


OBJETIVO DO 
DIA

- CONHECER AS POSSIBILIDADES DE TRABALHO FRENTE AO DESAFIO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

- DIRETRIZES LEGAIS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA



PAUTA

8h30 ABERTURA PELA DIRETORA ROSE

8h40 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 9h30 COFFEE BREAK

10h DIREITO EDUCACIONAL

11h45 AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO



Ana Paula Nascimento
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Coordenadora Pedagógica Geral

anapaula@grupodombosco.com.br

mailto:anapaula@grupodombosco.com.br
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“A aprendizagem não é algo que 
se tem ou não se tem, tal qual 

a posse definitiva. É um 
processo, e, além disso , cada 
sujeito a realiza de um modo 

próprio e singular.”
Paula Pogré

Investigadora Project Zero
Harvard University



“

http://www.youtube.com/watch?v=wMjEeAtGqy4
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Educação Inclusiva

A educação inclusiva aponta para a 
transformação de uma sociedade inclusiva e é 
um processo em que se amplia a participação 
de todos os estudantes nos estabelecimentos 

de ensino regular. 



Resolução SE 61, de 11/11/2014

● Dispõe sobre a Educação Especial nas 
unidades escolares da rede estadual de 
ensino

● Artigo 1º - São considerados, para fins do disposto nesta resolução, 
como público-alvo da Educação Especial, nas unidades escolares da 
rede estadual de ensino, os alunos que apresentem:

● I - deficiência;
● II - transtornos globais do desenvolvimento - TGD;
● III - altas habilidades ou superdotação.

● Artigo 2º - Fica assegurado a todos os alunos, público-alvo da 
Educação Especial, o direito à matrícula em classes ou turmas do 
Ensino Fundamental ou Médio, de qualquer modalidade de ensino.



- o direito do aluno a uma educação de qualidade, 
igualitária e centrada no respeito à diversidade 
humana;

- a necessidade de se garantir atendimento a 
diferentes características, ritmos e estilos de 
aprendizagem dos alunos, público-alvo da Educação 
Especial;

- a importância de se assegurar aos alunos, 
público-alvo da Educação especial, o Atendimento 
Pedagógico Especializado 



Na escola

•Plano Atendimento
•Recursos humanos 
•Estrutura física



PLANO DE ATENDIMENTO 
INDIVIDUALIZADO  - PAI



PAI - PLANO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO

➢ É um instrumento que norteia as ações a serem 
realizadas para viabilizar o desenvolvimento integral, a 
autonomia de crianças e adolescentes de acordo com as 
suas necessidades.

➢ É uma estratégia de planejamento que, a partir do estudo 
de cada caso, compreende a singularidade dos sujeitos e 
organiza as ações e atividades. 
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Recursos Humanos



Equipe Docente

● Coordenação Pedagógica

● Orientação Educacional

● Professores

● Estagiários



Ledor

● O auxílio ledor ajuda os candidatos com 
deficiência visual, autistas, pessoas com déficit de 
atenção e dislexia.

➢ Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 
➢ ETEC
➢ Concursos Públicos

https://youtu.be/kZ0nXb5dwuQ


Provas adaptadas   x     Não adaptadas
● Ementas mais 

objetivas.
● Questões sem 

pontuação.
● Negrito em 

algumas palavras  
de ordem.

● Fórmulas.
● Indicadores. 
● Diversidade.

● Textos mais 
longos.

● Pontuação nas 
questões.

● 70% discursivas
● 30% múltipla 

escolha.



http://www.youtube.com/watch?v=5AQtC0VRt3g


Um tipo de letra para a dislexia:

O OpenDyslexic é um tipo de letra projetado contra alguns sintomas comuns 
da dislexia. Se você gosta do jeito que você é capaz de ler esta página, e 

outros, então este tipo de letra é para você!



Mapas e 
Esquemas



Estrutura física



● Realização de provas em sala separada, 
silenciosa e adequada

● Organização de horário



Nossas ações 

• Elaboração de provas diferenciadas;

• Acompanhamento por estagiários na 
realização das provas;

• Olhar diferenciado nas correções;

• Elaboração do plano de atendimento 
individual;

• Formação dos alunos.





Recomendações

• Colocar o aluno nas primeiras carteiras;

• Olhar diretamente para o rosto  ao falar e 
próximo a ele;

• Certificar se ele realmente entendeu os 
comandos e o que deve ser realizado;

• Dar mais tempo para a realização da 
avaliação e, se necessário, fazer a leitura da 
prova para ele.



Algumas Estratégias Pedagógicas
Pedir ao aluno para repetir 

as instruções ou 
compartilhar com um 

amigo antes de começar as 
tarefas.

Quando o aluno 
desempenhar a tarefa 

solicitada ofereça sempre 
um feedback positivo 
(reforço) através de 

pequenos 

A atitude positiva do 
professor é fator DECISIVO 

para a melhora do 
aprendizado

Dar aulas com materiais 
audiovisuais, computadores, 

vídeos, DVD, e outros materiais 
diferenciados como revistas, 

jornais, livros, etc. 

Adaptações ambientais na 
sala de aula



Compensar as dificuldades memoriais: 
tabelas com datas sobre prazo de 
entrega dos trabalhos solicitados, 
usar post-it para fazer lembretes e 

anotações para que o aluno não 
esqueça o conteúdo.

Etiquetar, iluminar, sublinhar e 
colorir as partes mais 
importantes de uma tarefa, 
texto ou prova.

Usar sinais visuais e orais



Técnicas de aprendizado e 
habilidades metacognitivas

●  Explicar de maneira clara e devagar quais são as técnicas 

de aprendizado que estão sendo utilizadas.

●   Definir metas claras e possíveis para que o aluno faça sua 

autoavaliação nas tarefas e nos projetos. Este 

procedimento permite que o aluno faça uma reflexão 

sobre o seu aprendizado e desenvolva estratégias para 

lidar com o seu próprio modo de aprender.

●  Usar organizador gráfico para ajudar no planejamento, 

organização e compreensão da leitura ou escrita.

●  Grifar palavras nas atividades que direcione para o que 

deve ser feito.





http://www.youtube.com/watch?v=MJn5KNYNgE0


Agradecemos pela presença!


