização, Tarefas Lúdicas, 
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem o intuito de desenvolver um trabalho de 
aprimoramento da ação docente, possibilitando práticas motivadoras de ensino e aprendizagem, 
tendo como meta, maior qualidade nas intervenções realizadas no dia a dia da sala de aula. Sua 
elaboração se justifica pela necessidade de buscar estratégias que sejam eficientes e 
proporcionem avanços no processo de alfabetização dos alunos com deficiência intelectual. Tem 
como objetivo propor, através de tarefas lúdicas, encaminhamentos pedagógicos que atendam as 
reais necessidades dos alunos em relação a aquisição da leitura e da escrita. As estratégias 
metodológicas utilizadas se darão através da construção e desenvolvimento de jogos e atividades 
pautadas na Proposta de Alfabetização Desafios do Aprender - ABACADA. Acredita-se que as 
tarefas lúdicas facilitam e tornam mais prazerosa a aprendizagem dos conteúdos escolares. 
Assim, ao final da intervenção, espera-se confirmar que o lúdico, com a devida mediação do 
professor, é um excelente instrumento educativo. O que se propõe, portanto, é que esta proposta, 
além de possibilitar avanços no processo de alfabetização dos alunos, seja suporte para 
professores e base para aulas mais significativas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: RENATA VASCO AMARAL 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Formação continuada para professores:proposta para o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação como meio facilitador ao processo de ensino e aprendizagem 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, Tecnologia, Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, 
Resumo: Dentre os objetivos da presente pesquisa destacamos: motivar os professores a 
repensarem a sua metodologia no tocante ao uso das tecnologias; utilizar os diversos recursos 
tecnológicos que estão disponíveis para trabalhar não só com os alunos da SRM (Sala de 
Recursos Multifuncional) Tipo I como também com os alunos do ensino comum atividades e 
experiências comunicativas e cooperativas de aprendizagem, na perspectiva da aprendizagem 
colaborativa. O suporte teórico que fundamentou os estudos e que norteou as análises e 
discussões teve como base diversos teóricos, dentre eles destacamos Libâneo (2004), Litwin 
(2001), Mercado (2016) e Moran (2016). A pesquisa realizada em campo foi de cunho qualitativo 
do tipo pesquisa-ação, na qual os sujeitos envolvidos foram os participantes de um curso que 
ofertamos de formação de professores, cuja temática foi o uso das tecnologias da informação e 
da comunicação como meio facilitador ao processo de ensino e aprendizagem. Durante o 
percurso do curso todo trabalho desenvolvido possibilitou aos participantes a constante reflexão 
sobre a importância da formação continuada de professores quanto ao uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação- TIC´s. Um dos resultados da pesquisa foi de identificar que esse 
tema não é novo na dinâmica escolar, mas que os professores ainda têm dificuldades, e em 
alguns casos resistência, justamente pela falta de conhecimento e de domínio no uso dos 
recursos disponíveis pelas TIC´s. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: RENATA VASCO AMARAL 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Formação continuada para professores:proposta para o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação como meio facilitador ao processo de ensino e aprendizagem 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: SRM, Educação Especial, Tecnologia 
Resumo: A partir dessa pesquisa pretendemos motivar os professores a repensar a sua 
metodologia no tocante ao uso das tecnologias. Almejamos que os docentes, por meio da sua 
prática possam utilizar os diversos recursos tecnológicos que estão disponíveis para trabalhar não 
só com os alunos da SRM Tipo I como também com os alunos do ensino comum atividades e 
experiências comunicativas e cooperativas de aprendizagem, na perspectiva da aprendizagem 
colaborativa. Considerando todo o contexto escolar e social em relação ao uso das TIC´s 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROMILDA BORGES FERREIRA MARTINS 
Orientador: MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação psicoeducacional no contexto escolar: reflexão a partir dos pressupostos da 
Psicologia Histórico-Cultural 
Tema: Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar: Reflexão e Análise dos 
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encaminhamentos a partir dos Pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. 
Palavras-chave: Educação especial, avaliação psicoeducacional, Psicologia Histórico-Cultural, 
Resumo: Depara-se hoje com um número crescente de encaminhamentos de alunos para 
avaliação psicoeducacional nas escolas. Desta forma, o objetivo deste artigo é relatar a pesquisa 
bibliográfica e o trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - 
2016, focando a avaliação psicoeducacional das dificuldades no processo de escolarização. Para 
tanto, realizou-se estudos acerca da relação desenvolvimento, aprendizagem e Educação 
Especial nos clássicos desta abordagem teórica, buscando compreender as causas dos 
encaminhamentos para a avaliação psicoeducacional no contexto escolar, por meio da literatura 
investigada. De posse destes fundamentos teóricos, implementou-se os estudos realizados 
juntamente aos professores da escola de lotação e ministrou-se curso online a distância, Grupo 
de Trabalho em Rede (GTR), para professores estaduais, da educação especial, com a finalidade 
de fornecer subsídios para a análise da prática pedagógica nas Salas de Recursos Multifuncional 
do tipo I e o processo de avaliação psicoeducacional, tendo como base o percurso histórico da 
Educação Especial; legislações que norteiam o atendimento da educação especial e Sala de 
Recursos Multifuncional do Tipo I; relação desenvolvimento e aprendizagem e a mediação do 
professor; defectologia de L. S. Vigotski; e o processo de avaliação pedagógica e psicológica. A 
implementação deu-se em oito (8) encontros de quatro (4) horas, nos quais foram trabalhados 
assuntos que auxiliarão na identificação e intervenção das dificuldades no processo de 
escolarização apresentadas pelos estudantes. Tal trabalho auxiliou no conhecimento do processo 
ensino-aprendizagem e importância de realizar a avaliação considerando as condições histórico-
sociais que produzem as queixas escolares e a necessidade de considerar a potencialidades dos 
alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROMILDA BORGES FERREIRA MARTINS 
Orientador: MARILDA GONÇALVES DIAS FACCI - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar: Reflexão e Análise dos 
encaminhamentos a partir dos Pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Educação especial, avaliação psicoeducacional, Psicologia Histórico-Cultural, 
Resumo: Diante do número crescente de encaminhamentos de alunos para avaliação 
psicoeducacional nas escolas, definiu-se como objetivo desta pesquisa aprofundar os 
conhecimentos referentes à avaliação psicoeducacional no contexto escolar, tendo como 
referência os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural. Para tanto, realizou-se estudos 
acerca da relação desenvolvimento, aprendizagem e Educação Especial nos clássicos desta 
abordagem teórica, buscando compreender as causas dos encaminhamentos para a avaliação 
psicoeducacional no contexto escolar, por meio da literatura investigada. De posse destes 
fundamentos teóricos, implementar-se-á estudos que serão realizados juntamente aos 
professores da escola de lotação, com a finalidade de fornecer subsídios para a análise da prática 
pedagógica nas Salas de Recursos Multifuncional do tipo I e o processo de avaliação 
psicoeducacional, tendo como base o percurso histórico da Educação Especial; legislações que 
norteiam o atendimento da educação especial e sala de recursos multifuncional do tipo I; relação 
desenvolvimento e aprendizagem e a mediação do professor; defectologia de L. S. Vigotski; e o 
processo de avaliação pedagógica e psicológica. A implementação dar-se-á em oito (8) encontros 
de quatro (4) horas, nos quais trabalharemos assuntos que auxiliarão na identificação e 
intervenção das dificuldades no processo de escolarização apresentadas pelos estudantes.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROMY GALIUSI ZANARDI 
Orientador: Tânia dos Santos Alvarez da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Superando dificuldades em leitura e escrita 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Neurociência, Aprendizagem, Dificuldade de leitura e escrita, Consciência 
fonológica, Praticas pedagógica, 
Resumo: É na ação pedagógica que se irão constituir e revelar os desafios do processo de 
ensino e aprendizagem. Dia a dia vemos aumentar os índices de alunos considerados com 
problemas de aprendizagem. Acreditamos que este estudo foi relevante, uma vez que, no 
cotidiano escolar constata-se um número significativo de alunos com problemas de aprendizagem 
que envolve leitura e escrita e que na maioria das vezes, esses alunos não são atendidos nas 
suas reais necessidades. Sendo assim, foi oportunizado aos professores e pedagogos da Escola 
Estadual Professor Léo Kohler de Terra Boa- PR, conhecimentos sobre fatores que interferem na 
aprendizagem da leitura e da escrita através de um curso de formação em serviço. Para o 
desenvolvimento desse tema apresentamos subsídios teóricos contemplando assuntos como: 
fundamentos básicos da neurociência; caminho para o cérebro aprende; os estilos de 
aprendizagem, os fatores que interferem na dificuldade de aprendizagem; a diferença entre aluno 
mal alfabetizado e com dificuldades de aprendizagens; processos de aprendizagem de leitura e 
escrita e a consciência fonológica. Por meio do estudo desses temas buscou-se indicar possíveis 
caminhos aos docentes em sua prática pedagógica com estratégias e intervenções adequadas 
visando remover, ou amenizar as barreiras do processo ensino-aprendizagem dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROMY GALIUSI ZANARDI 
Orientador: Tânia dos Santos Alvarez da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Superando dificuldades em leitura e escrita 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Neurociência, Ensino e Aprendizagem, Dificuldades de leitura e escrita, 
Consciência fonológica, Práticas pedagógicas, 
Resumo: É na ação pedagógica que se irão constituir e revelar os desafios do processo de 
ensino e aprendizagem. Dia a dia vemos aumentar os índices de alunos considerados com 
problemas de aprendizagem. Acreditamos que o estudo a ser desenvolvido neste projeto de 
implementação é relevante, uma vez que, no cotidiano escolar constata-se um número 
significativo de alunos com problemas de aprendizagem que envolve leitura e escrita e que na 
maioria das vezes, esses alunos não são atendidos nas suas reais necessidades. Sendo assim, 
oportunizaremos aos professores e pedagogos da Escola Estadual Professor Léo Kohler de Terra 
Boa- PR, conhecimentos sobre fatores que interferem na aprendizagem da leitura e da escrita 
através de um curso de extensão. Abordaremos assuntos como: fundamentos básicos da 
neurociência; os estilos de aprendizagem e os fatores que interferem na dificuldade de 
aprendizagem; dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita e a consciência fonológica. Por 
meio do estudo desses temas buscaremos possibilitar um movimento de repensar a prática 
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pedagógica à luz de novos conhecimentos visando remover ou amenizar as barreiras do processo 
ensino-aprendizagem dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSA CRUZ 
Orientador: Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS ADAPTADOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos Adaptados, Educação Especial, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Enquanto recurso pedagógico de apoio à aprendizagem, os jogos são considerados por 
excelência integradores, pois as limitações físicas, cognitivas, linguísticas e perceptivas da 
criança com deficiência tendem a se tornarem uma barreira para o aprendizado. Assim sendo, 
este artigo tem por objetivo analisar a concepção que os professores que atuam em escola 
especializada têm sobre jogos e como são utilizados no processo ensino/aprendizagem dos 
educandos com deficiência; conceituar jogos e sua correlação com o processo de 
desenvolvimento e; confeccionar, junto aos professores, jogos adaptados para atender as 
especificidades dos educandos com deficiência. Para tanto, nos fundamentamos em autores tais 
como: Elkonin (2009), Kishimoto (2011), Bomtempo e Hussein (1996), Brougère (1995), Benjamin 
(2009), Vygotsky (1989), dentre outros. Os resultados evidenciaram que As concepções dos 
sujeitos de pesquisa, antes da intervenção já denotavam o reconhecimento dos jogos e das 
respectivas adaptações como um dos recursos, dentre tantos outros, que contribuem para o 
processo de desenvolvimento do aluno, contudo, eram concepções diminutas. As falas, durante a 
intervenção, nos levam a crer que mesmo tendo clareza dos benefícios os sujeitos não efetivam 
adaptações nos jogos, se restringindo a utilizar jogos industrializados, na maioria dos casos. 
Confeccionar os jogos com respaldo em fundamentação teórica corroborou para que os sujeitos 
pensassem a realidade de sala de aula e das especificidades de seus alunos o que 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSA CRUZ 
Orientador: Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Adaptados para Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos adaptados, Educação Especial, Ensino e aprendizagem 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem o formato de Unidade Didática para o 
desenvolvimento da Intervenção Pedagógica na Escola  Vamos Caminhar Juntos, Educação 
Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, correspondente ao Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE 2016. Com o título Jogos Adaptados para Educação 
Especial, propõe-se estudos e reflexões com o objetivo de Analisar a concepção que os 
professores que atuam em escola especializada têm sobre jogos e como são utilizados no 
processo ensino/ aprendizagem dos educandos com deficiência, bem como, Conceituar jogos e 
sua correlação com o processo de desenvolvimento; e Confeccionar, junto aos professores, jogos 
adaptados para atender as especificidades dos educandos com deficiência. Em se tratando do 
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ambiente escolar, principalmente quando os educandos têm deficiência, é necessário que o 
professor compreenda e tenha clareza de que os jogos didáticos e/ou educativos auxiliam no 
desenvolvimento social, psicológico e cognitivo e não somente como recreação. Ao final, 
esperamos que esses professores, melhores instrumentalizados possam desenvolver práticas 
pedagógicas condizentes as especificidades dos educandos, de forma lúdica, com vistas ao 
desenvolvimento e aprendizagem dos mesmos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSANA DE LIMA THEODORO 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEACCH COM ÊNFASE EM ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS - EJA 
Tema: A avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Metodologia, Atividade Funcional, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo surge como resultado de uma proposta educativa aplicada junto aos alunos 
da Educação de Jovens e Adultos - EJA, da Escola Antonio Paulo de Souza, a qual teve como 
objetivo desenvolver uma metodologia diferenciada, o Programa TEACCH - Tratamento e 
Educação para Autistas e Crianças com Déficits relacionados à Comunicação. Consiste numa 
sala estruturada visualmente indicando a rotina diária do educando, propondo também atividades 
concretas e estruturadas conforme seu grau de entendimento. A ideia fundamental desse 
programa de ensino, além de desenvolver a organização do pensamento proporciona habilidades 
da vida prática, promove aprendizagem com independência, autonomia e funcionalidade. Esta 
pesquisa quando de sua aplicação teve a sala estruturada e as atividades funcionais colocadas 
em prática. Assim, os alunos realizaram tarefas de limpeza, higiene pessoal e receitas sobre o 
preparo de alguns alimentos mais frequentes em nossas refeições. Os resultados obtidos foram 
avaliados de forma satisfatória, mostrando o quanto é importante o uso de uma metodologia 
adequada. Intervir na educação do educando com o propósito de desenvolvê-lo intelectual e 
socialmente. Possibilitando assim, contribuir para o aprendizado e bem estar do aluno no contexto 
educativo frequentado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSANA DE LIMA THEODORO 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Proposta de Implantação do Programa TEACCH com Ênfase nos Alunos da EJA 
Tema: A avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Metodologia, estrutura, aprendizagem 
Resumo: O referido Caderno Pedagógico tem como objetivo desenvolver uma metodologia 
diferenciada, o Programa TEACCH-Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits 
relacionados à Comunicação, que será implementada em uma turma de alunos da Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, consiste numa sala estruturada visualmente indicando a rotina diária do 
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educando, visando também atividades concretas e estruturadas conforme seu grau de 
entendimento. A ideia fundamental desse programa de ensino, além de desenvolver a 
organização do pensamento proporciona habilidades da vida prática, promove aprendizagem com 
independência, autonomia e funcionalidade. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSANA NUNES DE MACEDO PEREIRA 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos Eletrônicos Educativos: um auxílio pedagógico na Sala de Recursos Multifincional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão Educacional, Prática Pedagógica, Jogos Eletrônicos Educativos, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir os resultados da Implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE, em que o 
público-alvo foram os alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, no Colégio 
Estadual David Carneiro Ensino Fundamental, Médio e Normal, no ano de 2017. O problema que 
motivou este trabalho encontra-se no fato da dificuldade que o professor especializado encontra 
em desenvolver práticas pedagógicas eficazes que proporcionem o desenvolvimento das 
habilidades e capacidades dos alunos que apresentam Necessidades Educacionais Especiais. 
Buscou-se embasamento teórico para a compreensão do processo de Inclusão Educacional, a 
organização e funcionamento da Sala de Recursos Multifuncional e a utilização de Jogos 
Eletrônicos Educativos como auxílio pedagógico na prática do professor. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSANA NUNES DE MACEDO PEREIRA 
Orientador: JOSÉ FERREIRA DE MELO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Eletrônicos Educativos: um auxílio pedagógico na Sala de Recursos Multifuncional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão Educacional, Prática Pedagógica, Jogos Eletrônicos Educativos 
Resumo: Muitas vezes os alunos com Necessidades Educacionais Especiais apresentam 
dificuldade em compreender determinados conteúdos, pela forma que tradicionalmente vem 
sendo ensinados. Sendo assim, elaboramos este Caderno Pedagógico, o qual buscamos 
referenciais teóricos para a compreensão da Inclusão Educacional e propomos uma metodologia 
diferenciada a ser trabalhada na Sala de Recursos Multifuncional, através de jogos eletrônicos 
educativos, previamente selecionados e direcionados a superação das dificuldades apresentadas 
pelos alunos, incentivando-os a atingir um melhor desenvolvimento acadêmico no Ensino Regular. 
Este caderno possui 05 (cinco) módulos com atividades voltadas para o público-alvo da Sala de 
Recursos Multifuncional - Tipo I, do Colégio Estadual David Carneiro, município de Guapirama-
PR, ano letivo de 2017. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA APARECIDA SILVA 
Orientador: Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: TECNOLOGIA ASSISTIVA: algumas possibilidades para o atendimento na sala de 
recursos 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Palavras-chave: Educação Especial, Tecnologia Assistiva, Jogos, Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais, Sala de Recursos Multifuncional, 
Resumo: Resumo Este artigo busca descrever e analisar as ações desenvolvidas no projeto  
Tecnologia Assistiva: algumas possibilidades para o atendimento na sala de recursos, produzido 
para o Programa de Desenvolvimento Educacional 2016/2017, destinado para alunos do Ensino 
Fundamental II, inseridos na Sala de Recursos Multifuncional (SRM). Diante do desafio da 
Educação Especial, para desenvolver as potencialidades dos alunos com necessidades 
educacionais especiais e almejando que estes se apropriem de conceitos científicos, a pesquisa 
foi desenvolvida mediante estudos de referenciais teóricos que pudessem fundamentar o trabalho 
proposto, para responder ao seguinte questionamento: - Como desenvolver a educação efetiva 
dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais? Dessa forma, o projeto tratou 
da importância da Tecnologia Assistiva e dos jogos, que podem ser usados como mediadores do 
processo de ensino e aprendizagem e da apropriação dos conhecimentos científicos dos 
educandos da educação especial. A teoria que fundamenta nossas discussões, análises e a 
prática é a Psicologia Histórico-Cultural, contemplando como importante o papel da escola, a 
função do jogo e a sua relação com a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo. Ó 
desenvolvimento metodológico ocorreu a partir da aplicação da Produção Didático-Pedagógica, 
organizada com atividades planejadas, de forma sistematizada e intencional, respeitando as 
especificidades dos alunos e valorizando suas potencialidades. Nas considerações finais, 
constatou-se que o trabalho proposto contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da 
capacidade de organização do raciocínio lógico, de interpretação e na formação do pensamento 
abstrato dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA APARECIDA SILVA 
Orientador: Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: TECNOLOGIAS ASSISTIVAS: Algumas Possibilidades de Atendimento na Sala de 
Recursos 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, Tecnologias Assistivas, Alunos com necessidades 
educacionais especiais, Sala de Recursos Multifuncional, 
Resumo: Esta Unidade Didática, que ora apresentamos tem por finalidade propor algumas 
práticas educacionais que possam ser realizadas na Sala de Recursos Multifuncional (SRM) - tipo 
I. Tendo em vista o desafio da Educação Especial em desenvolver as potencialidades dos alunos 
visando a apropriação de conceitos científicos. A proposta de Intervenção Pedagógica 
apresentada tem como objetivo desenvolver um trabalho sistematizado, utilizando tecnologias 
assistivas, recursos e metodologias, que contribuam para a apropriação do conhecimento 
científico, a permanência e a autonomia dos alunos com necessidades educacionais especiais, 
levando em conta suas especificidades e potencialidades. A partir das atividades desenvolvidas 
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investigaremos como os jogos e demais recursos utilizados podem constituir-se em um recurso 
metodológico relevante na organização do raciocínio lógico, na interpretação e na formação do 
pensamento teórico dos educandos. Acredita-se que a implementação das ações, das estratégias 
e tecnologias assistivas podem ser utilizadas pelo professor como mediadores do processo de 
ensino e aprendizagem, enriquecendo sua prática pedagógica. O trabalho proposto tem como 
base teórica os pressupostos da teoria Histórico-Cultural, levando em conta o papel da escola, a 
função do jogo e a sua relação com a aprendizagem e desenvolvimento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA BARRETO DE MACEDO 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos , legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Educação, Inclusão, Deficiência Intelectual 
Resumo: A partir dos anos 90 do último século a escola passou a ser considerada um ambiente 
plural e a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) passou a ser vista 
com muita dificuldade pelos professores, haja vista a sua falta de Formação Inicial e Continuada. 
Dado a necessidade desta formação, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um processo de 
formação junto aos professores do ensino fundamental II com vistas à inclusão de alunos com 
deficiência intelectual (DI). Este estudo justificou-se tendo em vista as perceptíveis dificuldades e 
angústias dos professores da escola alvo da pesquisa frente ao processo de inclusão de alunos 
com DI. O processo de formação desenvolvido partiu do pressuposto que a capacitação dos 
professores pode possibilitar aos professores aprender a lidar com seus alunos com DI e alcançar 
bons resultados educacionais. O processo de formação foi desenvolvido por meio de oito 
encontros com quatro horas de duração na própria escola, em horário alternativo às aulas. 
Participaram dez professores do Ensino Fundamental II. Das dez professoras participantes, 
somente duas possuíam conhecimentos específicos sobre o aluno com DI. Após a formação 
evidenciamos que os professores se tornaram mais conscientes das necessidades educacionais 
especiais dos alunos com DI, bem como passaram a identificar procedimentos pedagógicos a 
serem desenvolvidos em sala de aula para favorecer suas aprendizagens. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA BARRETO DE MACEDO 
Orientador: Célia Regina Vitaliano - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA ESCOLA: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos , legais e práticos da educação especial na perspectiva 
inclusiva 
Palavras-chave: Educação, Inclusão, Deficiência Intelectual 
Resumo: A unidade temática objetiva desenvolver um processo de formação junto a professores 
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do ensino fundamental com vistas à inclusão de alunos com deficiência intelectual. Este estudo se 
justifica tendo em vista a importância que assume a Educação Especial na atualidade. No Colégio 
Estadual Alberto Santos Dumont, no município de Apucarana, é perceptível as dificuldades e 
angústias de alguns professores frente ao processo de inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais, haja vista que não foram capacitados em sua formação inicial com 
disciplina específica e/ou curso de especialização que os ajudassem a adequar suas práticas 
pedagógicas às necessidades especiais de tais alunos. Desta forma, há necessidade de 
capacitação dos professores, pois, entendendo a deficiência intelectual, os professores poderão 
incentivar seus alunos a alcançar bons resultados educacionais. O desenvolvimento do projeto se 
dará em 3 fases:1ª) Apresentação do projeto e aceite pela escola e levantamento das 
necessidades de formação dos professores participantes; 2ª) Implementação do grupo de estudo 
junto aos professores interessados; 3ª) Avaliação final junto aos professores para verificar o efeito 
do processo desenvolvido. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DAS GRACAS MOCELIN 
Orientador: Dulce Dirclair Huf Bais - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A VISÃO DO PROFESSOR FRENTE À ADEQUAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 
Tema: Práticas Pedagógicas na escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Adequação Curricular, Políticas Públicas, 
Resumo: A adequação curricular é um processo progressivo e contínuo, a fim de assegurar a 
integração dos educandos com necessidades educacionais especiais no processo de construção 
do conhecimento. Neste estudo, buscou-se compreender como as propostas de inclusão são 
elaboradas. Porém, observou-se que, muitas vezes, através dessas propostas não são 
proporcionados subsídios suficientes para a organização do trabalho pedagógico inclusivo que 
garanta os recursos necessários para adequação curricular. Foi possível identificar os avanços 
em relação à educação dos educandos com necessidades educacionais especiais e a 
consequente necessidade de adequação curricular ao sistema escolar regular. A inclusão de 
alunos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino tem sido um tema 
bastante debatido, tanto na parte educacional como na parte social. Assim, várias leis garantem a 
entrada e a estabilidade do aluno com necessidades especiais no sistema regular de ensino. 
Entretanto, ainda surgem dificuldades que impedem a verdadeira concretização das políticas de 
inclusão, considerando que a escola é o lugar mais propício para a eliminação de atitudes 
discriminatórias e a valorização da diversidade. Para a inclusão ocorrer, é necessário que toda 
equipe escolar aja em conjunto, avaliando a percepção da adequação curricular sobre o processo 
de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular e o preparo 
dos educadores na realização desse processo. É perceptível que muitos profissionais da 
educação têm diferentes visões sobre a inclusão, sendo possível concluir que ainda falta acreditar 
na inclusão e obter o preparo necessário para promoverem a inclusão. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A VISÃO DO PROFESSOR FRENTE À ADEQUAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 
Tema: Práticas Pedagógicas na escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Adequação Curricular, Políticas Públicas 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar como os professores lidam com as 
necessidades educacionais dos educandos. A adequação curricular é um processo progressivo 
que precisa de uma ação contínua, para que, os educandos integrem-se ao processo de 
formação do conhecimento. Para tanto, buscou compreender as propostas de inclusão são 
elaboradas, porém, muitas vezes não são proporcionados subsídios suficientes para a 
organização do trabalho pedagógico inclusivo, que garanta os recursos necessários para 
adequação curricular. Para tanto, foi possível identificar os avanços em relação à educação dos 
educandos com necessidades educacionais especiais, e necessidade da adaptação curricular do 
sistema escolar regular. A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 
sistema regular de ensino tem sido um contexto bastante debatido, tanto na parte educacional 
como na parte social. Assim, várias leis garantem a entrada e a estabilidade do aluno com 
necessidade especial no sistema regular de ensino, entretanto, ainda nos deparamos com 
dificuldades que impedem que estas políticas de inclusão sejam verdadeiramente concretizadas. 
Sendo a escola o lugar mais propício para se eliminar atitudes discriminatórias e valorizar a 
diversidade. Para a inclusão ocorrer é necessário que toda a equipe escolar haja em conjunto, 
avaliando a percepção da adequação curricular, sobre o processo de inclusão dos alunos com 
deficiência na escola regular e se os educadores estão preparados para realizar este processo, 
pois é perceptível que muitos profissionais da educação têm diferentes visões sobre a inclusão, 
falta acreditar na inclusão e ter preparo para promoverem a inclusão. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA VICENTIN 
Orientador: Sílvia Márcia Ferreira Meletti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trajetória de Escolarização de alunos com Deficiência Intelectual oriundos de uma 
Instituição especializada e inseridos na rede Regular de Ensino 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Direito à Educação, Trajetória, Diálogo, Deficiência Intelectual 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de analisar o processo de inclusão de alunos com deficiência 
intelectual na rede regular de ensino. A importância de discutir este tema justifica-se pelo fato de 
que a inclusão escolar é uma realidade que se faz presente na maioria das escolas regulares e 
que precisa ser entendida, compreendida e aceita por todos os profissionais envolvidos com a 
educação. Elegeu-se, para tanto, o estudo sobre a importância de se conhecer a trajetória de 
escolarização dos alunos que saíram da escola especial e foram inseridos na rede regular de 
ensino. Uma análise crítica, bibliográfica e documental, resultou na apresentação de discussões 
sobre a grande importância do diálogo entre as escolas especiais e a rede regular. Destacaram-
se valores e atitudes que, objetiva ou subliminarmente, constroem e consolidam mecanismos de 
inclusão ou exclusão, concluindo-se que o sucesso da inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais depende de todas as esferas, mas principalmente do diálogo entre os 
profissionais envolvidos com o aluno inserido, tanto da escola especial quanto da rede regular de 
ensino. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA VICENTIN 
Orientador: Sílvia Márcia Ferreira Meletti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trajetória de Escolarização de alunos com Deficiência Intelectual oriundos de uma 
Instituição especializada e inseridos na rede Regular de Ensino 
Tema: 'TEORIAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS PARA O ATENDIMENTOS DOS ALUNOS 
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA' 
Palavras-chave: Inclusão, Deficiência Intelectual, Direito á Educação, Trajetória 
Resumo: A presente Unidade Didática, que será ministrada em forma de grupo de estudo foi 
pensada para ser implementada na Escola Pró-saber, Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
na Modalidade Educação Especial de Jandaia do Sul, tendo como público alvo Professores, 
funcionários e equipe pedagógica, justificando a necessidade de propor, nessa unidade didática o 
estudo do tema: Inclusão Escolar: Trajetória de Escolarização de alunos com Deficiência 
Intelectual oriundos de uma escola especializada e que foram inseridos na rede regular de ensino. 
Apresentando formação e informação aos professores, funcionários e equipe pedagógica da 
escola na qual atuo, visando atender as necessidades e efetuar as adaptações necessárias para 
o bom andamento do processo ensino- aprendizagem. A presente constará de quatro (4) 
encontros entre eles: Deficiência Intelectual, direito á educação, Inclusão escolar e Trajetória de 
Escolarização de alunos com Deficiência Intelectual, além de filmes, fundamentos teóricos, 
questionamentos, reflexões, debates, músicas, artigos e dinâmicas. De forma a proporcionar um 
estudo consciente da educação na perspectiva inclusiva. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELEI BOEING 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO COTIDIANO DAS AÇÕES EDUCATIVAS: O CORPO 
QUE BRINCA APRENDE 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Alunos, Deficiência Intelectual, Jogo, Afetividade, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre a implementação da Produção Didática 
elaborada para alunos com Deficiência Intelectual que frequentam o Ensino Fundamental - 4ª 
Etapa do 1º Ciclo da Escola de Educação Básica Rotariana Manoel Ribas modalidade Educação 
Especial. O jogo é uma estratégia que pode ser desenvolvida com alunos deficientes intelectuais 
e que pode garantir a aprendizagem de conteúdos que em sua forma tradicional de aplicação não 
são facilmente apreendidos. Sem dúvida a aplicação dos jogos resultou positivamente seja no 
aspecto do conteúdo em si, formas geométricas como na questão do desenvolvimento afetivo e 
na questão da aceitação de regras. Ao final da implementação pode ser observado que os alunos 
que no início tinham determinada dificuldade em aceitar as normas do jogo, passaram a entender 
que no jogo não há somente vitoriosos. O aspecto da afetividade esteve presente durante todo o 
tempo, o vínculo criado entre professor e alunos reflete de forma clara a necessidade da harmonia 
nas relações humanas. Quando a aluno deficiente intelectual consegue estabelecer um vínculo 
forte ele é incentivado a desenvolver a aprendizagem. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELEI BOEING 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância das Atividades Lúdicas no Desenvolvimento de Crianças com Necessidades 
Educacionais Especiais 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Deficientes Intelectual, aprendizagem, metodologia, Jogos 
Resumo: Essa produção didática tem por objetivo destacar a importância dos jogos para o ensino 
e aprendizagem da criança e do adolescente com Deficiência Intelectual (DI). Na escola o jogo é 
uma importante atividade na educação de crianças e adolescentes, uma vez que permite o 
desenvolvimento de diversas áreas como afetiva, motora, social, moral e a própria aprendizagem 
de conceitos, pois quando se joga exercita-se a curiosidade e o desenvolvimento do pensamento 
e concentração. A escolha dos jogos deve ser feita de acordo com a necessidade do que se 
pretende desenvolver, assim serão elencados jogos que são passíveis de serem desenvolvidos 
com a criança ou com o adolescente Deficiência Intelectual (DI). E essa implementação será 
realizada na Escola de Educação Básica Rotariana Manoel Ribas - APAE ,no município de 
Manoel Ribas com alunos com necessidades especiais do Ensino Fundamental. Buscando com 
esse projeto contribuir para desenvolvimento no processo de aprendizagem do aluno com 
Deficiência intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI DE FÁTIMA BORGES 
Orientador: LUÍZ RENATO MARTINS DA ROCHA - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: FAMÍLIA E ESCOLA: ranços e avanços na educação das pessoas público alvo da 
educação especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Família, Integração, Educação Especial 
Resumo: A família é a principal responsável pela educação dos filhos. Juntamente com a escola, 
a família pode contribuir significativamente para o desenvolvimento acadêmico dos alunos, 
especialmente na Educação Especial. No entanto, verifica-se um distanciamento dos pais e 
responsáveis das atividades da escola, criando barreiras para a prática pedagógica. Diante disso, 
este trabalho tem como objetivo compreender a importância da família na escola e desenvolver 
um programa para integração das famílias à Escola de Educação Básica Despertar. Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa por meio de entrevistas semiestruturadas 
com pais e responsáveis antes e depois da implementação do programa de integração. Os 
principais resultados indicam que os responsáveis passaram a: compreender a sua importância 
na vida escolar de seus entes, valorizar as atividades desenvolvidas pela escola e principalmente, 
entender a diferença (e não o déficit) do seu ente. Com base nisso, concluímos que projetos como 
esse, de aproximação dos pais e responsáveis, podem contribuir para o desenvolvimento escolar 
dos alunos público alvo da educação especial (PAEE). 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI DE FÁTIMA BORGES 
Orientador: LUÍZ RENATO MARTINS DA ROCHA - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Família e Escola: ranços e avanços na educação das pessoas público alvo da educação 
especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: educação especial, família, escola 
Resumo: Este projeto visa refletir sobre a importância da participação da família na vida escolar 
de seu filho, portanto há a necessidade de criar estratégias para atrair a família para a escola, 
proporcionando momentos de reflexões, debates, entrevistas, esclarecimentos para que assim 
possam ter um maior envolvimento com os programas existentes na escola e perceber como 
podem colaborar ajudando seu filho no processo de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento 
e integração social. Essa parceria entre família / escola necessita de encontros sistemáticos 
visando conhecimento mútuo e trocas de informações sobre o educando / filho. Conscientizando 
que a educação familiar é muito importante, pois ela é o primeiro grupo a que pertence um 
indivíduo e onde ele tem a oportunidade de aprender através de experiências positivas (estímulos, 
apoio, respeito) e negativas (frustrações, limitações, perdas) sendo estes fatores de grande 
importância para a formação de sua personalidade. Uma das funções básicas da família é 
propiciar a educação e criação de seus filhos, preparando-os para ser no mundo com seus 
valores e prioridades. Nesse sentido a escola precisa deixar claro para a família a sua função de 
corresponsável no processo educacional de seu filho. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI DE FÁTIMA TASSI 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A importância dos jogos na construção da leitura e escrita do aluno da Sala de Recursos 
Multifuncional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Alfabetização, Jogos, Deficiência Intelectual, Sala de Recursos Multifuncional 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições do uso dos jogos como 
instrumento pedagógico na aquisição e na promoção da leitura e escrita. Trata-se, então, de um 
Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido com os alunos do 6º ano da Sala de Recursos 
Multifuncional, como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 2016/ 
2017, no Estado do Paraná. Os problemas da presente pesquisa são: Qual a metodologia 
utilizada pelo professor para o ensino da leitura e escrita? Quais são as dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos alunos da Sala de Recursos Multifuncional com relação à 
leitura e escrita? Os jogos contribuem no aprendizado da leitura e escrita? A proposta de 
intervenção pedagógica foi desenvolvida no Colégio Estadual Anita Garibaldi - Ensino 
Fundamental e Médio, no município de Jardim Alegre-Pr. A metodologia utilizada foi bibliográfica 
e de campo, sendo realizada no período vespertino com os alunos inclusos no 6º ano e que 
frequentam por variados motivos a Sala de Recursos Multifuncional. As estratégias de ação 
aconteceram dentro e fora de sala de aula e as intervenções foram realizadas num total de 36 
horas, organizadas em duas sessões semanais com duração de 60 minutos cada. Os trabalhos 
evidenciaram que os jogos quando bem direcionados produz resultados eficazes na 
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aprendizagem. Diante disso conclui-se que os jogos contribuem no desenvolvimento tanto 
acadêmico quanto social, portanto são recursos indispensáveis no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI DE FÁTIMA TASSI 
Orientador: Cleide Vítor Mussini Batista - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância dos jogos na construção da leitura e escrita do aluno da Sala de Recursos 
Multifuncional 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Aprendizagem, Alfabetização, Deficiência Intelectual, Sala de Recursos 
Multifuncional, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo verificar as contribuições 
do uso dos jogos como instrumento pedagógico no processo de construção da leitura e escrita. 
Visto que o aluno com deficiência intelectual apresenta limitações em assimilar conteúdos 
abstratos, necessitando de materiais concretos para melhor compreensão dos conteúdos 
propostos. Sendo assim, os jogos serão grandes aliados no processo ensino aprendizagem, 
possibilitando o aluno se aproximar dos conteúdos curriculares sem necessariamente realizar 
atividades maçantes e sem sentido. Tendo em vista a alfabetização do aluno com deficiência 
intelectual, analisaremos as contribuições dos jogos na construção da leitura e escrita dos alunos 
do 6º ano que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional. Esta Produção Didático-Pedagógica 
apresenta sugestões de jogos que serão trabalhados de acordo com o nível de aprendizagem 
referente à leitura e escrita, possibilitando assim, motivar e auxiliar na aquisição do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI MARA CRISTOF 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Encantar pela leitura: uma proposta de superação de dificuldades de leitura e escrita dos 
alunos da Sala de Recursos 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Leitura, escrita, aluno, aprendizagem, professor, 
Resumo: A escola de modo geral enfrenta várias dificuldades para concretizar seu trabalho tendo 
como resultado uma educação de qualidade. Atualmente os alunos trazem muitas dificuldades 
para o âmbito escolar, muitas dessas resultam no encaminhamento para a avaliação na Sala de 
Recursos, onde o professor, o pedagogo e o psicólogo identificam a necessidade ou não desse 
atendimento especializado. Os alunos que ingressam na Sala de Recursos apresentam 
dificuldades diversificadas que podem ser leve, moderada e severa, sendo que cada aluno 
necessita de diferentes práticas pedagógicas. Para compreender os limites e as potencialidades 
da leitura no desenvolvimento do aluno da Sala de Recursos promovendo melhorias no 
desempenho de todas as disciplinas do decorrer de sua vida escolar será desenvolvido o Projeto 
Encantar pela leitura: uma proposta de superação das dificuldades dos alunos da Sala de 
Recursos. A aplicação do Projeto será realizada com os alunos da Sala de Recursos 
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Multifuncional Tipo I, a proposta é desenvolver a leitura através de vários tipos de gêneros 
textuais, estudo bibliográfico para dar suporte teórico-metodológico através de pesquisa para 
construção do material didático pedagógico. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSELI MARA CRISTOF 
Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Encantar pela leitura:uma proposta de superação de dificuldades dos alunos da Sala de 
Recursos 
Tema: Educação especial 
Palavras-chave: Leitura, escrita, aprendizagem, professor, aluno 
Resumo: A escola de modo geral enfrenta várias dificuldades para concretizar seu trabalho tendo 
como resultado uma educação de qualidade. Atualmente os alunos trazem muitas dificuldades 
para o âmbito escolar, muitas dessas resultam no encaminhamento para a avaliação na Sala de 
Recursos, onde o professor, o pedagogo e o psicólogo identificam a necessidade ou não desse 
atendimento especializado. Os alunos que ingressam na Sala de Recursos apresentam 
dificuldades diversificadas que podem ser leve, moderada e severa, sendo que cada aluno 
necessita de diferentes práticas pedagógicas. Desta forma, este trabalho busca compreender os 
limites e as potencialidades da leitura no desenvolvimento do aluno da Sala de Recursos 
promovendo melhorias no desempenho de todas as disciplinas do decorrer de sua vida escolar 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE DA SILVA BOTELHO 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A AVALIAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Educação Infantil, Zona de Desenvolvimento Proximal, Teoria Histórico-cultural, 
Avaliação 
Resumo: Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida no Programa de Desenvolvimento 
Educacional, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE/PR). Os assuntos 
apresentados foram implementados na Escola João Paulo II - Educação Infantil e Ensino 
Fundamental na Modalidade Educação Especial, tendo como público alvo crianças da etapa da 
Educação Infantil - Pré Escolar, com o objetivo de identificar o nível de conhecimento e 
desenvolvimento real da criança. O estudo foi baseado na Teoria Histórico-cultural, aprofundando 
conhecimentos sobre a Zona do Desenvolvimento Proximal, que compreende os processos de 
desenvolvimento que já foram atingidos, como também aqueles que ainda estão por ser 
construídos ou em construção, assim podendo contribuir com professores, no intuito de subsidiar 
estratégias sobre o que elas ainda precisam desenvolver. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE DA SILVA BOTELHO 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprofundar Conhecimentos Teóricos sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Educação Especial, Aprendizagem na Educação Infantil, Zona de 
Desenvolvimento Proximal 
Resumo: A Educação Infantil é uma etapa no processo de aprendizagem, o objetivo desse 
trabalho é aprofundar conhecimentos teóricos sobre a Zona do Desenvolvimento Proximal, na 
tentativa de entender como ocorre o aprendizado da criança, e também ter elementos para 
elaborar estratégias para que os professores trabalhem com seus alunos da Pré-escola. Como o 
estudo está voltado a Zona do Desenvolvimento Proximal a presente proposta será realizada em 
forma de pesquisa diagnóstica e de caráter interventivo, através de cinco etapas: pesquisa sobre 
os conteúdos trabalhados em sala de aula; com esses conteúdos será elaborado instrumentos de 
avaliação; aplicação da avaliação aos alunos; após aplicação será feito uma tabulação de dados, 
e para finalizar a elaboração de possíveis estratégias de ensino. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE MOREIRA QUINTELA 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de Tecnologias Assistivas e de materiais adaptados no ensino de alunos com 
deficiência física 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Ensino, Tecnologia assistiva, Deficiência Física 
Resumo: Resumo: O presente artigo aborda o uso das Tecnologias Assistivas como recurso de 
apoio pedagógico no processo de ensino aprendizagem dos alunos com deficiências Físicas 
Neuromotoras e foi produzido como parte das atividades de formação continuada, ministrada 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Tem como objetivo auxiliar o alunado da 
educação básica modalidade especial, no desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, 
intelectuais e motoras utilizando-se para esse processo benefícios das Tecnologias Assistivas 
como metodologia alternativa e interdisciplinar. A proposta foi desenvolvida junto aos alunos da 
Escola Cristian Eduardo Hack Cardozo - Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais na 
modalidade de Educação Especial, do município de Foz do Iguaçu - Paraná. A execução da 
proposta iniciou-se no mês de março de 2017, sendo realizados oito encontros presenciais de 
quatro horas cada totalizando 32 horas em efetivo trabalho com os alunos, que foram 
desenvolvidos durante o primeiro semestre. As atividades aplicadas nos encontros foram àquelas 
estabelecidas na Produção Didática Pedagógica, sendo constituídas de atividades diversificadas 
que foram desenvolvidas no laboratório de informática em comum acordo com as disciplinas do 
currículo escolar. Este trabalho também envolveu formação de professores por meio do Grupo de 
Trabalho em Rede (GTR). Os resultados alcançados demonstraram avanços educacionais, 
profissionais e pessoais, e por satisfazer às expectativas dos alunos e do professor PDE, 
possibilitando-lhes novas aprendizagens significativas, pelo uso dos recursos das Tecnologias 
Assistivas aplicada à educação.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROSIMEIRE MOREIRA QUINTELA 
Orientador: Andréia Nakamura Bondezan - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de Tecnologias Assistivas e de materiais adaptados no ensino de alunos com 
deficiência física 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Ensino, Tecnologia assistiva, Deficiência Física, 
Resumo: A educação se encontra num ambiente de transformações e revisões, o que leva a 
pensar e refletir sobre novas formas de metodologias na escola. Neste contexto de mudanças 
imperativas, ao professor recai o papel principal como catalisador dessas inovações, e nessa 
perspectiva, eles são instigados a refletir as velhas práticas pedagógicas de maneira à 
ressignificá-las. Desse modo a proposta dessa Unidade Didática é ultrapassar as fronteiras das 
disciplinas, colocando os estudantes nessa relação com o mundo, o que leva a utilizar as 
Tecnologias Assistivas e de materiais adaptados como uma atividade criativa, lúdica e também 
como objeto interdisciplinar no auxílio do desenvolvimento da aprendizagem de todos os alunos, 
inclusive daqueles com algum tipo de deficiência. Para isso, esta Unidade Didático-Pedagógica 
contribuirá como material de apoio para redimensionar o aluno em sua caminhada escolar, 
mediante a reprodução da obra e também dos materiais adaptados ao perfil do alunado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROZI TERRA FABRI 
Orientador: ANDRÉ LUÍS ONÓRIO CONEGLIAN - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MECDAISY: UM RECURSO TECNOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
PROFESSOR 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Tocador MecDaisy, Formação Continuada, 
Resumo: A Tecnologia Assistiva é entendida como ferramenta de apoio pedagógico. Um dos 
objetivos do curso é o de proporcionar a formação continuada de conhecimentos voltados à área 
de tecnologias assistivas para professores da rede regular de ensino estadual e outros 
profissionais da educação. Observa-se a necessidade de capacitação para professores que 
atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais, nos Centros de Atendimento Especializado e nas 
salas de ensino regular (base comum). Um dos meios, para que se garanta a formação destes 
profissionais da educação é oferecendo o conhecimento do Tocador MecDaisy. O MecDaisy 
possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, gravado ou sintetizado. 
Pretendo com este curso de formação continuada no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), que profissionais da área da educação e demais profissionais de outras áreas tenham 
condições de atuarem junto a alunos com deficiência utilizando o Tocador MecDaisy. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROZI TERRA FABRI 
Orientador: ANDRÉ LUÍS ONÓRIO CONEGLIAN - IES: UEL 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MECDAISY: UM RECURSO TECNOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
PROFESSOR 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Tocador MecDaisy, Formação Continuada 
Resumo: A Tecnologia Assistiva é entendida como ferramenta de apoio pedagógico. Um dos 
objetivos do curso é o de proporcionar a formação continuada de conhecimentos voltados à área 
de tecnologias assistivas para professores da rede regular de ensino estadual e outros 
profissionais da educação. Observa-se a necessidade de capacitação para professores que 
atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais, nos Centros de Atendimento Especializado e nas 
salas de ensino regular (base comum). Um dos meios, para que se garanta a formação destes 
profissionais da educação é oferecendo o conhecimento do Tocador MecDaisy. O MecDaisy 
possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em áudio, gravado ou sintetizado. 
Pretendo com este curso de formação continuada no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), que profissionais da área da educação e demais profissionais de outras áreas tenham 
condições de atuarem junto a alunos com deficiência utilizando o Tocador MecDaisy. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROZISLANDA MOREIRA QUINTELA 
Orientador: ELIANE PINTO DE GOES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE SURDOS NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS (EJA): Jogos de Geometria 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Surdez, Jogos, Geometria, EJA, 
Resumo: Independente do tipo de deficiência auditiva e/ou do período em que ela foi adquirida a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) garante o acesso a um Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) nas escolas públicas de educação básica, sendo utilizada a Língua de Sinais 
que lhes são naturais, bem como, o uso de materiais pedagógicos específicos. Assim, o objetivo 
geral desse artigo é compreender como os jogos didático-pedagógicos podem ser utilizados para 
o ensino de alunos surdos visando uma apropriação significativa e conhecimentos específicos do 
conteúdo de geometria. O público alvo desse estudo são educandos com deficiência auditiva 
matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Foz do Iguaçu/PR. No âmbito 
do ensino de Matemática, almeja-se demonstrar como os jogos didático-pedagógicos podem ser 
utilizados no Atendimento Educacional Especializado de alunos surdos do ensino fundamental II 
que frequentam a EJA. As mediações corresponderam a 32 horas/aula e foram escolhidos 
diversos jogos que contribuem para a aprendizagem de geometria. A experiência mostrou que os 
jogos ajudam na assimilação dos conteúdos da matemática, ajudando a detectar os alunos que 
apresentam mais dificuldades na aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: ROZISLANDA MOREIRA QUINTELA 
Orientador: ELIANE PINTO DE GOES - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE SURDOS NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS (EJA): JOGOS DE GEOMETRIA 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Surdez, Jogos, Geometria, EJA, 
Resumo: A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) no Brasil, 
passaram a ser desenvolvidas diversas políticas públicas para viabilizar a inclusão de alunos com 
necessidades especiais preferencialmente na rede regular de ensino. Dentre os alunos atendidos 
encontram-se aqueles que possuem surdez apresentando perdas na acuidade auditiva que 
oscilam de níveis leves, moderados a profundos. De acordo com as características do aluno, 
serão elaborados os planos de ensino, escolhidos os recursos e materiais mais adequados. 
Diante disso, o objetivo geral deste estudo consiste em compreender como os jogos didático-
pedagógicos podem ser utilizados para o ensino destes alunos visando uma apropriação 
significativa e conhecimentos específicos do conteúdo de geometria. Essa escolha deve-se as 
influencias da teoria vygotskyana na qual se verifica que todos os seres humanos tem 
possibilidades de aprender inclusive aqueles com deficiências que se utilizam de um processo de 
compensação, portanto, os surdos compensariam a perda auditiva por meio dos estímulos 
visuais. Dessa forma, tornou-se possível a proposição desse projeto de intervenção no qual os 
jogos serão utilizados para o ensino de Matemática aos alunos surdos matriculados no Colégio 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Professor Orides Balotin Guerra na cidade 
de Foz do Iguaçu. Como metodologia a implementação desse projeto, utilizando jogos didático-
pedagógicos que poderão proporcionar o acesso ao conhecimento sistematizado dos conteúdos, 
promovendo um melhor aprendizado da geometria. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA GOUVEIA VIEIRA 
Orientador: Sílvia Márcia Ferreira Meletti - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE PEQUENO PORTE: Uma proposta de intervenção 
pedagógica com alunos do Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptações, Aprendizagem, Ensino, Intervenções, 
Resumo: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - PDE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL SANDRA REGINA 
GOUVEIA VIEIRA RESUMO: ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE PEQUENO PORTE: Uma 
proposta de intervenção pedagógica com alunos do Ensino Fundamental na Modalidade de 
Educação Especial São Pedro do Ivaí – Pr. ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE PEQUENO 
PORTE: Uma proposta de intervenção pedagógica com alunos do Ensino Fundamental na 
Modalidade de Educação Especial. Tendo em vista temática proposta, este projeto tem como 
propósito desenvolver ações por meio de recursos e estratégias alternativas que possibilitem aos 
alunos com deficiência intelectual compreender os conteúdos abordados, proporcionando 
experiências produtivas, estímulos e uma aprendizagem significativa. Neste sentido, considera-se 
que a flexibilização curricular pode contribuir tanto no trabalho do professor como para a 
efetivação do aprendizado, haja vista que as adaptações curriculares de pequeno porte (não 
significativas) são modificações menores que o professor consegue realizar com facilidade no seu 
planejamento. São pequenos ajustes nas atividades da sala de aula com objetivo de acolher as 
diferentes formas de aprender do grupo de alunos, ou seja, é um currículo dinâmico. Conforme a 
observação do cotidiano escolar dos alunos da 1ª etapa do 2º ciclo do Ensino Fundamental na 
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Modalidade de Educação Especial este projeto buscar-se-á propor estratégias de intervenção que 
garantam atender de maneira pratica as reais necessidades da classe, como também subsidiar 
nos objetivos pedagógicos do professor 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA GOUVEIA VIEIRA 
Orientador: Sílvia Márcia Ferreira Meletti - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE PEQUENO PORTE: Uma proposta de intervenção 
pedagógica com alunos do Ensino Fundamental na Modalidade de Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Aprendizagem, Estratégias Alternativas, Educação especial, 
Resumo: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL - PDE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL SANDRA REGINA 
GOUVEIA VIEIRA RESUMO: ADAPTAÇÕES CURRICULARES DE PEQUENO PORTE: Uma 
proposta de intervenção pedagógica com alunos do Ensino Fundamental na Modalidade de 
Educação Especial São Pedro do Ivaí 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SANDRA STELLA MARIS AHMAD EID 
Orientador: Marcos Maestri - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: educação, aprendizagem, professor, necessidades especiais, 
Resumo: Este trabalho se justifica por buscar entender as inteligências múltiplas e como elas 
podem auxiliar no trabalho com alunos que possuem necessidades educacionais especiais, nas 
turmas dos sextos anos do Colégio Estadual Doutor Osvaldo Cruz, fazendo com que o professor 
seja um mediador para auxiliar o aluno a desenvolver suas potencialidades, não focando apenas 
nas dificuldades. Sendo o objetivo principal do trabalho verificar que tipos de contribuições as 
inteligências múltiplas podem trazer para a aprendizagem dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. Para alcançar o objetivo principal, é necessário ainda a) compreender as 
inteligências múltiplas; b) analisar de que maneira as inteligências múltiplas podem auxiliar no 
desenvolvimento das habilidades dos alunos com necessidades educacionais especiais; c) 
verificar que procedimentos podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades dos alunos e d) 
desenvolver sugestões que auxiliem em um atendimento especializado voltado com as 
inteligências múltiplas.

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SANDRA STELLA MARIS AHMAD EID 
Orientador: Marcos Maestri - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Inteligências Múltiplas, necessidades educacionais especiais, educação 
especial, inclusão escolar, 
Resumo: Esta produção didática tem por objetivo entender as inteligências múltiplas e como 
podem contribuir no trabalho com alunos que possuem necessidades educacionais especiais. 
Através de questionário, que será aplicado aos alunos de Educação Especial, com intuito de 
identificar os tipos de inteligências de cada aluno, para que se possa fazer as intervenções 
necessárias, que auxiliarão no desenvolvimento, focando em suas habilidades e não em suas 
dificuldades. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SARA GONÇALVES DOS SANTOS 
Orientador: ROSELÂNIA FRANCISCONI BORGES - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS REINTEGRATIVAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Tema: Avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para a construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, 
Evasão Escolar, Reintegração Escolar 
Resumo: Este estudo teve por objetivo reintegrar alunos evadidos dos Programas de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Profissional (EP), matriculados na Escola de Educação 
Básica na Modalidade Educação Especial (EEBMEE) Reynaldo Rehder Ferreira, por meio da 
implantação de um projeto de atendimento por cronograma com atividades diferenciadas 
daquelas oferecidas nos referidos Programas. Em termos metodológicos foram desenvolvidas 
atividades voltadas à escola, à família e ao aluno. Levando-se em consideração os diversos 
motivos pelos quais os alunos não frequentavam o ambiente escolar foi proposto às famílias e aos 
alunos a possibilidade de frequentarem a Escola em dias e horários diferenciados, com o intuito 
de favorecer a organização familiar, assim como fazer com que os alunos, gradualmente, se 
sentissem reintegrados ao meio escolar e voltassem a cursá-lo de forma regular e satisfatória. Os 
alunos foram atendidos em pequenos grupos e individualmente sendo-lhes oferecidas atividades 
diferenciadas voltadas ao lúdico como recurso pedagógico. As famílias foram informadas, 
apoiadas e acompanhadas durante todo o processo. Após a implementação deste projeto, em 
função dos resultados positivos obtidos com o mesmo, a SEED/PR, juntamente com o 
Departamento de Educação Especial, aprovou a criação de uma turma de atendimento por 
cronograma nas EEBMEE. A turma oficial de cronograma passou a funcionar em meados do mês 
de agosto, abrindo assim a possibilidade de todas as EEBMEE poderem ofertar este tipo de 
atendimento pioneiro no Estado do Paraná. 
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Professor PDE: SARA GONÇALVES DOS SANTOS 
Orientador: ROSELÂNIA FRANCISCONI BORGES - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas pedagógicas reintegrativas na Educação Especial 
Tema: Avaliação para a identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para a construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: EJA, Evasão escolar, reintegração, cronograma 
Resumo: Este projeto tem por objetivo reintegrar alunos evadidos do programa de Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Profissional, matriculados na E.E.B.M.E.E. Reynaldo Rehder 
Ferreira, por meio de atendimento de cronograma e atividades diferenciadas daquelas oferecidas 
pelo referido programa. Levando-se em consideração os diversos motivos pelos quais os alunos 
não têm frequentado o ambiente escolar, vislumbra-se realizar esta implementação pedagógica, 
propondo às famílias e aos alunos a possibilidade de frequentarem a escola em dias e horários 
diferenciados, com o intuito de favorecer a organização familiar dos responsáveis por eles, assim 
como fazer com que os alunos, gradualmente, se sintam reintegrados ao meio escolar e voltem a 
cursá-lo de forma regular e prazerosa. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SELMA APARECIDA CAPELIN STRADA 
Orientador: Flaviane Pelloso Molina Freitas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PRÁTICAS INCLUSIVAS NA ESCOLA POR MEIO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Diversidade, Diferença, Atitude social, Inclusão escolar, 
Resumo: Por inclusão responsável entende-se acolher todas as pessoas sem exceção, no 
sistema de ensino, independentemente de cor, classe social, e condições físicas e psicológicas. 
Diante desse contexto, surgiu o questionamento: como trabalhar as diferenças e o respeito, 
proporcionando atitudes positivas de toda a comunidade escolar e principalmente dos alunos, 
frente à inclusão escolar? Em resposta a indagação, tem-se como objetivo geral favorecer a 
inclusão pela reflexão com foco no reconhecimento e aceitação da diferença e diversidade. E 
como específicos, planejar uma sequência didática para a discussão da diversidade e inclusão 
com a utilização do gênero textual história em quadrinhos; despertar a sensibilidade na aceitação 
do diferente através das obras de Maurício de Souza e seus personagens de caráter social 
provendo a inclusão e a diversidade; promover a aceitação em relação à deficiência 
principalmente nos ambientes escolares; e, identificar o uso das histórias em quadrinhos como 
mediadoras de inclusão social e aprendizagem. Metodologicamente optou-se pelo planejamento e 
execução de um Caderno Pedagógico composto de uma Sequência Didática intitulada  Práticas 
Pedagógicas Inclusivas na Escola por meio de Histórias em Quadrinhos (HQ), organizadas para 
alunos do 9º ano de uma Escola Estadual do Paraná, de um município de médio porte. A 
aplicação ocorreu em três etapas, num trabalho de trinta e duas horas- aula. Utilizou-se de 
discussões e atividades práticas e promoveu-se a reflexão acerca da deficiência e da diversidade. 
E assim constatar que é possível reconhecer a aplicabilidade das histórias em quadrinhos como 
mediadoras de inclusão social e aprendizado 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas Pedagógicas Inclusivas na escola por meio das Histórias em Quadrinhos 
Tema: Teoria e Práticas Educacionais para o atendimento dos alunos público alvo da Educação 
Especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Escola Inclusiva, Atitude Social, Histórias em Quadrinhos, 
Resumo: O presente material didático foi elaborado no âmbito de Desenvolvimento Educacional, 
da SEED e visa contribuir como mais uma das ferramentas de consulta para os professores da 
rede Pública Estadual de Educação que tenham a intenção de aprimorar suas metodologias e 
enriquecer suas atividades. Possui como objetivo planejar uma discussão da diversidade e 
inclusão com a utilização do gênero textual história em quadrinhos através de caderno 
pedagógico. E assim, despertar a sensibilidade na aceitação do diferente através das obras de 
Maurício de Souza, e seus personagens de caráter social provendo a inclusão e a diversidade. 
Promover a aceitação em relação à deficiência principalmente nos ambientes escolares. E 
identificar a aplicabilidade das histórias em quadrinhos como mediadoras de inclusão social e 
aprendizagem. Pretende-se trabalhar com a turma do 9º ano do ensino fundamental, através de 
atitudes sociais, envolvendo os educandos com leitura de textos, vídeos, atividades reflexivas e 
reconstrução de práticas quando um se coloca no lugar do outro. Espera-se que com essas 
práticas, todos possam reconhecer que cada escola é única e precisa ser como seus alunos, 
reconhecidos e valorizados nas suas diferenças. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SILVANA DE FÁTIMA TRAVENSOLI DO CARMO 
Orientador: Paola Andressa Scortegagna - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um olhar sobre a avaliação psicoeducacional no contexto escolar 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Avaliação Psicoeducacional, Sala de Recursos Multifuncional, Formação 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a importância do preenchimento da Ficha de 
Referência Pedagógica pelo professor do ensino regular como subsídio para a avaliação 
psicopedagógica do aluno na Sala de Recursos Multifuncional. No processo de implementação do 
projeto no ambiente escolar, teve destaque a unidade didática constituída de textos, vídeos e 
filmes que enfatizaram a avaliação pedagógica como processo contínuo, cumulativo e que prioriza 
os aspectos qualitativos da aprendizagem. Houve a necessidade do aprofundamento teórico com 
as questões que envolvem as dificuldades de aprendizagem, reflexões sobre a inclusão, a 
discussão sobre a necessidade e a importância da formação continuada. O trabalho como um 
todo oportunizou no coletivo propostas, encaminhamentos, reflexões sobre as possibilidades e 
limitações no espaço escolar e a importância do trabalho pedagógico em parceria que contribui e 
que proporciona novos olhares, que sejam de fato capazes de promover qualidade no processo 
avaliativo em todo seu contexto. 
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Título: Um olhar sobre a avaliação psicoeducacional no contexto escolar 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem 
Palavras-chave: Avaliação Psicoeducacional, Formação, Contexto escolar, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo apresentar a importância da Avaliação 
Psicoeducacional no contexto escolar e para tanto serão apresentados textos e vídeos que 
enfatizam a avaliação como processo contínuo e cumulativo, há também a necessidade do 
aprofundamento teórico com as questões que envolvem as dificuldades de aprendizagem, o aluno 
da Educação Especial e o correto preenchimento da Ficha de Referência Pedagógica e a 
formação continuada. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SILVANA MÁRCIA DOS SANTOS RORATTO 
Orientador: Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Especial e Capacitação Profissional: uma contribuição ao processo de inclusão 
dos alunos com TDAH 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Capacitação Profissional, Inclusão Educacional, Ensino Regular, TDAH - 
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, 
Resumo: Este estudo será voltado à prática pedagógica profissional destinada à inclusão escolar 
tendo com foco alunos com TDAH - Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade. O 
interesse por esse tema teve origem a partir da atuação em sala de recursos, de conversas com 
professores, da troca de experiências, de informações passadas em reuniões na escola, de 
resultados alcançados pelos alunos com necessidades especais, de relatos sobre dificuldades 
dos profissionais diante do desafio de trabalhar com alunos especiais. Esse quadro demonstra a 
necessidade de uma práxis pedagógica de apoio ao coletivo docente no processo de inclusão 
escolar. O objetivo é trabalhar a relação teoria e prática como processo em prol da atuação 
profissional visando resultados como: permanência, sucesso acadêmico, inclusão escolar e 
satisfação profissional. 
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Professor PDE: SILVANA MÁRCIA DOS SANTOS RORATTO 
Orientador: Rosana Aparecida Albuquerque Bonadio - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 

 
Título: Educação Especial e Capacitação Profissional: uma contribuição ao processo de inclusão 
dos alunos com TDAH 
Tema: Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais como mais um 
recurso para construção do processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Capacitação Profissional, Inclusão Educacional, Ensino Regular, TDAH, 
Resumo: O interesse pelo tema surgiu a partir da atuação em Sala de Recursos Multifuncional - 
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SRM, da troca de experiências, informações obtidas em reuniões na escola, conselhos de classe, 
de resultados alcançados pelos alunos diagnosticados com TDAH, de relatos dos profissionais 
sobre dificuldades encontradas diante do desafio de trabalhar com esses alunos. Essa realidade 
aponta para a necessidade de umas práxis pedagógicas para apoio ao docente no trabalho 
voltado à inclusão escolar. Entende-se que o professor por meio das suas práticas e a escola por 
meio suas adequações compõem peças-chave neste processo, possibilitando o desenvolvimento 
de uma aprendizagem com qualidade. Pretende-se por meio deste curso contribuir para a 
capacitação dos professores oferecendo um espaço de estudos e discussões sobre o tema 
visando aprimorar a prática pedagógica direcionada à inclusão dos alunos com TDAH - no ensino 
regular. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SILVANA PALAVEZZINI 
Orientador: André Pereira Pedroso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE 
JOVENS E ADULTOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Tema: Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, EJA, Ensino, aprendizagem 
Resumo: Este trabalho tem como finalidade destacar a importância dos jogos como mediador e 
facilitador nas práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos, particularmente, na 
Educação Especial. Quando nos referimos a EJA - Educação de Jovens e Adultos na Educação 
Especial acenamos a uma modalidade de ensino que requer do educador mais do que 
sensibilidade e conhecimento, requer práticas pedagógicas diversificadas que facilitem o ensino e 
a aprendizagem. Para tanto, utilizamos como metodologia principal revisão das literaturas sobre a 
temática. Entendemos que por meio dos jogos o aluno é levado a refletir e raciocinar antes de 
agir, ajudando no desenvolvimento de sua aprendizagem como um todo e auxiliando na solução 
de problemas em situações reais de sua vida. O jogo é considerado por muitos autores como de 
interesse do educando atividade atrativa para o mesmo, portanto, muito influente no processo de 
ensino- aprendizagem, necessário ao seu desenvolvimento. Além de tudo, o jogo bem elaborado, 
organizado e aplicado pelo professor, pode tornar-se um meio de motivação, contribuindo ao 
aprendizado mais eficiente. Deste modo, o objetivo deste trabalho visa demonstrar que o jogo 
pode se transformar em uma valiosa metodologia de ensino-aprendizagem. Como consequência, 
este trabalho pretende sensibilizar os professores para que os mesmo busquem novas práticas 
pedagógicas, onde o jogo pode ser uma metodologia importante no processo de ensino 
aprendizagem. 
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Professor PDE: SILVANA PALAVEZZINI 
Orientador: André Pereira Pedroso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância dos Jogos como Estratégia Pedagógica no ensino de Jovens e Adultos na 
Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Jogos, Educação Especial, EJA, Ensino - Aprendizagem 
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Resumo: Este trabalho tem como finalidade destacar a importância dos jogos como mediador e 
facilitador nas práticas pedagógicas na educação de jovens e adultos, particularmente, na 
Educação Especial. Quando nos referimos a EJA - Educação de Jovens e Adultos na Educação 
Especial acenamos a uma modalidade de ensino que requer do educador mais do que 
sensibilidade e conhecimento, requer práticas pedagógicas diversificadas que facilitem o ensino e 
a aprendizagem. Para tanto, utilizamos como metodologia principal revisão das literaturas sobre a 
temática. Entendemos que por meio dos jogos o aluno é levado a refletir e raciocinar antes de 
agir, ajudando no desenvolvimento de sua aprendizagem como um todo e auxiliando na solução 
de problemas em situações reais de sua vida. O jogo é considerado por muitos autores como de 
interesse do educando atividade atrativa para o mesmo, portanto, muito influente no processo de 
ensino- aprendizagem, necessário ao seu desenvolvimento. Além de tudo, o jogo bem elaborado, 
organizado e aplicado pelo professor, pode tornar-se um meio de motivação, contribuindo ao 
aprendizado mais eficiente. Deste modo, o objetivo deste trabalho visa a demonstrar que o jogo 
pode se transformar em uma valiosa metodologia de ensino-aprendizagem. Como consequência, 
este trabalho pretende sensibilizar os professores para que os mesmo busquem novas práticas 
pedagógicas, onde o jogo pode ser uma metodologia importante no processo de ensino 
aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SILVANA REGINA AGUILAR 
Orientador: Tânia dos Santos Alvarez da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escola Inclusiva: desafios da Mediação Pedagógica em situações de Deficiência 
Intelectual e Transtornos Funcionais Específicos 
Tema: Práticas Pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, deficiência intelectual, transtornos funcionais específicos, mediação 
pedagógica 
Resumo: O presente artigo corresponde à etapa final do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Teve como foco a 
Inclusão Educacional e os desafios da Mediação pedagógica de alunos com deficiência Intelectual 
e transtornos funcionais específicos. Apresenta um breve histórico acerca da trajetória da 
Educação Especial e cita princípios e leis que amparam a Inclusão da pessoa com Necessidades 
Educativas Especiais no ensino regular. Fundamentado na teoria Histórico-Cultural, aborda 
conceitos referentes à aprendizagem e desenvolvimento. Por meio da Implementação do projeto 
de Intervenção Pedagógica, desenvolvido com professores do município de Mandaguari atuantes 
na rede pública do Estado, discute as possibilidades de se garantir a Inclusão Educacional, 
oportunizando condições favoráveis de aprendizagem a todos, por meio de uma Mediação 
pedagógica que reconhece, respeita as diferenças e busca estratégias diferenciadas para o 
trabalho. 
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Título: Escola Inclusiva: desafios da Mediação Pedagógica em situações de Deficiência 
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Intelectual e Transtornos Funcionais Específicos 
Tema: Práticas Pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Mediação Pedagógica, Flexibilização/adaptação Curricular 
Resumo: Dentre os inúmeros desafios propostos à escola, a Inclusão Escolar de alunos com 
Necessidades Educativas Especiais é um importante tema a ser discutido e analisado. Com o 
objetivo de compreender para transformar a realidade educacional atual, o presente trabalho 
relata, de forma sucinta, a concepção de sujeito construída acerca da pessoa com deficiência 
desde os primórdios dos tempos; apresenta um breve relato histórico da trajetória da educação 
escolar destinada aos mesmos e fundamentado na Teoria Histórico-Cultural, aborda aspectos 
referentes a aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com necessidades educativas 
especiais. O trabalho de Implementação Pedagógica pretende contribuir com a prática docente 
oportunizando a reflexão e o acesso aos pressupostos legais e teóricos da educação inclusiva, 
bem como promovendo estudo de casos e ações específicas de flexibilização curricular para 
alunos inseridos em nosso sistema de ensino de modo a promover transformações que venham 
garantir as condições necessárias de acesso, permanência e aprendizagem desses alunos. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SÍLVIA REGINA GOMES 
Orientador: Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DO JORNAL NO TRABALHO COM A LEITURA NA SALA DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAL - TIPO I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Leitura, Jornal, Sala de Recursos, 
Resumo: O jornal na escola é uma das possibilidades para incentivar a leitura de forma crítica 
através de discussões sobre a realidade social. Sendo assim, este estudo tem como objetivo 
trabalhar a leitura de forma significativa, propiciando o desenvolvimento da leitura nas diferentes 
disciplinas do currículo, bem como em sua vida cotidiana, ressaltando o jornal como importante 
recurso de ensino e que faz parte da realidade sociocultural do educando. Desta forma, procurou-
se levantar referências através de autores que abordam desde a concepção de leitura até o 
trabalho com o jornal no meio educacional. A metodologia utilizada evidencia a pesquisa como 
qualitativa, onde primeiramente foram levantados alguns estudos teóricos de autores como: Freire 
(1989), Pavani (2002), dentre outros. O trabalho com o jornal em sala de aula, se bem planejado, 
propicia ao educando um rico conhecimento cultural e social tornando a prática da leitura uma 
atividade significativa e prazerosa, trabalhando também, as habilidades sociais, a prática da 
oralidade, o exercício da cidadania e o estímulo à pesquisa. As dificuldades na leitura ocorre tanto 
com alunos do ensino regular como com alunos que frequentam a Sala de Recursos 
Multifuncional (SRM). Por isso, esse trabalho se debruçará na implementação de práticas de 
leitura com os alunos da SRM. 
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Título: A Utilização do Jornal no Trabalho com a Leitura na Sala de Recursos Multifuncional - 
Tipo I 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola 
Palavras-chave: Leitura, Jornal, Sala de Recursos, 
Resumo: A dificuldade de muitos alunos lerem de forma compreensiva pode gerar dificuldades de 
compreensão nas disciplinas escolares, e essa dificuldade na leitura permeia tanto os alunos do 
ensino regular como os alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional. Por isso, esse 
trabalho se debruçará na implementação de práticas de leitura com os alunos da SRM. A leitura 
na escola, não deve ficar limitada a leitura de textos fracionados encontrados nos livros didáticos, 
e uma das possibilidades para combater esse problema é o trabalho com o jornal, pois o mesmo 
pode ser utilizado como recurso didático, devido à variedade de assuntos que oportuniza o 
pensamento argumentativo sobre as várias situações apresentadas, oportunizando ao aluno 
várias formas de interpretação do mundo. Pretendemos utilizar o jornal como recurso pedagógico 
para o desenvolvimento da leitura nas diferentes disciplinas do currículo, bem como em sua vida 
cotidiana, tornando a prática da leitura uma atividade agradável. Este trabalho teve orientação 
através de uma abordagem qualitativa de pesquisa. Minayo (2007, p.21) nos mostra que tal 
pesquisa responde questões da realidade social. E tal metodologia foi escolhida por se adequar 
melhor na compreensão dos fatos ocorridos de uma forma mais completa, podendo obter 
melhores resultados. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SOLANGE DE FÁTIMA BRAVO 
Orientador: ELIANE PINTO DE GOES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas, AEE, Língua Portuguesa, EJA 
Resumo: Este artigo é resultado de um estudo realizado no PDE, através da utilização de 
estratégias e atividades desenvolvidas com o uso das Tecnologias Assistivas (TAs) na Sala de 
Recursos Multifuncional (SRM) do CEEBJA Prof. Orides Balotin Guerra, aplicadas ao Ensino 
Fundamental-II, com o intuito de avaliar sua contribuição na aprendizagem dos alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). Para tanto, traz uma abordagem teórica Histórico-
Cultural, valendo-se de Vigotski (1988,1997), Góes (2002), Shirmer; Browning; Bersch e Machado 
(2007) e de autores que discorrem sobre o uso da Tecnologia em benefício da educação. A 
metodologia para o desenvolvimento se baseou na aplicação de recursos alternativos para 
auxiliar na disciplina de Língua Portuguesa, como disciplina piloto, para ser aplicada em outras 
posteriormente. Foram usados diversos gêneros discursivos com possibilidades de aplicação das 
TAs, adaptando os recursos tecnológicos às necessidades do educando. Os resultados da 
implementação apontam para bons resultados na área de compreensão, interpretação de textos 
visuais e auditivos, também ampliou as possibilidades dos alunos da SRM usarem outros 
recursos como dicionário on line, acessar blogs com audiodescrição e tradução simultânea em 
libras. As ações de Implementação contribuíram com a prática pedagógica relacionada ao 
atendimento de alunos com NEEs. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SOLANGE DE FÁTIMA BRAVO 
Orientador: ELIANE PINTO DE GOES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologias Assistivas 
Resumo: O principal objetivo desse projeto é aplicar as Tecnologias Assistivas na Sala de 
Recursos Multifuncional do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 
(CEEBJA) Prof. Orides Balotin Guerra, no Município de Foz do Iguaçu-PR, para avaliar sua 
contribuição na aprendizagem dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). Tal 
projeto se justifica em função da grande necessidade de se aplicar as Tecnologias Assistivas 
(TAs) no atendimento aos educandos que apresentam deficiências e transtornos, pelo grau de 
dificuldades observadas no ensino e aprendizagem. A problemática que centraliza a pesquisa 
consiste nos seguintes questionamentos: Em que medida as TAs contribuem para o 
desenvolvimento dos educandos que apresentam NEEs? Quais são as adaptações e ajustes, ou 
alterações necessárias para vencer os desafios da aprendizagem dos educandos com NEEs, 
contribuindo para o trabalho pedagógico dos professores? Para o desenvolvimento e 
implementação do projeto se valerá das seguintes estratégias metodológicas: elaboração e 
aplicação de questionário para alunos com NEEs do CEEBJA Orides Balotin Guerra, público alvo 
do projeto de pesquisa, sobre o uso das TAs; preparação de materiais de estudo com sugestões 
de livros, textos, filmes, vídeos, charges que abordam a pessoa com deficiência no ambiente 
escolar; acompanhamento no uso das TAs em diferentes áreas do conhecimento; trabalho em 
grupos com os alunos para interagirem e socializarem os conhecimentos acerca das TAs 
utilizadas; rodas de conversa com alunos e professores para avaliar a metodologia usada na 
aplicação das TAs, pontos positivos e negativos e apresentação dos resultados à comunidade 
escolar. Para tanto, durante o desenvolvimento da pesquisa serão demonstradas as TAs e suas 
aplicabilidades através do Ensino Colaborativo, descrevendo também a metodologia aplicada. 
Dessa forma, realçando os aspectos positivos relacionados à aprendizagem e em que medida é 
preciso readaptar ou fazer alterações para vencer os desafios da aprendizagem dos educandos 
com NEEs. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SOLANGE SOUZA LINO 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Autismo 
Tema: FUNDAMENTOS, TEÓRICOS, LEGAIS E PRÁTICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA. 
Palavras-chave: Educação Especial, Transtorno Global do desenvolvimento, Transtorno do 
Espectro Autista 
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional- PDE- que foi instituído e é administrado pela Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná. O trabalho desenvolvido teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre autismo, 
suas características e proporcionar conhecimentos e esclarecimento aos alunos que convivem 
com o aluno TEA em sala de aula. O estudo se desenvolveu em três fases: a primeira foi à 
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fundamentação teórica, a segunda foi a realização do grupo de estudo GTR que se caracteriza 
pela interação virtual entre professores e a terceira é a implementação do projeto com os alunos e 
professores do ensino médio do Colégio Estadual Idália Rocha. Concluímos com o trabalho que 
os alunos e professores demonstraram interesse pelo tema, participando e se integrando das 
atividades, colaborando com sugestões para adequar a metodologia de acordo com as 
necessidades do cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SOLANGE SOUZA LINO 
Orientador: Rosângela Aparecida Volpato - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Autismo 
Tema: FUNDAMENTOS, TEÓRICOS, LEGAIS E PRÁTICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA. 
Palavras-chave: Educação Especial, Transtorno Global do desenvolvimento, Transtorno do 
Espectro Autista 
Resumo: De acordo com a descrição do CID-10, Classificação Internacional de Doenças 
publicada pela Organização Mundial de Saúde, o autismo é um transtorno invasivo do 
desenvolvimento, que se manifesta antes dos três anos de idade que é caracterizado pelas 
dificuldades significativas na comunicação e na interação social, alterações de comportamento, 
além de padrões repetitivos e movimentos estereotipados. No entanto, cada pessoa é única, e, no 
caso do autismo, isto é ainda mais acentuado, já que cada um manifesta os sintomas de forma 
diferente. Sabemos que em todo e qualquer processo pedagógico escolar, a ação do professor é 
imprescindível para que ocorra uma aprendizagem satisfatória. No caso dos alunos com 
necessidade especial, a figura do professor se torna importante tanto na aprendizagem como na 
inclusão destes sujeitos. Assim, se faz necessário conhecer e aprender a se relacionar com o 
mundo autista e se tornar capacitado para tal. Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é 
contribuir para uma melhor inclusão do aluno com Transtorno do Espectro Autista, por meio do 
aprofundamento do conhecimento sobre as características destes sujeitos. Em termos de 
objetivos gerais pretende-se conhecer o autismo e suas características, aprender como ensinar os 
alunos autistas e realizar palestras na sala de aula na qual o aluno com TEA está inserido. Como 
estratégia de implementação estabelece-se reunião com a Direção e Equipe Pedagógica para 
apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica, estudos sobre o autismo e palestras sobre o 
Transtorno do Espectro Autista na sala da qual o este aluno está inserido. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SONI MARA ZARDINELO 
Orientador: André Pereira Pedroso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos educativos e tecnologia: recurso pedagógico criativo e significativo na atuação com 
alunos da sala de recursos multifuncional Tipo I 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia, Aprendizagem, Educação Especial 
Resumo: Este trabalho desenvolveu-se com o objetivo de estimular o uso da internet no trabalho 
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com jogos e outras atividades, para alunos que frequentam Sala de Recursos Multifuncional Tipo 
I, como forma de promover uma aprendizagem significativa. Ampliou-se as capacidades 
cognitivas e sociais dos alunos levando em consideração suas especificidades, suas formas de 
pensar e de manifestar o seu aprendizado, com a utilização de jogos e mídias tecnológicas que 
possam propiciar concentração, atenção, memorização, raciocínio lógico, leitura, escrita, 
compreensão de conteúdos concretos e abstratos, motricidade fina e ampla, processamento 
auditivo - visual, comunicação social e autonomia. O professor a partir das dificuldades dos alunos 
no processo de aprendizagem, desenvolveu uma proposta pedagógica na qual o uso do 
computador foi um recurso pedagógico onde a aprendizagem se desenvolveu informalmente de 
maneira prazerosa e agradável. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SONI MARA ZARDINELO 
Orientador: André Pereira Pedroso - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos educativos e tecnologia: recurso pedagógico criativo e significativo na atuação com 
alunos da sala de recursos multifuncional Tipo I 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Tecnologia, Aprendizagem, Educação Especial 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo estimular o uso da internet no trabalho com jogos e 
outras atividades, para alunos que frequentam Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, como 
forma de promover uma aprendizagem mais significativa. Pretende-se com este trabalho, 
estimular e ampliar as capacidades cognitivas e sociais dos alunos levando em consideração 
suas especificidades, suas formas de pensar e de manifestar o seu aprendizado, com a utilização 
de jogos e mídias tecnológicas que possam propiciar concentração, atenção, memorização, 
raciocínio lógico, leitura, escrita, compreensão de conteúdos concretos e abstratos, motricidade 
fina e ampla, processamento auditivo-visual, comunicação social e autonomia. O professor a partir 
das dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem, desenvolve uma proposta pedagógica 
na qual o uso do computador será um recurso pedagógico onde a aprendizagem se desenvolve 
informalmente de maneira prazerosa e agradável. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SÔNIA STEFANO 
Orientador: Flaviane Pelloso Molina Freitas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIABILIZAÇÃO DA PESSOA CEGA 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo Educação 
Especial na perspectiva Inclusiva. 
Palavras-chave: Cegueira, Música, Sociabilização, Inclusão, 
Resumo: Pessoas cegas congênitas apresentam dificuldade em expressar-se livremente, 
desinteresse por brincadeiras e socialização restrita. Verifica-se que a música pode ser uma rica 
possibilidade prática e lúdica de auxílio no desenvolvimento destas limitações acarretadas pela 
cegueira. Pensando na dificuldade encontrada por professores da rede regular de ensino, surge a 
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problemática deste trabalho: quais as contribuições da música no processo de desenvolvimento 
social da pessoa cega? Assim, tem-se como objetivo identificar as contribuições que o ensino 
musical pode proporcionar para sociabilização do aluno cego, bem como, conhecer as 
características e as possíveis limitações que a condição da cegueira pode acarretar e 
proporcionar em experiências práticas e lúdicas a partir da música por meio de Métodos Ativos, a 
exploração dos princípios básicos da Musicografia Braille e a realização da Mostra Artística para a 
comunidade. Pensou-se em uma Produção Didática no formato de um Caderno Pedagógico, 
composto de quatro unidades, sendo executada em 34 horas aulas, utilizando-se de metodologias 
que oferecem um contato musical por meio da vivência e experimentação, com o corpo, a voz, e a 
criação musical, com enfoque especial para um dos precursores no Brasil do referido Métodos 
Ativos, Heitor Villa-Lobos. Ressalta-se que, além das práticas musicais, a proposta culminou em 
uma apresentação artística intitulada Conto, Canto e Encanto de Tuhu . Presenciou-se que, ao 
aproximar os alunos cegos da comunidade e mostrar suas potencialidades por meio da mostra 
artística, ocorreu a elevação da autoestima dos mesmos, por sentirem-se em destaque e inclusos 
na sociedade em que vivem. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SÔNIA STEFANO 
Orientador: Flaviane Pelloso Molina Freitas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIABILIZAÇÃO DA PESSOA CEGA 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo Educação 
Especial na perspectiva Inclusiva. 
Palavras-chave: Cegueira, Música, Inclusão, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo identificar as contribuições da música no 
desenvolvimento social e processo de inclusão de educandos cegos. Iremos pontuar situações e 
comportamentos que interferem de forma negativa nas relações sociais deste público alvo e que 
podem ser minimizadas com mediações que serão vivenciadas na prática e registradas através 
da Musicografia Braille. Entendemos a importância da música nas escolas e este trabalho vem de 
encontro com a regulamentação da Lei 11 769 de 2008 que trata em particular dessa 
obrigatoriedade. Faremos um resgate metodológico de experiências embasadas em precursores 
dos métodos ativos em música com um enfoque especial para o Maestro e Compositor Heitor 
Villa Lobos que além de deixar um legado folclórico, valorizou e projetou a música brasileira 
dentro e fora do território nacional. Através de experiências práticas e lúdicas será explorado o 
potencial criativo e as habilidades musicais dos alunos na busca de diminuir barreiras e aproximá-
los da sociedade. Tratar-se-á de um caderno pedagógico contendo cinco etapas, sendo, 
introdução a Musicografia Braille, História da música e dos métodos ativos, conhecendo Villas 
Lobos, prática de Repertório para produção do CD e apresentação Artística. E assim contribuindo 
com a prática de professores de Arte. O resultado do aprendizado será disponibilizado também 
numa mostra artística e material multimídia CD. 
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Título: Tecnologia Assistiva na Educação Inclusiva 
Tema: Educação Especial e Tecnologia. 
Palavras-chave: Educação Especial, Inclusão Escolar, Formação de Professores, Tecnologia 
Assistiva, 
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE, com a temática Tecnologia Assistiva na 
Educação Inclusiva. Seu objetivo consistiu em oportunizar a aquisição de noções conceituais, 
metodológicas, recursos e práticas da Tecnologia Assistiva, através de curso, aos professores de 
sala comum, salas de recursos multifuncionais, Professores de Apoio Educacional Especializado, 
do Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Céu Azul, PR, além da contribuição para professores do 
Ensino Especial, Fundamental Séries Finais II e Médio da rede pública de ensino do Estado do 
Paraná, por meio das discussões do Grupo de Trabalho em Rede. A relevância do estudo 
consiste na disponibilização desses recursos aos professores, para atuação junto aos alunos com 
deficiência, na promoção de aprendizagens, acessibilidade, independência, autonomia, qualidade 
de vida e inclusão. A base teórica dos estudos foi a Defectologia de Vigotski (1997); concepções 
históricas de pessoa com deficiência; conceitos básicos e legislação da Educação Especial; 
fundamentos dos processos de ensino e de aprendizagem segundo a Psicologia Histórico 
Cultural; conteúdos sobre Tecnologia Assistiva que incrementam a qualidade dos processos de 
ensino e de aprendizagem, planejamento e avaliação. Consideram-se os resultados relevantes, 
proporcionando reflexão da Tecnologia Assistiva e contribuição de seu uso pedagógico; 
propiciando novo olhar sobre as especificidades das deficiências. Professores relataram a 
importância da continuidade do tema nas semanas pedagógicas e falta de investimento na 
educação especial. O curso redirecionou-os para amenizar essa defasagem com proposições de 
sítios gratuitos, adaptação de materiais, equipamentos e jogos, mostrando que é possível fazer a 
diferença. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUELI FERREIRA ROCHA 
Orientador: LÚCIA TEREZINHA ZANATO TURECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tecnologia Assistiva na Educação Inclusiva 
Tema: Educação Especial e Tecnologia 
Palavras-chave: Educação, Educação Especial, Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva e 
Formação de Professores 
Resumo: A proposta de Implantação Pedagógica visa oportunizar aos professores de sala 
comum, de salas de recursos multifuncionais - SRM, Professores de Apoio Educacional 
Especializado - PAEEs do Colégio Estadual Monteiro Lobato, de Céu Azul, PR, a aquisição de 
noções conceituais, metodológicas, recursos, práticas a respeito da Tecnologia Assistiva, como 
subsídio em sua atuação junto aos alunos com deficiência, para que possam promover 
aprendizagens, acessibilidade, independência, autonomia, qualidade de vida e inclusão. A 
proposta está fundamentada na Defectologia de Vigotski (1997) a respeito da pessoa com 
deficiência. Metodologicamente, propõe a realização de curso de formação para tais professores 
sobre Tecnologia Assistiva no âmbito da educação inclusiva, além das discussões no GTR. Os 
conteúdos abordarão as concepções de pessoa com deficiência com o resgate histórico; 
conceitos básicos e legislação sobre a Educação Especial e sua operacionalização, fundamentos 
dos processos de ensino e de aprendizagem com base na Psicologia Histórico Cultural; 
conteúdos teóricos e práticos sobre Tecnologia Assistiva que incrementam a qualidade dos 
processos de ensino e de aprendizagem, bem como proporcionam novas formas de planejar e 
avaliar o processo de escolarização de alunos com deficiência.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUELY DIAS CÂNDIDO DE SOUZA 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um olhar diferenciado sobre os alunos com Síndrome de Asperger 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão, Síndrome de Asperger, Formação pedagógica, 
Resumo: A educação com o tempo e de acordo com diversas implementações legais passa a ser 
um direito de todos. Assim, a educação inclusiva é uma realidade atual, onde alunos com diversas 
deficiências devem ser integrados nas atividades escolares. A Síndrome de Asperger é um 
transtorno invasivo do desenvolvimento (TID), que limita o desenvolvimento do aluno e por isso é 
uma das pautas da educação inclusiva. No entanto, os desenvolvimentos recentes de formas de 
diagnosticar esse transtorno, bem como algumas características parecidas com outros transtornos 
como o autismo, indicam que a inclusão de alunos com Síndrome de Asperger ainda precisa ser 
discutida e revista. Especialmente, identificamos uma necessidade na formação e preparação dos 
professores e profissionais que trabalham diariamente com esses alunos, que muitas vezes 
encontram dificuldades para incluí-los nas atividades da turma. Com isso, este trabalho tem como 
objetivo levantar informações teóricas e práticas essenciais para a formação dos professores, 
bem como desenvolver um curso de extensão para transmitir as informações consolidadas para 
os professores, num processo de reflexão e discussão sobre as questões que envolvem a 
Síndrome de Asperger. Para isso, foi adotada uma metodologia qualitativa e foram discutidas as 
contribuições de dois autores, Vigotsky e Freinet. Após a construção de um material de apoio 
foram realizados encontros com os professores para transmitir essas informações. Os resultados 
obtidos com a implementação demonstram um avanço da compreensão dos professores das 
particularidades dos alunos com Síndrome de Asperger e marcam uma nova forma de visualizar a 
prática pedagógica de inclusão desses. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUELY DIAS CÂNDIDO DE SOUZA 
Orientador: Rosane Gumiero Dias da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Um olhar diferenciado sobre os alunos com Síndrome de Asperger 
Tema: Teorias e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Síndrome de Asperger, Inclusão escolar, Mediação pedagógica especializada, 
Resumo: Esta Unidade Temática contemplará como tema de estudos a Síndrome de Asperger, 
por entendermos que a escola é um espaço que precisa se adaptar para atender a todos os 
alunos, inclusive aqueles com necessidades especiais. É preciso investir no professor para 
prepará-lo para receber o aluno e identificar suas necessidades. Assim, este trabalho tem por 
objetivo se reunir conhecimentos científicos e atuais sobre a síndrome de Asperger e seus efeitos 
no processo de desenvolvimento das pessoas por ela afetadas. O Projeto de Intervenção 
Pedagógica acontecerá no Colégio Estadual Marechal Candido Rondon e público-alvo são os 
professores das diversas disciplinas que têm ou tiveram ou possam vir a ter alunos com Asperger 
em suas classes regulares e professores que trabalham na área de educação especial que 
tenham interesse pelo tema onde será ofertado 32 horas de cursos sobre o tema.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUSAN MARIS NAPOLIS 
Orientador: Zaira Fátima de Rezende Gonzalez Leal - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aprendizagem, leitura e escrita em crianças com deficiência intelectual a partir da 
perspectiva da Psicologia Histórico Cultural 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Aprendizagem, leitura, escrita, deficiência intelectual, Psicologia Histórico 
Cultural 
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná e tem como objetivo apresentar 
subsídios teóricos e metodológicos aos professores para atuarem no processo de alfabetização 
de crianças com deficiência intelectual a partir da Psicologia Histórico- Cultural. Faz uma reflexão 
sobre os princípios que permeiam o processo de construção da linguagem escrita, considerando 
os elementos que são condições prévias ao desenvolvimento deste conceito (linguagem, gestos, 
jogos simbólicos, desenho, etc.). Ressalta a importância do professor como mediador do processo 
e responsável direto em oferecer condições e estratégias adequadas ao aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUSAN MARIS NAPOLIS 
Orientador: Zaira Fátima de Rezende Gonzalez Leal - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprendizagem, leitura e escrita em crianças com deficiência intelectual a partir da 
perspectiva da Psicologia Histórico Cultural 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva 
Palavras-chave: Aprendizagem, leitura, escrita, deficiência intelectual, Psicologia Histórico 
Cultural 
Resumo: O projeto visa ajudar professores a compreender como acontece a aprendizagem da 
leitura e escrita sob a perspectiva da Psicologia Histórico Cultural em crianças com deficiência 
intelectual. O precursor desta teoria foi L. S. Vygotski, que em seus estudos, dizia que qualquer 
criança, mesmo com deficiência, poderia ter a chance de aprender a leitura e escrita, desde que 
tivesse a mediação com um adulto. Ele reconhecia na escrita uma atividade da linguagem mais 
complexa (instrumento simbólico), criada pela humanidade para transmitir experiências, 
conhecimentos, registrar fatos socialmente acumulados e elaborados. Um instrumento que deve 
ser ensinado por um adulto que domine a língua. Por isso, com metodologias específicas, 
recursos adequados e a interação com o outro, esse processo poderá acontecer. O professor 
deverá analisar o que a criança já conhece sobre a leitura e escrita para intervir e levá-la a 
desenvolver a zona de desenvolvimento potencial. Dessa maneira, ocorre um desenvolvimento do 
pensamento e novas estruturas se formam. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUZANA APARECIDA PEREIRA 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As Adaptações Curriculares no Processo de Ensino da Disciplina de Língua Portuguesa 
para Alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Adaptação Curricular, Deficiência Intelectual, Inclusão 
Resumo: A preparação dos professores do ensino comum caracteriza-se como uma importante 
estratégia para que a inclusão de alunos se concretize em nosso país. Considerando as diversas 
atribuições do professor especialista, destacando o apoio contínuo aos professores que têm em 
suas turmas alunos inclusos. O curso proposto teve como objetivo contribuir na disciplina de 
Língua Portuguesa, possibilitando maior conhecimento sobre como se processa a aprendizagem 
do aluno com Deficiência Intelectual e as diversas formas de adaptar os objetivos, conteúdos, 
metodologias, avaliações e temporalidade, atendendo desta maneira suas necessidades, 
possibilitando o acesso ao conhecimento e respeitando seu tempo de aprendizagem. Para tanto, 
foram organizados oito encontros de quatro horas, realizados no Colégio Estadual José de 
Anchieta na cidade de Dois Vizinhos, tendo oito professores participantes. Os resultados 
indicaram que na opinião dos professores, a disponibilidade de recursos humanos e materiais 
ainda são necessários para efetivar o processo de inclusão, bem como o investimento na 
formação de professores. Com relação às adaptações curriculares, a proposta de capacitação dos 
professores favoreceu a ação pedagógica destes, bem como a diminuição das inseguranças dos 
mesmos para dar significado às práticas que envolvem o aluno com Deficiência Intelectual. 
Durante a intervenção, observou-se que os professores apresentam maior facilidade no que se 
refere às adaptações curriculares correspondentes à metodologia e mais dificuldades nos 
conteúdos. Considera-se que a formação cumpriu seus objetivos, porém são necessários 
investimentos constantes de modo a contemplar esses e outros novos desafios para que o 
processo de inclusão se efetive nas escolas brasileiras. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: SUZANA APARECIDA PEREIRA 
Orientador: Margarette Matesco Rocha - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Adaptações e Flexibilizações Curriculares para alunos com Deficiência Intelectual na 
Escola Comum 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Formação de Professores, Adaptações Curriculares, Deficiência Intelectual 
Resumo: Essa unidade didática, terá como foco a questão da adaptação e flexibilização 
curriculares, ou seja, na modificação de currículos, planos docentes, conteúdos, metodologias e 
avaliação de educandos que apresentam deficiência intelectual na disciplina de Língua 
Portuguesa. A importância dessa prática deve-se a necessidade capacitar professores para a 
promoção da educação inclusiva, atendendo a diversidade presente na sala de aula. Além disso, 
deve-se considerar a Língua Portuguesa o como aporte inicial de todo o processo de 
desenvolvimento do ser humano. Assim, o objetivo desta formação será capacitar professores de 
Língua Portuguesa do ensino comum (6° ano) sobre os conceitos e propostas da adaptação e 
flexibilização curricular para alunos com deficiência intelectual. Para tanto, serão realizados oito 
encontros, com quatro horas de duração cada um, nos quais os professores serão orientados 
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para proceder adaptações curriculares nos objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação e 
temporalidade a partir do conteúdo denominado gêneros textuais. A proposta será desenvolvida 
no Colégio Estadual José de Anchieta da Cidade de Dois Vizinhos, com a participação de oito 
professores. Espera-se com esta proposta uma formação ao professor de língua portuguesa do 
ensino comum, que favoreça o seu fazer pedagógico e promova a educação inclusiva dos alunos 
com deficiência intelectual. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TACIANA SOLANGE SCHMIDT 
Orientador: REJANE TEIXEIRA COELHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: AFETIVIDADE: POR UMA EDUCAÇÃO POTENCIALIZADORA E HUMANIZADORA NA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Tema: Práticas pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: Afetividade, Psicologia Histórico-cultural, Educação Especial, Humanização, 
Resumo: A escola tem o papel fundamental de produzir conhecimento. No entanto, percebe-se 
que ainda é concebido, na educação, um ensino que prioriza o intelecto e menospreza o afetivo, 
esquecendo-se de que o homem é um ser cuja intelectualidade e emoção fundem-se, trazendo 
implicações no desenvolvimento educativo, deixando lacunas na formação integral dos 
educandos. Quanto à Educação Especial, a inclusão reproduz os moldes de nossa sociedade, na 
qual ainda há exclusão social, pois está na mesma estrutura que a educação tradicional. Dessa 
forma, o presente artigo teve como intuito proporcionar ao sujeito incluído na Sala de Recursos 
Multifuncional do Colégio Estadual Esperança Favaretto Covatti, na cidade de Toledo, perceber-
se enquanto sujeito de sua própria história e seu objetivo foi o de desenvolver suas 
potencialidades, sendo visto além de todas as dificuldades ou qualidades, conhecendo sua 
história de vida e o sentido que ele dá para sua aprendizagem. Além disso, foram realizadas 
reflexões com os professores acerca da importância da afetividade no processo de ensino-
aprendizagem e reafirmou-se com a comunidade educativa, a relevância do afetar no 
desencadeamento do processo de ensino. É imprescindível, como educadores, contribuirmos 
para a construção de uma educação mais humanizada e olharmos para os educandos como 
pessoas que tem sua história e seus sentimentos, buscando afetá-los em sua aprendizagem, 
assegurando a formação do homem como um ser integral, agente de transformação social, dando 
a esse sujeito a possibilidade de participar da vida em sociedade de uma maneira mais justa e 
humanizada. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TACIANA SOLANGE SCHMIDT 
Orientador: REJANE TEIXEIRA COELHO - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância da Afetividade no processo de ensino-aprendizagem dos alunos da Sala de 
Recursos do Colégio Estadual Esperança Favaretto Covatti 
Tema: Práticas pedagógicas na escola inclusiva 
Palavras-chave: Afetividade, Aprendizagem, Potencialidade, 
Resumo: A pessoa com deficiência hoje, embora muitos avanços ocorreram, necessita de um 
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trabalho pedagógico que o faça encontrar um ponto de partida, um motivo, uma necessidade para 
avançar e ter acesso ao conhecimento, aproveitando sua experiência, pois a aprendizagem da 
criança começa muito antes da aprendizagem escolar. O papel fundamental da escola deve ser o 
de proporcionar ao aluno perceber-se enquanto sujeito de sua própria história e seu objetivo deve 
ser o de desenvolver suas potencialidades e deve ser visto além de todas as dificuldades ou 
qualidades. Para tanto, este projeto de intervenção tem o intuito de promover práticas 
pedagógicas potencializadoras capazes de afetar os alunos da Educação Especial que 
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional, através de encontros individuais com os pais 
desse alunado, encontros dirigidos com os alunos, nos quais se priorize o diálogo, com o objetivo 
de conhecer sua história de vida e o sentido que ele dá para sua aprendizagem. Além disso, é 
necessário refletir com os professores acerca da importância da afetividade no processo de 
ensino-aprendizagem e reafirmar com a comunidade educativa, a relevância do afetar no 
desencadeamento do processo de ensino. É imprescindível, como educadores, olhar para esse 
sujeito como alguém que tem sua história e seus sentimentos, e indo mais além, buscar afetá-lo 
em sua aprendizagem, assegurando um desenvolvimento multilateral e harmonioso e que dê a 
esse sujeito a possibilidade de participar enquanto criador de todas as manifestações da vida 
humana. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TÂNIA APARECIDA DE BARROS 
Orientador: Leonor Dias Paini - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESCOLA INCLUSIVA: em busca de caminhos para adequação escolar, adaptação e 
flexibilização curricular no atendimento de alunos com necessidades educativas especiais (NEEs) 
na educação de jovens e adultos (EJA) 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva: estratégias do trabalho pedagógico com alunos 
público-alvo da educação especial. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Proposta de flexibilização curricular, Adaptação curricular 
Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi de elaborar de uma proposta de adaptação/flexibilização 
curricular e adequação da infraestrutura institucional e dos recursos pedagógicos para o 
atendimento de alunos com NEEs da EJA. Enquanto metodologia, trata-se de uma pesquisa 
qualitativa de caráter teórico-prático realizada em 6 (seis) encontros, no formato de grupo de 
estudos, com profissionais da educação gestão, a equipe pedagógica e os professores, e outros 
membros da comunidade escolar. Os resultados apontaram que a inclusão escolar ainda se 
apresenta como um grande desafio, principalmente em relação às mudanças necessárias ao 
currículo. Constatou-se que a inclusão na escola investigada necessitou de uma orientação para a 
elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica para fazer parte do Projeto Político e 
Pedagógico (PPP) do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) da 
cidade de Mandaguaçu, Estado do Paraná. Essa proposta subsidiou o atendimento aos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEEs),e incentivou as condições igualitárias ao aluno 
regular, para que o aluno não se sinta somente integrado mas também incluso. Da mesma forma, 
pontua que houve uma maior adequação tanto em aspectos físicos, quanto em recursos humanos 
necessários para garantir a tão almejada inclusão. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TÂNIA APARECIDA DE BARROS 
Orientador: Leonor Dias Paini - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Caminhos para Inclusão: flexibilização, adaptação e adequação escolar 
Tema: Educação Especial 
Palavras-chave: Inclusão, NEEs, Propostas, Flexibilização Curricular, Adaptação/Adequação 
Escolar 
Resumo: A unidade didática faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que 
será apresentada em forma de curso, com objetivo de ser implementada no CEEBJA de 
Mandaguaçu, tendo como público alvo professores, gestores, equipe pedagógica, membros da 
comunidade escolar e os profissionais da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE), pois a necessidade de formar um grupo colaborativo, colocando em prática o tema 
Caminhos para Inclusão: flexibilização, adaptação e adequação escolar. A metodologia consta de 
oito encontros com atividades temáticas acerca dos: Educação Inclusiva, Aspectos Legais para 
Inclusão Escolar, Flexibilização Curricular e Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
Adaptação Escolar, A Importância da Escolaridade na EJA, A Importância do Trabalho 
Colaborativo e Projeto Político Pedagógico (PPP), Construindo a Escola Inclusiva e Proposta 
Inclusiva para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os temas serão trabalhados em forma de 
palestras expositivas, depoimentos, apreciação de vídeos, debates, exercícios de reflexão e 
práticos, trabalho em grupo, de forma a proporcionar um envolvimento maior dos profissionais da 
educação na busca de propostas para adaptações curriculares, que serão inclusas ao PPP desta 
instituição, pensando em uma aprendizagem que vise às possibilidades e não a deficiência. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TATIANA BEATRIS LANGWINSKI BONOTTO 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Tablet na Educação Especial: acessibilidade, aprendizagem e autoestima 
Tema: Educação especial e tecnologia 
Palavras-chave: Educação Especial, tablet, alfabetização, 
Resumo: Este artigo é um relato de pesquisa das dificuldades enfrentas na Educação Especial 
quanto ao desempenho do processo de aprendizagem dos alunos com Deficiência Intelectual 
(D.I.). Um dos objetivos que norteou a pesquisa foi à busca pela inovação docente, a partir do uso 
do tablet para contribuir no processo de alfabetização de alunos que apresentam dificuldades 
cognitivas para abstrair conteúdos. Em um primeiro momento foi realizada pesquisa bibliográfica, 
cujo teóricos serviram de base para esse estudo, como Ausubel (1982), que defende a 
importância da aprendizagem significativa; Lévy (2012), Gogói (2006), Soares (2008) e Tomé 
(2013) que defendem o uso lúdico das tecnologias educacionais na alfabetização. Nesse sentido, 
em um segundo momento foi realizada uma investigação com coleta de dados, por meio da 
implementação de projeto de intervenção na Escola Modalidade Educação Especial Elvira 
Andreghetto Severgnini, de Quedas do Iguaçu (PR), com alunos que frequentam a terceira etapa 
do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. A partir desta implementação os dados coletados foram 
analisados no tocante a utilização do tablet como ferramenta pedagógica na aprendizagem da 
leitura e da escrita dos alunos D.I. Os resultados alcançados nos mostraram que a tecnologia 
pode ser forte aliada do professor na estrutura das estratégias inovadoras, como também um 
eficiente recurso a promover uma aprendizagem significativa. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TATIANA BEATRIS LANGWINSKI BONOTTO 
Orientador: Rosângela Abreu do Prado Wolf - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tablet na Educação Especial: acessibilidade, aprendizagem e auto estima 
Tema: EDUCAÇÃO ESPECIAL E TECNOLOGIA 
Palavras-chave: Educação Especial, Aprendizagem, Acessibilidade 
Resumo: Considerando a importância do ato de ensinar e aprendizagem significativa, faz-se 
necessário buscar novas estratégias para o trabalho docente. Dentre muitas possibilidades 
acredita-se que o acesso à tecnologia, a comunicação interativa e a incorporação tecnológica ao 
cotidiano do educando contribuirão para a aprendizagem, que é o objetivo maior da educação. 
Dessa forma, esse projeto tem o objetivo de promover a integração dos recursos digitais, o tablet, 
aos processos de ensino aprendizagem de educandos com Deficiência Intelectual (D.I.). Acredita-
se assim que a inovação na prática docente com o uso desse dispositivo móvel, auxiliará no 
desenvolvimento pedagógico. Busca-se com a pesquisa verificar se o tablet em sala de aula 
ajudará na aprendizagem e na aquisição da leitura e da escrita. Pois os educandos com D.I. 
apresentam dificuldades cognitivas, de concentração, de linguagem e de abstrair conteúdos. Em 
termos de aprendizagem, gradativamente esses educandos passarão adquirir confiança, 
familiaridade e desenvolver a mobilidade ao manusear o instrumento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TATIANE CLÍCIA DE ALMEIDA 
Orientador: Lia Regina Conter - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Importância da Psicomotricidade para Alunos de 0 a 5 anos da Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Educação Infantil, Psicomotricidade, 
Resumo: O presente trabalho tem objetivo ampliar a visão e o conceito da psicomotricidade no 
âmbito da Educação Infantil na modalidade de Educação Especial, como um fundamento 
importante na práxis pedagógica que busca contribuir para o desenvolvimento global de crianças 
com necessidades educacionais especiais levando - as a vivências significativas tanto motoras 
quanto cognitivas que venham a minimizar dificuldades de aprendizagem futuras. Far-se-á 
pesquisa bibliográfica e verificação de como esse trabalho se realiza nas turmas de estimulação 
essencial e pré-escolar da Escola de Educação Básica Sol Encantado na Modalidade de 
Educação Especial APAE de Conselheiro Mairinck, tendo como finalidade tanto conhecer o perfil 
dos educadores, como fundamentar a práxis pedagógica e oferecer alguns tipos de atividades 
psicomotoras para Educação infantil na Educação Especial. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: TATIANE CLÍCIA DE ALMEIDA 
Orientador: Lia Regina Conter - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância da Psicomotricidade para Alunos de 0 a 5 anos da Educação Especial 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Educação Especial, Educação Infantil, Psicomotricidade 
Resumo: As crianças alvo da Educação Especial, em específico, têm muitas vezes a escola 
como única fonte de estimulação para favorecer seu desenvolvimento global. E, considerando que 
é na Educação Infantil, na faixa etária de 0 a 5 anos que existe maior necessidade de estímulo 
psicomotor, esta Unidade Didática tem como objetivo instrumentalizar os professores para 
possam rever e melhorar sua práxis pedagógica a fim de torná-la contextualizada, significativa e 
organizada. E justifica-se para intensificar o trabalho com psicomotricidade nesse período da vida 
da criança, no sentido de lhe garantir o movimento, equilíbrio, lateralidade, sensações, 
percepções do meio e de seu próprio corpo, a fim de levá-los ao máximo de sua potencialidade e 
assim favorecer o a aquisição de novas aprendizagens. Diante disso, a instrumentalização 
pedagógica será implementada pela leitura de textos e documentos que contemplem a 
importância da psicomotricidade no processo de escolarização, vídeos e atividades práticas 
(oficinas), as quais servirão de base à mediação dos professores para que possam atuar de forma 
a promover uma aprendizagem significativa, em consonância com as necessidades especiais de 
seus alunos e com sua fase de desenvolvimento. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VALDIRA MACEDO DE CANOVA 
Orientador: João César Guirado - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS BÁSICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NAS 
SÉRIES INICIAIS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Conceitos Básicos da Matemática, Números e Operações Fundamentais, Sala 
de Recursos Multifuncional do Tipo I, Jogos, Situações-Problema, 
Resumo: O presente artigo traz uma abordagem sobre a importância de se trabalhar os conceitos 
básicos da matemática desde a educação infantil até as séries iniciais do ensino fundamental fase 
I, utilizando os jogos como metodologia para subsidiar o ensino e a aprendizagem desses 
conhecimentos, resultado esse do projeto elaborado para o Programa de Desenvolvimento do 
Estado do Paraná - PDE/SEED - Secretaria do Estado da Educação do Paraná e da 
implementação de uma unidade didática elaborada, destinada aos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental fase II, tendo como propósito sugerir atividades que poderão contribuir no dia a dia 
da sala de aula do professor. O artigo também visa compartilhar os resultados dos estudos 
através de socializações e discussões entre os participantes do GTR - Grupo de Trabalho em 
Rede. O aporte teórico deste trabalho está fundamentado na linha de pesquisa de Jean Piaget e 
seus seguidores, e destaca a importância de trabalhar os conceitos básicos da Matemática. A 
ideia dessa pesquisa foi buscar contribuir com os educadores para que suas aulas se tornem 
mais dinâmicas, atrativas e com resultados positivos no que tange a aprendizagem. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VALDIRA MACEDO DE CANOVA 
Orientador: João César Guirado - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS BÁSICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NAS 
SÉRIES INICIAIS 
Tema: Teoria e práticas educacionais para o atendimento dos alunos público-alvo da educação 
especial na perspectiva inclusiva. 
Palavras-chave: Conceitos básicos da matemática, Problematização, SRM, Jogos, 
Resumo: A presente produção se destina aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental que 
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional do tipo I, e tem como objetivo oferecer a esses 
alunos, que apresentam defasagem na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, um ensino 
que favoreça a apreensão desses conceitos básicos, tendo como estratégia metodológica os 
jogos, visando contribuir com a formação do aluno enquanto cidadão que lê, problematize, 
interprete e realize cálculos em qualquer área do conhecimento, em especial na Matemática. A 
metodologia consistirá na apresentação de uma sequência de atividades envolvendo as 
operações fundamentais e situações problemas a serem realizadas pelos alunos, com o objetivo 
de possibilitar ao aluno perceber a sua cotidianidade e correlacioná-las com atividades através de 
jogos. Tais atividades serão supervisionadas pela professora PDE que registrará as dificuldades 
apresentadas e a evolução de cada um. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VANDA FERREIRA MANOEL 
Orientador: Lia Regina Conter - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Importância da Afetividade para o Processo Ensino e Aprendizagem dos Alunos com 
Transtornos do Espectro Autista 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Metodologia, Aprendizagem, Afetividade, Autismo 
Resumo: A interação entre professor e aluno é condição essencial para o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico. O educador deve conhecer o aluno e identificar suas habilidades e 
dificuldades como foco inicial. Os educandos precisam encontrar no ambiente escolar, um espaço 
atraente e adequado para suprir suas necessidades e interesses. Este deve ser o momento 
propício para ensinar e aprender. Somados aos saberes, professores e educandos, 
gradualmente, irão apropriando o conhecimento. A metodologia adotada nesta pesquisa teve por 
base a análise qualitativa com a aplicação de atividades práticas e dinâmicas dos conteúdos de 
Língua Portuguesa, Artes e Matemática. O objetivo principal foi oportunizar aos alunos com 
Transtornos do espectro autista uma relação dialógica e afetiva. Desta forma, o processo de 
aquisição da aprendizagem será mais significativo. Justifica-se o presente trabalho pela 
necessidade da adoção de estratégias pedagógicas que facilitem o processo ensino e 
aprendizagem dos alunos com Transtornos do Espectro Autista. As estratégias utilizadas 
precisam ser condizentes com as reais necessidades destes alunos. Para isto, o professor precisa 
conhecer as dificuldades apresentadas. A partir destas considerações surgiu a necessidade de 
buscar o enriquecimento teórico e prático para suprimir as problemáticas levantadas. As ações 
desenvolvidas foram realizadas com a participação dos alunos do Segundo Ciclo da Primeira 
Etapa do Ensino Fundamental. As atividades foram formuladas de acordo com as especificidades 
dos alunos. Os resultados alcançados demonstraram que o processo de assimilação dos 
conteúdos dos alunos autistas foi considerável e relevante. Verifica-se a necessidade e 
importância do vínculo afetivo professor e aluno no processo ensino e aprendizagem. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VANDA FERREIRA MANOEL 
Orientador: Lia Regina Conter - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância da Afetividade para o Processo Ensino e Aprendizagem dos Alunos com 
Transtornos do Espectro Autista 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Metodologia, Aprendizagem, Afetividade, Autismo 
Resumo: Justifica-se a presente Produção Didático-Pedagógica pela necessidade da adoção de 
estratégias pedagógicas que facilitem o processo ensino - aprendizagem e de conhecer as 
dificuldades apresentadas pelos alunos com Transtornos do Espectro Autista. O professor deverá 
conhecer seu aluno, afetos e interesses, a partir daí adotar estratégias e metodologias que 
ajudarão o aluno na realização das atividades propostas. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA GALVÃO 
Orientador: Maria Antônia de Souza - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Adaptações Curriculares para alunos da Sala de Recursos Multifuncional com Transtornos 
Funcionais Específicos 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Adaptações Curriculares, Transtornos Funcionais Específicos, 
Trabalho Docente, 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados constatados pela 
implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola que oportunizou a realização de 
oficinas para a formação dos professores do Colégio Estadual Wolff Klabin sobre os Transtornos 
Funcionais Específicos, uma vez que constitui uma área que tem gerado muitas dúvidas e 
despreparo quanto ao correto direcionamento das ações pedagógicas. Diante desta realidade, o 
objetivo da iniciativa da realização do trabalho foi contribuir e apoiar o professor do ensino regular 
no desenvolvimento de uma prática com resultados mais satisfatórios e adequados as 
necessidades educativas deste grupo de alunos. Ainda, teve como propósito investigar e coletar 
informações das possibilidades de ocorrer adaptações curriculares para alunos com Transtornos 
Funcionais Específicos, a partir da realização de oficinas, como também, analisar se formação 
continuada por meio de oficinas contribui para uma maior sensibilização e conhecimento sobre o 
assunto e qual a necessidade da formação continuada para atendimento educacional inclusivo. 
As informações coletadas dos encontros e do questionário aplicado aos professores foram 
investigadas na perspectiva da abordagem qualitativa, da pesquisa participante e das técnicas de 
análise de natureza interpretativa. A partir da realização das oficinas e pelo instrumento de coleta 
de dados constatou-se que os professores consideraram a formação extremamente válida e que 
favoreceu a ampliação dos conhecimentos na área e consequente repercussão em um trabalho 
mais fundamentado e com maiores subsídios na promoção de adaptações curriculares. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA GALVÃO 
Orientador: Maria Antônia de Souza - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Adaptações Curriculares para alunos da Sala de Recursos Multifuncional Tipo I com 
Transtornos Funcionais Específicos 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Adaptações Curriculares, Transtornos Funcionais Específicos, 
Formação de Professores 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica foi elaborada com a finalidade de contribuir para a 
formação dos professores sobre os Transtornos Funcionais Específicos, uma vez que constitui 
uma área que tem gerado muitas dúvidas e despreparo quanto ao correto direcionamento das 
ações pedagógicas. Os professores por desconhecer as especificidades presentes nestes 
transtornos, adotam uma prática pedagógica sem uma base mais aprofundada no assunto, agindo 
muitas vezes por intuição e impulso. Isto tem lhes causado um sentimento de fracasso, pois 
poucas são as vezes que ficam satisfeitos com o resultado do seu trabalho, desanimando-se 
perante tentativas mal sucedidas com este alunado, achando-se incapazes. Diante desta 
realidade, o objetivo deste trabalho é contribuir e apoiar o professor do ensino regular no 
desenvolvimento de um trabalho com resultados mais satisfatórios e adequados as necessidades 
educativas deste grupo de alunos. Portanto, para a concretização deste propósito que 
organizamos este material a ser trabalhado por meio de oficinas pedagógicas, criando condições 
de estudo, discussões e reflexões, a fim tornar possível as adequações curriculares na 
intervenção do processo ensino-aprendizagem, privilegiando inovações na metodologia de ensino 
e possibilidades de ações inclusivas, sobretudo, proporcionando-lhes informações que venham 
respaldar e direcionar o trabalho docente. Assim sendo, parte-se do pressuposto que é preciso 
conhecer para poder transformar e promover as mudanças tão necessárias e urgentes, rumo ao 
um processo inclusivo de fato. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA MARTINS 
Orientador: Luzia Rodrigues - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Deficiência Intelectual: Artes Visuais no cotidiano 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Arte Contemporânea, Objeto, Cotidiano 
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa/intervenção no ensino de Artes, 
estruturada e desenvolvida por meio do curso de formação continuada no Programa de 
Desenvolvimento da Educação - PDE/2016, na Escola Rodolfo Wild - Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, na Modalidade Educação Especial, Santa Mariana - Paraná. O objetivo da 
proposição artística/ pedagógica vivida na relação com os objetos de uso cotidiano foi aproximar e 
desmistificar o ensino de artes, promovendo a troca de saberes entre alunos, familiares, escola e 
comunidade. O texto foi organizado em três partes: na primeira, a busca e o encontro do objeto de 
uso cotidiano na família e na arte através dos processos de criação vivenciados pelos estudantes; 
na segunda, as experiências singulares vivenciadas pelos familiares; e, por fim, o encontro 
dessas experiências numa exposição coletiva em que a comunidade pôde conhecer quanto a arte 
contemporânea dialoga com o fazer pedagógico artístico e o cotidiano.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA MARTINS 
Orientador: Luzia Rodrigues - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Deficiência Intelectual:o encontro das Artes Visuais com a Arte Cotidiana 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Inclusão, Arte Contemporânea, Estética do Cotidiano 
Resumo: O movimento mundial em prol da inclusão provoca uma revisão do olhar em relação à 
educação do aluno com deficiência, inclusive no espaço da escola especial. Neste sentido, o 
presente projeto tem como público alvo os alunos da segunda etapa do segundo ciclo do ensino 
fundamental matutino da Escola Rodolfo Wild - Educação Infantil e Ensino Fundamental, na 
Modalidade Educação Especial - Santa Mariana/Pr. Adota como metodologia a pesquisa-ação. 
Apresenta como objetivo implementar uma nova prática pedagógica no ensino de Artes Visuais 
para alunos com deficiência intelectual despertando um olhar sensível e um fazer artístico 
expressivo através de várias ações individuais e coletivas, que aproxime o conteúdo estético do 
universo cultural dos alunos partindo da percepção de como os objetos são distribuídos com 
intenção estética em casa e em lugares que costumam frequentar e como dialogam com os 
objetos transformados por meio de intervenções artísticas. Toma as obras de Marepe como 
metáfora para potencializar a criação. E propõe propostas metodológicas que avaliarão a 
participação ativa dos alunos nas discussões, visitas, produções individuais e coletivas levando 
em conta a frequência, interesse e dedicação para com as atividades, bem como a mostra dos 
processos e resultados obtidos à comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA TONIOL 
Orientador: Tânia dos Santos Alvarez da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Reflexões sobre a Inclusão Escolar dos Alunos com Transtornos Globais do 
Desenvolvimento com ênfase nos Transtornos do Espectro Autista 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Transtornos do Espectro Autista, Intervenção Pedagógica 
Especializada 
Resumo: O presente trabalho tem como proposta apresentar reflexões sobre a inclusão escolar 
dos alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento, com ênfase nos Transtornos do 
Espectro Autista. Estudos teóricos e bibliográficos sobre a inclusão do público alvo dessa 
pesquisa foram socializados com os professores das diversas áreas de ensino, pedagogos, 
equipe diretiva, agentes I e II, do Colégio Estadual João XXIII, em Maringá-PR, por meio de curso 
de extensão em parceria com a Universidade Estadual de Maringá. Buscou-se no curso de 
extensão oportunizar estudos sobre as particularidades dos indivíduos com os Transtornos do 
Espectro Autista e os aspectos que envolvem sua inclusão no espaço escolar. Como resultado 
dessa iniciativa acredita-se que os professores participantes de forma direta, bem como os 
demais professores da escola de forma indireta, tenham sido positivamente afetados pelo 
conhecimento oportunizado, de tal modo que possam ajustar sua prática pedagógica às 
necessidades educacionais especiais dos alunos em questão. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA TONIOL 
Orientador: Tânia dos Santos Alvarez da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Reflexões sobre a Inclusão Escolar dos Alunos com Transtornos do Espectro Autista - 
TEA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva. 
Palavras-chave: Inclusão escolar, Transtornos do Espectro Autista, Intervenção Pedagógica 
Especializada 
Resumo: Essa produção didática tem por tema a inclusão escolar do aluno com Transtornos do 
Espectro Autista e acontecerá por meio de estudos teóricos e bibliográficos. Os resultados do 
estudo serão socializados, com professores do Colégio Estadual João XXIII, em Maringá-PR, por 
meio de um curso de extensão. O curso enfatizará as condições que devem ser observadas para 
que haja a inclusão. O aluno com Transtornos do Espectro Autista precisa pertencer ao ambiente 
escolar e sentir-se parte dele. O desconhecimento da comunidade escolar acerca das 
peculiaridades que envolvem o autismo pode trazer repúdio, intolerância, temor, preconceito e 
descompromisso, prejudicando a interação e o processo de inclusão escolar deste aluno. Assim, 
pretende-se oportunizar aos professores das diversas áreas de ensino, estudos e reflexões sobre 
a inclusão escolar dos alunos alvo da pesquisa. O objetivo da proposta é o de apresentar e 
discutir as particularidades do aluno com Transtornos do Espectro Autista. Espera-se como 
resultado dessa iniciativa, que os professores participantes do curso de extensão, bem como os 
demais professores da escola, sejam positivamente afetados pelo conhecimento oportunizado, de 
tal modo que possam ajustar sua prática pedagógica às necessidades educacionais especiais dos 
alunos em questão. 

 

Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA ZANINI CENTENARO 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma análise sobre as práticas pedagógicas realizadas na Escola de Educação Básica 
Novos Horizontes 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Especial, Práticas Pedagógicas, Deficiência Intelectual, 
Resumo: Frente as mudanças legais que ocorreram nos últimos anos, e a proposta pedagógica 
da escola que se encontra em fase de adequações, constatamos de forma empírica, a 
necessidade de proporcionarmos espaços de reflexão sobre as práticas existentes e as novas 
atribuições dadas a escola de educação básica na modalidade de Educação Especial. O estudo 
procurou perceber como a escola está organizada, quais as concepções amparam as práticas 
pedagógicas, entre outros elementos fundamentais que dão contornos a esta escola. As reflexões 
oferecidas apoiaram-se em fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da educação 
especial e contribuições da Teoria Histórico-Cultural para a educação de pessoas com deficiência. 
Ao concluir este trabalho percebemos a importância da formação continuada e que é possível 
melhorar as nossas práticas, enquanto docentes, tendo o aluno como foco principal de nossas 
ações e práticas inclusivas, dentro e fora da escola.
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VERA LÚCIA ZANINI CENTENARO 
Orientador: ANDRÉ PAULO CASTANHA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma análise sobre as Práticas Pedagógicas realizadas na Escola de Educação Básica 
Novos Horizontes 
Tema: Fundamentos filosóficos, teóricos, legais e práticos da Educação Especial na perspectiva 
inclusiva. 
Palavras-chave: Educação Especial, Práticas Pedagógicas 
Resumo: O presente trabalho visa discutir as práticas pedagógicas aplicadas na Escola de 
Educação Básica Novos Horizontes na Modalidade de Educação Especial. Serão constituídos 
espaços para a discussão de fundamentos teóricos, estabelecendo conexões entre as reais 
necessidades de cada aluno nos diferentes espaços da escola, e fora dela. A intervenção na 
escola se dará em forma de grupo de estudo formado por professores e funcionários onde serão 
realizados oito encontros, de quatro horas cada. O estudo será embasado nos pressupostos da 
Pedagogia Histórico-Crítica, a qual fundamenta a proposta de educação básica no Estado do 
Paraná. Este estudo tem por finalidade uma reflexão acerca das práticas educativas, por meio de 
estudos e embasamento teórico, a fim de, melhorar as nossas ações enquanto docentes e que 
venham de encontro as necessidades básicas de ensino e aprendizagem de nossos alunos. 
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Professor PDE: VILMA SAYURI MARUBAYASHI 
Orientador: Zaíra Fátima de Rezende Gonzalez Leal - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Arte e Deficiência Intelectual: caminhos, possibilidades e aprendizagem 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Intelectual, Psicologia Histórico-Cultural, Arte, Aprendizagem, 
Resumo: No contexto da Escola Especial os alunos com deficiência intelectual apresentam 
grande dificuldade no processo de aprendizagem, levando muitas vezes, a uma baixa autoestima, 
falta de interesse e de motivação em aprender. Diante desta problemática, justifica-se a 
necessidade de buscar compreender e atender adequadamente as necessidades dos alunos, por 
meio de práticas pedagógicas que possibilitem oportunidades efetivas de aprendizagem. Nesta 
perspectiva, o objetivo deste estudo foi compreender a importância da Arte como fator contribuinte 
para o desenvolvimento humano, em relação à apropriação do conhecimento, a partir dos 
pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural da teoria de Vigotski. Os encaminhamentos 
metodológicos foram realizados através de oficinas de Arte, desenvolvidos na Escola Especial, na 
perspectiva de fomentar a construção de práticas educativas mais efetivas no processo de 
aprendizagem. Os resultados mostraram que por meio das oficinas, os alunos, alcançaram novas 
descobertas, criando de acordo com suas possibilidades e potencialidades de forma significativa e 
transformadora. Assim, conclui-se que a Arte na Escola Especial, tem uma visão mais ampla e 
menos reducionista, numa perspectiva educativa consistente e inovadora, que possam contribuir 
para que os alunos façam a experiência de perceber, compreender, intervir e interagir no contexto 
sócio histórico, construindo e potencializando os processos psíquicos ao seu desenvolvimento 
humano. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VILMA SAYURI MARUBAYASHI 
Orientador: Zaíra Fátima de Rezende Gonzalez Leal - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Arte na Escola Especial: o diálogo das linguagens artísticas 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Arte, Deficiência Intelectual, Aprendizagem 
Resumo: No contexto da educação especial muitos alunos com deficiência intelectual 
apresentam grande dificuldade em aprender, especialmente os conteúdos e conceitos abstratos 
ou de memorização imediata. Diante desta problemática, o projeto partiu da necessidade de 
buscar compreender e atender adequadamente as necessidades dos alunos com deficiência 
intelectual. Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi de compreender a importância da arte 
como fator contribuinte para o desenvolvimento humano em relação à apropriação do 
conhecimento a partir dos pressupostos no contexto da educação especial muitos alunos com 
deficiência intelectual apresentam grande dificuldade em aprender, especialmente os conteúdos e 
conceitos abstratos ou de memorização imediata. Diante desta problemática, o projeto partiu da 
necessidade de buscar compreender e atender adequadamente as necessidades dos alunos com 
deficiência intelectual. Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo foi de compreender a 
importância da arte como fator contribuinte para o desenvolvimento humano em relação a 
apropriação do conhecimento à partir dos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, 
buscando contribuir para melhoria no processo ensino-aprendizagem. Psicologia Histórico-
Cultural, buscando contribuir para melhoria no processo ensino-aprendizagem. 
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Professor PDE: VIVIANE DANIELE FÁVERO DE ANDRADE 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas Pedagógicas Inclusivas em Salas de Alfabetização: Proposta de Formação 
Continuada para Professores 
Tema: Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Sala de Alfabetização, Professores, Prática Pedagógica, Inclusão, 
Resumo: O presente artigo tem o objetivo principal de compreender o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas em salas de alfabetização, promovendo reflexões entre professores e 
pedagogos sobre a prática pedagógica inclusiva. Ainda, refletir sobre os conhecimentos teóricos e 
práticos relacionados a formação inicial e continuada de professores de salas de alfabetização 
com vistas a inclusão. Como metodologia partiu-se de uma pesquisa bibliográfica em livros, 
revistas, periódicos ou artigos que tratam sobre o assunto. Ainda, foram realizadas reuniões de 
estudo e diagnóstico com os professores e pedagogos que atuam em salas de alfabetização do 
ensino fundamental para diagnose da realidade escolar. Como resultados, pode-se afirmar que há 
a necessidade de que haja práticas pedagógicas inclusivas que interfiram de maneira significativa 
no processo de aprendizagem e que potencialize uma atitude educativa específica da escola com 
a utilização de formação profissional, recursos e apoio especializado para garantir a 
aprendizagem de todos os alunos. 
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Disciplina / Área: EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Professor PDE: VIVIANE DANIELE FÁVERO DE ANDRADE 
Orientador: MARTA REGINA FURLAN DE OLIVEIRA - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas Pedagógicas Inclusivas nas salas de Alfabetização 
Tema: Educação Inclusiva 
Palavras-chave: Sala de Alfabetização, Professores, Prática Pedagógica, Inclusão, 
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem o objetivo de compreender o 
desenvolvimento das práticas pedagógicas em salas de alfabetização, promovendo reflexões 
entre professores e pedagogos sobre a prática pedagógica inclusiva. Ainda, refletir sobre os 
conhecimentos teóricos e práticos relacionados a formação inicial e continuada de professores de 
salas de alfabetização com vistas a inclusão. Como metodologia parte-se de uma pesquisa 
bibliográfica em livros, revistas, periódicos ou artigos que tratam sobre o assunto, considerando 
que esse servirá de base para atividades posteriores associadas ao PDE tais como produção 
didática, oferta do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) e elaboração do artigo final. Ainda, serão 
realizadas reuniões de estudo e diagnóstico com os professores e pedagogos que atuam em 
salas de alfabetização do ensino fundamental para diagnose da realidade escolar. Esta proposta 
de trabalho tem como público alvo os professores e pedagogos (no total de 06 - seis profissionais) 
que trabalham com salas de alfabetização na Escola de Educação Básica ILECE Modalidade 
Educação Especial do Município de Londrina. Como resultados, pode-se afirmar que há a 
necessidade de que haja práticas pedagógicas inclusivas que interfiram de maneira significativa 
no processo de aprendizagem e que potencialize uma atitude educativa específica da escola com 
a utilização de formação profissional, recursos e apoio especializado para garantir a 
aprendizagem de todos os alunos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL COMO FATOR DETERMINANTE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM CEGUEIRA CONGÊNITA 
Tema: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: Deficiência Visual, Percepção Corporal, Estimulação Sensorial 
Resumo: O objetivo deste estudo foi o de analisar como a Estimulação Essencial, com ênfase na 
percepção corporal, pode contribuir no desenvolvimento de crianças com Deficiência visual. Tal 
proposta justifica-se pelo fato de que a falta de visão restringe o mundo da criança, diminuindo 
suas possibilidades de trocas com o meio, podendo gerar transtornos no seu desenvolvimento. 
Sendo assim e partindo da premissa de que a partir do momento que a criança cega aprende a 
usar o seu corpo e descobre como se movimentar no espaço abrirá caminhos para a estruturação 
das aprendizagens posteriores, quais alternativas e estratégias devem ser adotadas para que 
essa criança possa se organizar, a partir da interação com o próprio corpo e com o meio, com 
vistas à conquista da autonomia e a inclusão social? Diante disso iniciou-se uma pesquisa 
bibliográfica sobre o referido tema que resultou no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 
e, posteriormente, na Produção didático-pedagógica a com propostas de intervenção 
selecionadas de forma a respeitar as singularidades, necessidades e interesses da criança, por 
meio de brincadeiras que proporcionassem experimentação sensório-motora significativa para o 
desenvolvimento da mesma. Participou deste projeto uma criança, do sexo feminino, com 
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cegueira congênita, matriculada na Sala de Recursos Multifuncional-Área da Deficiência visual, do 
Colégio Estadual Anita Garibaldi, no município de Jardim Alegre-PR. Os resultados dessa 
implementação evidenciaram que a criança privada do sentido visual necessita, de vivências 
significativas, de atividades que vá de encontro às suas especificidades. Considerar estas 
singularidades faz toda a diferença no seu processo de desenvolvimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A conscientização corporal como fator determinante para o desenvolvimento da criança 
com cegueira congênita 
Tema: Praticas Pedagógicas na Escola Inclusiva 
Palavras-chave: : Conscientização Corporal, Cegueira Congênita, Estimulação Essencial, 
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo buscar aprofundamento teórico que 
possibilitasse a compreensão do desenvolvimento da criança com deficiência visual na faixa 
etária de 0 a 3 anos, bem como alternativas e estratégias de intervenção adequadas as suas 
particularidades. Os estudos, sob o viés da psicanálise, deram enfoque ao desenvolvimento 
infantil a partir do conhecimento e percepção do próprio corpo, a formação do Eu corporal e a 
importância da imagem especular para a constituição do sujeito. As atividades de intervenção 
foram selecionadas respeitando as singularidades, necessidades e interesses da criança, por 
meio de brincadeiras que proporcionassem experimentação sensório-motora significativa para o 
desenvolvimento da mesma. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E A QUALIDADE DE VIDA 
Tema: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, TEÓRICOS , LEGAIS E PRÁTICOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 
Palavras-chave: SAÚDE DOS PROFESSORES,EDUCAÇÃO ESPECIAL,FATORES E 
CONSEQUENCIAS, 
Resumo: A temática surgiu pelo elevado número de professores que fazem uso de 
medicamentos controlados e solicitam afastamento por motivo de doença. O objetivo deste artigo 
foi o de analisar as possíveis causas do adoecimento, bem como o de cansaço físico e mental 
apresentados pelos professores da educação especial. Esta pesquisa contou com a participação 
de 14 professores, destes 12 que atuam na Escola Especial, 06 atuam também no ensino comum, 
06 somente na educação especial sendo que 02 atuam somente no ensino comum. Foi aplicado 
um questionário no primeiro e no último encontro. A coleta de dados destes 14 profissionais 
aconteceu em 09 encontros, e o que mais pesou para o adoecimento destes profissionais foi a 
instabilidade profissional e o cansaço físico levando ao mental, em consequência o uso da 
medicação, com consequente afastamento de suas funções temporariamente e em alguns caso 
remanejamento de suas funções.
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Orientador: JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA WATZLAWICK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os profissionais da Educação Especial e a qualidade de vida: Fatores desencadeadores e 
consequências para a saúde desses profissionais 
Tema: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, TEÓRICOS, LEGAIS E PRÁTICOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 
Palavras-chave: Saúde dos professores, Educação Especial, fatores e consequências, 
Resumo: A proposta do projeto é de levantamento dos fatores desencadeadores de doença entre 
os professores da educação especial. O interesse pela temática surgiu pelo elevado número de 
professores que fazem uso de medicamentos controlados e solicitação de afastamento por motivo 
de doença, todos atuando na educação especial. A partir dos dados obtidos identificar as 
consequências para a vida desses profissionais. 
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