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E afinal, para que serve o currículo?

Quando pensamos em Currículo Escolar, nos deparamos com diversas
questões, que interferem diretamente na sua construção, sua implantação e
sua suplementação.
O que é currículo? Por que precisamos de um Currículo na escola? É
possível uma escola existir sem um Currículo? A quem interessa o Currículo de
uma escola?
São muitas ideias decorrentes de um único conceito. Pensar o currículo
requer muito mais do que listar os conteúdos a serem desenvolvidos em cada
etapa, modalidade ou nível de ensino. Pensar o Currículo implica num primeiro
momento identificar qual é a ideologia que o embasa. Entendemos assim que
ao construirmos o currículo, escolhemos a qual modelo de sociedade servimos
ou não.
Caminhamos por um terreno acidentado, quando nos damos conta da
profundidade e da complexidade do assunto.
Não é por menos que os estudos sobre currículo escolar na década de
1970 provocaram uma mudança nos cursos de formação de professores,
introduzindo assim a disciplina de Sociologia da Educação como parte
importante na formação docente.
O Currículo Escolar sempre foi usado como instrumento de controle
social e basicamente servia para a reprodução das desigualdades sociais
existentes. Por isso, novamente indago: a quem serve o currículo?
Moreira e Silva, no livro Currículo, Cultura e Sociedade afirmam que toda
sociedade corporifica seus conhecimentos, valores e crenças por meio do
currículo oferecido nas escolas, transmitem assim as ideias da classe que se
encontra no poder e garantindo a reprodução e a continuidade da estrutura
social e principalmente da cultura e dos valores de uma sociedade.
A partir dessas reflexões, podemos retornar as perguntas iniciais. O que
é currículo? Para que serve? Porque precisamos dele? O Currículo serve
socialmente a quem?
Currículo é um instrumento de controle social que carrega em si as
ideias, os conhecimentos, valores, condutas, hábitos, os ideais, entre outros,
do grupo social dominante sobre os demais. É uma das formas de preservação
do “status quo” de uma sociedade. Nesse sentido, a escola seria apenas um
aparelho reprodutor das diferenças e das desigualdades sociais.
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O Currículo se efetiva no processo de ensino-aprendizagem e exerce
uma força social sobre a escola.
Os sistemas de ensino, carregados de uma política educacional
preocupada com a manutenção da estrutura social existente, constroem seus
currículos de forma a perpetuar essa estrutura. Afinal, esse é o que chamamos
de currículo formal, expresso em documentos oficiais.
Porém, a questão não se esgota aí, pois, apesar de o/a profissional de
Educação ter tido ao longo de sua formação, desde a Educação infantil até o
ensino superior, um Currículo formal, impregnado da ideologia da classe
dominante (apesar de não pertencer a ela), traz também o conhecimento
informal, suas crenças e suas experiências vividas como aluno/aluna, ao longo
de sua escolarização, que efetivaram o Currículo em ação, que é aquele que
se desenvolve nas atividades, nos livros, nas brincadeiras, nos jogos, nas
músicas, entre outras ações desenvolvidas por esse profissional.
Em paralelo a esse processo formal acontece a implantação do Currículo
Oculto, que é aquele que não está expresso em nenhum lugar (formalizado),
mas é o que direciona e influencia diretamente o sucesso de um aluno na
escola. Esse Currículo Oculto é tão poderoso, que está presente em todas as
escolas e muitas vezes nem percebemos quando profissionais de educação,
familiares e comunidade o colocam em prática. Frequentemente, é expresso
por falas e ações repetidas sistematicamente, tais como: “ele não dá para os
estudos“ ou “esse não vai passar de ano comigo“ ou “é cabeça dura, não
aprende nada”; “não precisa dar tudo, eles não vão aprender nem metade”;
entre outras tantas, perpetuando uma estrutura social deficitária e reforçando
esses estereótipos.
Ao longo dos anos, o Brasil importou modelos de currículos que não se
adequavam a nossa realidade e que provocaram reflexões sobre o assunto.
Apenas recentemente começou-se a construir documentos oficiais que
consideram nossa especificidade, que buscam uma maneira moderna e
adequada de (re) pensar e (re) fazer a educação.
Após a Constituição de 1988, passamos pelo processo de elaboração e
implementação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1994),
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), pelas diretrizes curriculares
de cada nível e modalidade de ensino, até chegarmos em 2016 aos Planos
Nacionais, Planos Estaduais e Planos Municipais de Educação. Todos esses
documentos foram fundamentais para a elaboração da BNCC - Base Nacional
Comum Curricular, que foi escrita em regime de colaboração, e que teve sua
publicação oficial em 2017.

8
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A necessidade de documentos e estudos que representassem os
pensamentos pedagógicos nacionais oportunizou a construção dos currículos
escolares das redes municipais, porém dessa vez, com maior conhecimento e
entendimento sobre a importância e a força que tem esse documento, com a
compreensão dos conteúdos básicos que devem compor a educação e a
cultura brasileira, não mais com objetivo de controle social e cultural e sim
valorizando o conhecimento que cada um têm, seus valores, suas crenças
pessoais, sua cultura local. A partir daí, elaborou-se um novo Currículo, que
possibilita aos alunos e às alunas romperem as barreiras e ultrapassarem os
limites da sociedade.
É o momento de desconstruir o velho paradigma sobre o Currículo
Escolar e construir o novo, com os olhos voltados para o futuro e as mãos e os
pés agindo no presente, na realidade. Esse novo Currículo que respeita todas
as diferenças, as pluralidades e que se baseia no preceito da equidade e de
uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Nesta nova proposta de Currículo, é fundamental entendê-lo como “um
processo constante de transformação”, pois sofre a influência da cultura social,
dos agentes responsáveis pelas práticas pedagógicas dos alunos e das alunas,
entre outros diversos fatores que interferem na estrutura da escola.
O Currículo Escolar é um instrumento a favor do processo de ensinoaprendizagem. Deve ser uma construção contínua. É preciso desconstruir a a
ideia de que a escola é um espaço apenas de transmissão de conhecimentos,
pois ela é também espaço para a transformação social.
A escola é muito mais que paredes e teto, lousa e giz, livros e cadernos,
professores, professoras, alunos e alunas. A escola é formada por docentes e
discentes, direção, funcionários, famílias em interação nos espaços: parques e
refeitórios; carteiras, cadeiras, papeis coloridos, caderno, lápis, borracha e
muito mais.
Além disso, escola é emoção, conhecimento, afeto, habilidades,
companheirismo, competências e esperanças. Espaço de descobertas e trocas,
aventuras e aprendizados. Na escola, a vida pulsa e essa força de vida precisa
e deve ser conduzida e organizada.
Para tanto, apresentamos o Currículo para os anos iniciais do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Arte, Inglês, Educação Física e Tecnologias
Digitais na Aprendizagem, elaborado pelos profissionais da Rede Municipal de
Ensino de Lins.
Este documento é o fio condutor de nossas práticas, ou, nas palavras de
Moreira e Candau (2007): “[...] o coração da escola, o espaço central onde
Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional,
responsável por sua elaboração.” (MOREIRA e CANDAU, 2007, p.19).
Toda escola deve auxiliar na construção do futuro!

Lins/SP, dezembro de 2020.

Denise Jorge Magnoler
Secretaria Municipal de Educação
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APRESENTAÇÃO

“É fundamental diminuir a distância entre
o que se diz e o que se faz, de tal forma
que, num dado momento, a tua fala seja a
tua prática.”
Paulo Freire

Desde o ano de 2016, representantes das escolas municipais de Lins/ SP
reuniram-se para estudar a educação inclusiva no município com foco na
elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Especial do Município de
Lins, durante os encontros do GEPIL (Grupo de Estudos e Planejamento em
Inclusão de Lins), da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores e professores da Educação Infantil (creche e pré-escola), do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, da Educação de Jovens e Adultos e do
Atendimento Educacional Especializado, mediados pela supervisora de ensino
responsável pela Educação Especial, estudaram, pesquisaram, discutiram e
escreveram o que é apresentado neste documento, que tem como objetivo
orientar os profissionais da educação municipal sobre a inclusão escolar, o
currículo a ser desenvolvido com os alunos público-alvo da educação especial,
os ajustes curriculares, a elaboração do Plano de Ensino Individualizado, a
avaliação na perspectiva inclusiva, bem como a organização e o funcionamento
da educação especial no município e do Núcleo de Apoio Integrado ao AEE
“Profª Elizabeth Guedes Chinali”.
É o primeiro documento, um pontapé inicial, de outros, espera-se, que
venham embasar a prática pedagógica inclusiva dos profissionais da educação
municipal, tenham eles alunos com deficiência em suas turmas ou não, mas
que tenham sim uma visão e uma proposta de trabalho voltada para uma
educação que seja, de fato, para TODOS! É o que desejo!
Profª Ms. Fabiana de Oliveira Lima
Supervisora de Ensino

Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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INTRODUÇÃO

Com o reconhecimento e valorização da diversidade como fator de
enriquecimento do processo educacional, a Educação Inclusiva tem provocado
mudanças na escola, na formação docente e vem propondo uma
reestruturação da educação que beneficie todos os alunos.
A Educação Inclusiva tem um foco específico nas pessoas que estão
excluídas da efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou
enfrentam barreiras para a participação nos processos de aprendizagem
escolar. Procura responder às necessidades de aprendizagem de todas as
crianças, jovens e adultos que buscam na escola uma garantia de direitos.
O objetivo das Diretrizes da Educação Especial no Município de Lins é
orientar o trabalho pedagógico e a inclusão escolar de alunos público-alvo da
Educação Especial, bem como oferecer subsídios teórico-práticos a todos os
profissionais da Rede Municipal de Ensino de Lins, fundamentando a
manutenção de espaços educativos inclusivos, garantindo o direito de todos à
inclusão escolar.
Ao longo do documento, o leitor encontrará o Histórico da Educação
Especial no município, informações sobre a Política Municipal de Educação
Especial e Inclusiva, os Serviços oferecidos, o detalhamento do Público-alvo e
os Objetivos da Educação Especial.
A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal aos níveis,
etapas e outras modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e ainda
realiza o Atendimento Educacional Especializado, de forma não substitutiva à
escolarização. Deste modo, o leitor encontrará ainda ao longo do documento
reflexões sobre a Educação Especial e a Educação Infantil, sobre a Educação
Especial e o Ensino Fundamental, englobando aqui a Educação de Jovens e
Adultos. Ao final, encontrará uma reflexão sobre Ajustes Curriculares e sobre
Avaliação da Aprendizagem na Perspectiva da Inclusão Escolar.
O município de Lins busca a organização de uma escola para todos,
prevendo o acesso à escolarização e ao atendimento às necessidades
educacionais especiais dos alunos, com ações que combatam todas as formas

Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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de exclusão, respondam à diversidade humana e garantam o acesso e a
permanência dos alunos no ambiente escolar, com sucesso.

1. Histórico da Educação Especial em Lins

O Sistema Municipal de Educação de Lins, no cumprimento de suas
atribuições legais e, em primeiro lugar, por acreditar que o processo inclusivo
é fundamental na vida não só dos alunos com deficiência, mas de todos os
alunos, vem investindo intensamente para que a educação inclusiva aconteça
com responsabilidade, equidade, transparência e seriedade, buscando garantir
ao aluno o acesso à educação com sucesso.
A Secretaria Municipal de Educação, ao longo dos anos, vem
aprimorando seu caminho na inclusão, desenvolvendo várias ações para
alunos público-alvo da Educação Especial, com foco, principalmente, na
capacitação dos profissionais da educação e aprimoramento da proposta
educacional.
Este processo começa em 2003 quando a Secretaria realiza o Projeto de
Sensibilização e Acolhimento da pessoa com deficiência, organizado pela
psicóloga Cynira Perazza, oferecido aos profissionais da educação do município
e a vários setores da sociedade, de modo a contribuir na disseminação de
conhecimentos acerca da inclusão.
Em 2006 foi firmada uma parceria com o FNDE sobre Educação Especial.
A partir de 2007, a Secretaria Municipal de Educação de Lins investiu
ativamente no aperfeiçoamento do processo inclusivo, por meio das seguintes
ações:


de 2007 a 2010 ocorreu a Assessoria com a professora Maria Aparecida

Ouvinhas Gavioli, especialista em Educação Inclusiva e Ana Cristina Costa
Piletti para assessoria e curso de capacitação aos profissionais da Secretaria
Municipal de Educação, no qual foi também elaborado um diagnóstico da Rede
Municipal para implementação do Plano Municipal de Educação Inclusiva;


em 2008, os gestores receberam formação visando o esclarecimento

quanto à legalidade e sensibilização da equipe escolar que receberia os alunos;
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ainda em 2008, houve a assessoria especializada em Transtorno do

Espectro Autista, com a equipe do “Lugar de Vida - SP”, para capacitar
professores e equipe técnica para atendimento aos alunos incluídos na Rede
Municipal de Ensino de Lins;


também em 2008 é firmado o convênio com o FNDE para recebimento

do Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Especial às escolas que
possuíam alunos, público-alvo da Educação Especial, matriculados;


diante das experiências exitosas na área da Educação Especial, o

município passa a ser Cidade-Pólo em sua área de abrangência, a partir de
2008;


neste ano também, pela primeira vez na Rede Municipal, ocorre a

contratação de Professores de Educação Básica - I, para atuarem como
auxiliares dos professores de sala regular, cujas classes tinham alunos com
deficiência matriculados, com o objetivo de apoiar o processo inclusivo, o
desenvolvimento de atividades adaptadas aos alunos com deficiência e
cuidados individualizados;


aos professores inscritos da Rede Municipal, também neste ano, foi

oferecido curso de Libras de 140 horas;


a partir de 2009, ocorrem os encontros do GEPIL – Grupo de Estudos e

Planejamento da Inclusão de Lins, com a participação de representantes das
Unidades Escolares Municipais a fim de realizarem estudos e discussões acerca
do processo inclusivo;


entre os anos de 2009 e 2010 professores e gestores da Rede Municipal

inscritos, receberam bolsa de 75% em curso de Especialização presencial em
Educação Especial Inclusiva no Centro Universitário Católico Unisalesiano de
Lins;


em 2010 é criado o cargo efetivo de Tutor de Classe1 para formação de

um quadro de funcionários permanente no Sistema Municipal, para o suporte
e apoio às Unidades Escolares no processo inclusivo;


ainda em 2010 é criado um Centro Especializado denominado Núcleo de

Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especializado “Profª Elizabeth
1

Anteriormente essa função era realizada por um Professor de Educação Básica I, com o papel
de auxiliar o professor regente, contratado para atuar em Turma de Horário Especial de Trabalho.
Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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Guedes Chinali” para atendimento multidisciplinar dos alunos público-alvo da
Educação Especial, matriculados na Rede Municipal;


em 2012 é contratada a Assessoria Especializada do Professor Carlos

Eduardo Paulino, Mestrando em Educação, pela Unesp de Marília, para
levantamento dos alunos da Rede Municipal com características de Altas
Habilidades/Superdotação;


além disso, em 2012, é contratada a Assessoria da Dra. Maryse Suplino,

Diretora do Centro Ann Sullivan do Rio de Janeiro para acompanhamento e
orientação especializada à Rede Municipal sobre os casos de alunos com
Transtorno do Espectro Autista;


também em 2012, a Associação Santa Paulina firma com a Secretaria

Municipal de Educação um Convênio com o Projeto Intitulado: “Programa de
Atendimento Integral da Criança com Deficiência Auditiva”, que entre
várias ações, previa o atendimento pedagógico aos alunos com surdez,
implantados,

com

foco

na

abordagem

aurioral,

realizado

em

suas

dependências, com vigência de 2 anos;


em 2013, foi firmada parceria com a AMUL (Associação da Mulher

Unimediana) para que alguns profissionais da Rede Municipal pudessem
realizar curso de Braille;


já

em

2014,

há

um

novo

investimento

na

área

de

Altas

Habilidades/Superdotação, pois é efetuada a contratação da Doutoranda Profª
Ms. Ketilin M. Pedro, para assessoria especializada e capacitação da Equipe
Multiprofissional do Núcleo, com vistas à implantação do atendimento aos
alunos precoces, com indícios de Altas Habilidades/ Superdotação;


também em 2014 é realizado o I Ciclo de Palestras, com o objetivo de

disseminar informações sobre as deficiências, métodos de prevenção e direitos
das pessoas com deficiências.


em 2016, ocorre o II Ciclo de Palestras, com ilustres profissionais da

área e atingindo um expressivo público.


em 2016, são criados cargos para docentes no Núcleo de Apoio

Integrado ao AEE, para que os professores pudessem

se efetivar e ter

garantido um terço de sua jornada semanal de trabalho em Horário de Trabalho
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Pedagógico; com isso, foi a primeira vez que as Salas de Recursos
Multifuncionais recebiam professores efetivos.
Ao longo deste período o Núcleo propiciou contínua capacitação dos
profissionais da Rede Municipal de Ensino por meio de cursos e eventos de
Educação Inclusiva: Comunicação Alternativa, Posicionamento, Orientação e
mobilidade, Estimulação Precoce, entre outros.
Como Lins desempenhava a função de cidade pólo de capacitação em
Educação Inclusiva e cumprindo um papel essencial na microrregião, ofereceu
entre 2008-2010, sob a organização do Núcleo e da equipe técnica da
Secretaria Municipal de Educação o Curso de Atendimento Educacional
Especializado – AEE, com 56 horas de duração para representantes das
Secretarias de Educação de Getulina, Guaimbê, Promissão e Guaiçara.
Também como incumbência de cidade-pólo, em 2011 a Secretaria
Municipal de Educação sediou o “I Seminário Municipal de Educação Inclusiva:
direito à diversidade”, realizado no período de 26 a 30/09/2011, com duração
de 40 horas de atividades, cujo objetivo era a formação dos gestores e
educadores para a construção de sistemas educacionais inclusivos.
Neste Seminário, considerando a indicação do MEC, o município de Lins
recebeu educadores de 26 Municípios do Estado de São Paulo, que fizeram a
capacitação através de palestras, oficinas e visita ao Núcleo de Apoio Integrado
ao A.E.E.
Quanto à demanda escolar, percebe-se que de 2007 até hoje houve um
aumento significativo das matrículas de crianças com deficiências tanto na
Educação Infantil, Modalidades Creche e Pré-Escola, quanto no Ensino
Fundamental, bem como na Educação de Jovens e Adultos, pessoas com um
histórico de exclusão não somente no ambiente educacional, mas em muitos
serviços dos quais têm direito, mas não tiveram acesso.
Ao longo dos anos, em âmbito estadual a quantidade de matrículas de
alunos com deficiência caiu enquanto nas redes municipais, estas matrículas
aumentaram consideravelmente, principalmente a partir de 2008, data em que
se publicou o documento norteador das Políticas de Educação Especial. Neste
período, os municípios passaram a investir neste atendimento, conforme
gráfico abaixo, retirado do mesmo documento.

Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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Gráfico 1: Matrículas de alunos com deficiência nas redes de ensino.

Fonte: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC.

Na Rede Municipal de Ensino de Lins, as matrículas foram sendo
efetuadas, embora não existisse tanta procura, e nem havia infraestrutura no
munícipio para este atendimento. Ainda assim, os alunos eram matriculados
na medida em que os pais solicitavam as vagas, de maneira esporádica.
A partir de 2009, passa a ocorrer um movimento de aceitação destas
matrículas aliado à grande procura de vagas, pois nacionalmente estava
ocorrendo o movimento de inclusão de alunos com deficiência nas escolas
regulares. Concomitantemente, o município oferecia a formação e apoio,
através do Atendimento Educacional Especializado, serviço que estava em seu
início.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de matrículas de alunos com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/
superdotação, em classes comuns e exclusivas, no município de Lins, em 2018.
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Tabela 1: Número de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento
ou altas habilidades/superdotação, matriculados em classes comuns exclusivas por
nível/ etapa de ensino, no município de Lins - 2018.

Fonte: MEC/Inep - Censo da Educação Básica.
Notas: 1. O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
2. Não inclui matrículas em turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE).
3. Inclui matrículas de alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação
de Ensino Regular, Educação Especial e EJA em Classes Comuns (inclusão) e em Escolas Exclusivamente Especializadas e/ou em Classes
Especiais (exclusivas).

Através da tabela 1, pode-se observar como o Ensino Fundamental é o
segmento mais solicitado para matrículas de alunos público-alvo da Educação
Especial, embora existindo, até então, apenas quatro escolas na rede
municipal atendendo a este segmento.
2. Política de Educação Especial no Município de Lins/SP
2.1 Objetivos da Educação Especial na Rede Municipal


Ofertar matrícula na rede regular de ensino e promover a
aprendizagem do aluno com deficiência, transtorno do espectro
autista e altas habilidades/superdotação nas classes em que
estiverem matriculados.
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Ofertar

o

Atendimento

Educacional

Especializado

como

complementação/ suplementação de ensino, no contraturno da
aula regular.


Promover a acessibilidade física, de comunicação e de transporte.



Possibilitar

flexibilizações

e

adequações

curriculares

que

considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos
curriculares,
diferenciados

metodologias
e

processos

de

ensino,

de

recursos

avaliação

didáticos

adequados

ao

desenvolvimento dos alunos.


Possibilitar a formação continuada dos profissionais da educação
na perspectiva da educação inclusiva.



Favorecer a formação continuada dos professores especializados
no Atendimento Educacional Especializado.



Garantir a presença de um intérprete em sala de aula para alunos
surdos usuários de Libras como primeira língua.



Garantir a presença de professores especializados em Salas de
Recursos Multifuncionais, inclusive instrutores para os alunos com
surdez.



Articular políticas públicas com outros setores.

2.2 Público-alvo da Educação Especial
Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial passa a
integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento
às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
A Sala de Recursos Multifuncionais é um espaço para a realização do
Atendimento Educacional Especializado de alunos que apresentam, ao longo
de sua aprendizagem, alguma necessidade educacional especial, temporária
ou permanente, compreendida, na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2008).
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Os estudos mais recentes no campo da educação especial enfatizam que
as definições e uso de classificações devem ser contextualizados, não se
esgotando na mera especificação ou categorização atribuída a um quadro de
deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão.
Considera-se

que

as

pessoas

se

modificam

continuamente,

transformando o contexto no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma
atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, reforçando a
importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da aprendizagem
de todos os alunos.
A partir dessa conceituação, considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual ou
sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na sociedade.
A deficiência intelectual é caracterizada por limitações significativas,
tanto em âmbito intelectual quanto no comportamento adaptativo, como
também nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas,
originando-se antes dos 18 anos. Inclui três elementos amplos de limitações
significativas no funcionamento intelectual, limitações significativas no
comportamento

adaptativo

e

manifestações

durante

o

período

desenvolvimental.
A deficiência física, de acordo com o artigo 4º do Decreto nº 3.298, de
20 de dezembro de 1999, caracteriza-se pela alteração completa ou parcial de
um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.
A deficiência sensorial caracteriza-se pelo não funcionamento total ou
parcial de um dos sentidos, enquadrando-se neste grupo a deficiência visual
(baixa visão e cegueira) e a deficiência auditiva.
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Os alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são
aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades
restritos, estereotipados e repetitivos. Incluem-se nesse grupo alunos com
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil.
Consideram-se altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2006) o notável
desempenho do educando e elevada potencialidade em qualquer dos
seguintes aspectos isolados ou combinados:


capacidade intelectual geral;



aptidão acadêmica específica;



pensamento criativo ou produtivo;



capacidade de liderança;



talento especial para artes;



capacidade psicomotora.

As

altas

habilidades/superdotação,

devido

às

necessidades

e

motivações específicas, requerem enriquecimento, aprofundamento curricular
e aceleração na oferta de acesso aos conhecimentos.
Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (BRASIL, 2001), aos escolares com altas habilidades/superdotação,
sugere-se atendimento suplementar para aprofundar e enriquecer o currículo
escolar, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos.
O Atendimento Educacional Especializado voltado aos estudantes
superdotados inicia-se por volta dos quatro anos de idade e tem como objetivo
oferecer oportunidades para que explorem áreas de interesse, aprofundem
conhecimentos já adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à
criatividade, resolução de problemas e raciocínio lógico. Essa suplementação
curricular deverá acompanhar o estudante ao longo de sua trajetória escolar.
O enriquecimento curricular diz respeito a experiências educacionais
enriquecidas e diversificadas que envolvem aprofundamento e diversidades
das situações de aprendizagem.
De acordo com Renzuli & Reis,1997 (apud FLEITH, 2006) os principais
objetivos do enriquecimento curricular são:
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a) desenvolver o potencial dos jovens, oferecendo oportunidades de
enriquecimento para todos os alunos, avaliando sistematicamente sua
capacidade e usando uma forma flexível de diferenciação curricular e de uso
do horário escolar;
b) melhorar o desempenho acadêmico de estudantes em todas as áreas
do currículo regular, oportunizando aprendizado significativo e prazeroso;
c) promover crescimento profissional contínuo por parte da equipe
escolar;
d) criar uma comunidade que respeite os princípios democráticos e que
respeite a diversidade étnico-cultural e de gênero.
Portanto esta é uma faceta recentemente distinguida pela educação
especial, que em nosso município está se desenvolvendo gradativamente.
Em relação à interface da Educação Especial com os demais níveis e
modalidades da educação, deve-se assegurar que os recursos, serviços e
Atendimento Educacional Especializado estejam presentes nos projetos
pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais de cada
grupo.

Figura 1- Fonte: Arquivo da Organizadora.

Figura 2 - Fonte: Arquivo da Organizadora.
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2.3 Organização e Funcionamento da Educação Especial
O acesso à educação tem início na Educação Infantil, na qual se
desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e
desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas
diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos,
emocionais, cognitivos, psicomotores, sociais e a convivência com as
diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da
criança.
Do nascimento aos três anos, o Atendimento Educacional Especializado
se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam afinar
o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços
de Saúde e Assistência Social.
Em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, o Atendimento
Educacional Especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos
alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser
realizado no turno inverso ao da classe comum, podendo ser realizado na
própria escola ou em centro especializado que realize esse serviço educacional.
Na modalidade Educação de Jovens e Adultos, as ações da Educação
Especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização,
formação para ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação social.
Em Lins, o AEE é oferecido em salas descentralizadas, que funcionam
em escolas municipais e salas no próprio Núcleo.
O atendimento ao aluno público-alvo da Educação Especial matriculado
na Rede Municipal de Ensino de Lins se inicia com o encaminhamento ao
Núcleo de Apoio Integrado ao AEE, realizado pela escola, através de
observação do Coordenador Pedagógico e do próprio professor da sala regular,
que encaminham ao Núcleo a Ficha de Inclusão Escolar, devidamente
preenchida e documentada.
A partir do momento em que o Núcleo recebe este encaminhamento
escolar, é iniciado o processo de triagem multidisciplinar, realizado por
especialistas das áreas de: Pedagogia, Fonoaudiologia, Educação Física,
Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, a fim de se levantar as
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necessidades de cada aluno, caracterizá-lo como público ou não e, a seguir,
direcioná-lo para o atendimento, caso haja necessidade, das áreas pertinentes
para seu desenvolvimento. Vale ressaltar que a avaliação realizada pelo Núcleo
não substitui um laudo emitido por uma equipe médica, sendo de
responsabilidade dos familiares e/ou responsáveis este encaminhamento.
A fase de triagem é iniciada por visita domiciliar que tem como objetivo
observar a dinâmica familiar, sua rotina, os recursos e espaço físico
disponíveis, que podem facilitar ou dificultar a autonomia do aluno e, sempre
que necessário, é realizada visita escolar para verificar a interação, apoio,
intervenções

necessárias,

brincadeiras

com

os

colegas,

enfim,

o

desenvolvimento escolar do estudante.
Estas práticas propiciam estabelecer proximidade entre os profissionais,
a família e a escola, devendo resultar em um trabalho colaborativo.
Em um segundo momento, o público definido passará a receber os
atendimentos específicos de acordo com suas necessidades, realizados nas
Salas de Recursos Multifuncionais das Unidades Escolares ou do Núcleo de
Apoio Integrado ao AEE, no mínimo, duas vezes por semana, em aulas de 50
minutos de duração.
O

atendimento

para

os

alunos

com

indícios

de

Altas

Habilidades/Superdotação é realizado uma vez por semana, com duração de 3
horas.
No acompanhamento da inclusão escolar, os profissionais do Núcleo
atuam de forma colaborativa com a escola e a família, orientando em todas as
atividades que necessitem deste apoio.
A área de Enfermagem oferece, quando necessário, suporte às escolas
através dos Cuidadores, bem como providencia encaminhamentos específicos
na área da saúde.
No apoio escolar à inclusão, a Secretaria Municipal de Educação conta,
em seu quadro efetivo, com o cargo de Tutor de Classe, ocupado por
profissionais com formação pedagógica necessária para atuar na Educação
Básica, sendo este responsável por acompanhar o aluno ou grupo de alunos,
auxiliando assim o professor quando em sua classe há matrícula de alunos com
deficiência.
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O Tutor de Classe é encaminhado a uma Unidade Escolar após
comprovada necessidade de orientação e acompanhamento individualizado
e/ou em pequenos grupos e parecer da Secretaria Municipal da Educação.
Este profissional deverá confeccionar e diversificar os materiais
pedagógicos que serão utilizados como recurso para as atividades escolares
adequados às necessidades do aluno, sob orientação do professor da sala
regular.
Nos casos de alunos com afastamentos da frequência escolar em virtude
de uma solicitação médica, os professores das Salas de Recursos realizam uma
avaliação das necessidades educacionais do aluno, as condições de sua
residência/ hospital para o recebimento do atendimento, o conteúdo
pedagógico no ano escolar em que está matriculado e traça-se um Plano de
Atendimento, que se vincula aos conteúdos escolares enquanto perdurar a
necessidade do aluno, sendo este atendimento denominado Domiciliar ou
Hospitalar, conforme a situação. A quantidade de atendimentos nesses casos,
bem como sua duração serão definidos de acordo com as necessidades dos
alunos e as possibilidades de oferta.
Quanto ao ambiente físico, as Salas de Recursos Multifuncionais são
ambientes dotados de equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e
pedagógicos específicos para a realização do Atendimento Educacional
Especializado.
As Salas de Recursos Multifuncionais instaladas no Núcleo visam
facilitar a logística de horários e transporte ofertados aos alunos que realizam
atendimento também em outras áreas.

Figura 3- Fonte: Arquivo da Organizadora.
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2.4 Criação do Núcleo de Apoio Integrado ao AEE
No ano de 2010, a Secretaria Municipal de Educação realizou uma
reorganização e gerenciamento do processo escolar inclusivo, com vistas à
implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, disponibilizadas pelo MEC
por meio de Celebração de Convênio com a Prefeitura Municipal, a partir da
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008).
Inicialmente, a Secretaria designou uma diretora de escola para
coordenar a Educação Inclusiva e iniciou-se o estudo das ações a serem
realizadas pelo município.
A primeira ação realizada foi a triagem dos alunos da Rede Municipal
para definição do público-alvo da Educação Especial, a fim de se projetar a
demanda de alunos para a matrícula nas Salas de Recursos Multifuncionais.
Para a realização da triagem destes alunos encaminhados pelas escolas
foi celebrado um Convênio com a APAE – Lins, a fim de compor uma equipe
com profissionais de diferentes áreas, tais como: Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia, para a avaliação e diagnóstico dos
alunos encaminhados pelas Unidades Escolares e definição da demanda, sendo
esta a primeira equipe multiprofissional a atuar com estes alunos.
Já para atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais, foram designadas
três Professoras de Educação Básica I, efetivas, com formação em nível de Pósgraduação Lato Sensu na área de Educação Especial para participarem da
organização e implantação do Atendimento Educacional Especializado da Rede
Municipal.
Após a identificação da demanda, houve análise em conjunto com a
equipe da Secretaria Municipal de Educação e verificou-se que as necessidades
dos alunos exigiam um atendimento para além da implantação das Salas de
Recursos Multifuncionais, que era necessário garantir um Centro Especializado
com recursos e profissionais de diferentes áreas para atender as necessidades
específicas de cada caso.
Desse modo, a Secretaria Municipal da Educação criou, por meio do
Decreto Municipal nº 8.587, de 17 de maio de 2010 o Núcleo de Apoio
Integrado ao Atendimento Educacional Especializado “Professora
Elizabeth Guedes Chinali”.
Diretrizes Curriculares da Educação Especial
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Fonte: Arquivo da Organizadora.

2.4.1 Fundamentação Legal para Criação do Núcleo de
Apoio
A organização de Centros de Atendimento Educacional Especializado
fundamenta-se nos marcos legais, políticos e pedagógicos que orientam para
a implantação de Sistemas Educacionais Inclusivos: Decreto nº 6.949/2009,
que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência/ONU;
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
de 2008, que estabelece Diretrizes Gerais da Educação Especial; Decreto nº
6.571/2008, que dispõe sobre o apoio da União e a política de financiamento
do Atendimento Educacional Especializado e a Resolução CNE/CEB nº 4/2009,
que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado – AEE, na Educação Básica.
Segundo orientação da NOTA TÉCNICA – SEESP/GAB/Nº 09/2010 a
função dos Centros de Atendimento Educacional Especializado é realizar:
a) a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, de forma não
substitutiva à escolarização dos alunos público alvo da Educação Especial, no
contraturno do ensino regular;
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b) a organização e a disponibilização de recursos e serviços pedagógicos e de
acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais específicas
destes alunos;
c) a interface com as escolas de ensino regular, promovendo os apoios
necessários que favoreçam a participação e aprendizagem dos alunos nas
classes comuns, em igualdade de condições com os demais alunos.
Desse modo, são atribuições do Centro de Atendimento Educacional
Especializado:
1. organizar o Projeto Político Pedagógico para o atendimento educacional
especializado, tendo como base a formação e a experiência do corpo docente,
os recursos e equipamentos específicos, o espaço físico e as condições de
acessibilidade de que dispõe;
2. matricular no Centro de Atendimento Educacional Especializado, alunos
matriculados em escolas comuns de ensino regular, que não tenham o AEE
realizado em Salas de Recursos Multifuncionais da própria escola ou de outra
escola de ensino regular;
3. registrar, no Censo Escolar MEC/INEP, os alunos matriculados no Centro de
Atendimento Educacional Especializado - AEE;
4. ofertar o AEE, de acordo com convênio estabelecido, aos alunos público alvo
da Educação Especial, de forma complementar às etapas e/ou modalidades de
ensino definidas no Projeto Político Pedagógico;
5. construir o Projeto Político Pedagógico - PPP considerando a flexibilidade da
organização do AEE, individual ou em pequenos grupos, a transversalidade da
Educação Especial nas etapas e modalidades de ensino, as atividades a serem
desenvolvidas conforme previsto no plano de AEE do aluno;
6. efetivar a articulação pedagógica entre os professores do Centro de AEE e
os professores das salas de aula comuns do ensino regular, a fim de promover
as condições de participação e aprendizagem dos alunos;
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7. colaborar com a rede pública de ensino na formação continuada de
professores que atuam nas classes comuns, nas salas de recursos
multifuncionais e Centros de AEE e apoiar a produção de materiais didáticos e
pedagógicos acessíveis;
8. estabelecer redes de apoio à formação docente, ao acesso a serviços e
recursos, entre outros que contribuam na elaboração de estratégias
pedagógicas e de acessibilidade;
9. participar das ações intersetoriais realizadas entre a escola comum e os
demais serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho e outros
necessários para o desenvolvimento dos alunos.

Fonte: Arquivo da Organizadora.

3. O Currículo e a Educação Especial

A palavra currículo vem do latim Scurrere, que se remete a curso ou
pista de corrida, ou seja, diz respeito ao caminho que o educando faz no seu
processo de escolarização. No entanto, esse caminho está diretamente
atrelado às escolhas e concepções de ensino e aprendizagem dos partícipes do
processo escolar.
Não existe uma única definição de currículo, pois o currículo pode ser
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entendido como uma construção social, diretamente ligado a um momento
histórico, a uma determinada sociedade e às relações que esta estabelece com
o conhecimento.
Portanto, o currículo, em qualquer sistema de ensino, transforma-se na
síntese básica da escola, é ele que caracteriza a vida escolar e delineia o
percurso do trabalho desenvolvido.
“Contém as experiências, bem como a sua planificação no
âmbito da escola, colocada à disposição dos alunos visando a
potencializar o seu desenvolvimento integral, a sua
aprendizagem e a capacidade de conviver de forma produtiva
e construtiva na sociedade.” (BRASIL, 1998, p. 31)

O currículo, portanto, pode ser visto como um guia, sugerindo o que
deve ser ensinado, como deve ser ensinado e quando, bem como o que deve
ser avaliado, como e quando deve ser avaliado, fazendo a relação entre teoria
e prática, em um contínuo processo de ação – reflexão – ação.
Os serviços de Educação Especial ofertados pelas escolas municipais
deverão ser organizados e desenvolvidos considerando a visão de currículo
como construção sociocultural e histórica e instrumento privilegiado da
constituição de identidades e subjetividades que pressupõem a participação
intensa da comunidade educativa na discussão sobre a cultura da escola,
gestão e organização de práticas que reconheçam, considerem, respeitem e
valorizem a diversidade humana, as diferentes maneiras e tempos para
aprender.
“É importante deixar claro que um dos princípios da educação
inclusiva é que o currículo a ser desenvolvido com os
estudantes que apresentam deficiência, TGD, altas
habilidades/ superdotação deve ser o mesmo contido na
proposta curricular da escola para todos os estudantes,
em seus níveis e etapas correspondentes. A ação pedagógica
se dá no espaço entre aquilo que o estudante já é capaz,
explicitado nos resultados de todo processo de avaliação inicial
e aquilo que ele precisa alcançar, de acordo com seu nível de
escolaridade, explicitado nas matrizes curriculares.” (MINAS
GERAIS, 2018, p. 8)

As escolas, independente da modalidade de ensino que ofereçam,
devem prever e prover os ajustes curriculares que considerem o significado
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e
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recursos didáticos diferenciados, bem como processos de avaliação adequados
ao desenvolvimento dos alunos, em consonância com o projeto pedagógico da
escola e em uma dinâmica que permita ajustar o fazer pedagógico às
necessidades dos alunos.
Devem prever e prover ainda, aprendizagem cooperativa em sala de aula,
trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a
participação da família no processo educativo, bem como de outros agentes e
recursos da comunidade, garantindo que o processo inclusivo aconteça de fato.
“Pensar em adequação curricular, significa considerar o
cotidiano das escolas, levando-se em conta as necessidades e
capacidades dos seus alunos e os valores que orientam a
prática pedagógica. Para os alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais essas questões têm um
significado particularmente importante.” (BRASIL, 1998, p. 32)

Nesta concepção de educação, os ajustes curriculares ganham destaque,
sendo vistos como elementos dinâmicos na oferta de uma educação para
todos. Não se trata de um novo currículo, mas de um único currículo que seja
alterável, passível de ampliação, tornando-se acessível para os alunos com
necessidades educacionais especiais, flexibilizando a prática educacional para
atender a todos, garantindo o direito ao acesso, ao progresso em função de
suas possibilidades e diferenças individuais, com sucesso.

Fonte: Arquivo da Organizadora.
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Fonte: Arquivo da Organizadora.

Fonte: Arquivo da Organizadora.

3.1 Educação Especial e Educação Infantil

A Educação Infantil, que abrange crianças de 4 meses a 5 anos de idade,
é a primeira etapa da Educação Básica e responsável pelo início da
escolarização, sendo fundamental para a construção de uma escola inclusiva,
haja vista que é nesta faixa etária que podem ser identificados atrasos no
desenvolvimento neuropsicomotor que poderão se configurar, posteriormente,
como deficiências e/ou transtornos.
A Educação Infantil, durante muito tempo foi baseada em ações que
privilegiavam apenas o cuidar, dissociado da ação pedagógica, como uma ação
assistencial e não educacional.
Com o avanço de pesquisas divulgadas a partir da década de 80 e com
a vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, a
Educação Infantil passou a ser considerada fundamental no desenvolvimento
integral das crianças. Deste modo, cabe ao profissional atuante na Educação
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Infantil desenvolver uma prática pedagógica que tenha como foco a infância,
suas especificidades e um olhar atento ao desenvolvimento da criança.
A Educação Infantil é o primeiro espaço em que as mudanças devem se
efetivar. Ao adentrar num ambiente inclusivo a criança aprenderá de forma
natural a valorizar o outro por aquilo que ele é, vai aprender que não há limite
para a aprendizagem humana. Dessa forma, propiciam-se condições para que
todos os envolvidos no processo educacional possam dirigir a atenção a si
mesmos e ao outro.
Uma vez que a Educação Infantil ganha um enfoque importante na
Educação Básica, o planejamento do professor torna-se peça fundamental para
garantir uma educação de qualidade. O planejamento pedagógico deve
considerar as diferentes formas de aprendizagem das crianças, incluindo o
público-alvo da educação especial.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
recomendam a inclusão de crianças com deficiência em programas de creche
e pré-escola que tenham por objetivo o desenvolvimento integral, o acesso à
informação e ao conhecimento historicamente acumulado, dividindo esta
tarefa com os pais e apoio dos serviços da comunidade.
Historicamente, a criança pequena com deficiência tinha um convívio
restrito ao ambiente familiar, tendo em vista que a matrícula na Educação
Infantil, modalidade pré-escola, não era obrigatória, o que já ocorre atualmente
aos quatro anos de idade.
Muitas vezes, a família também apresentava certo receio quanto aos
cuidados e garantia de segurança das crianças pequenas com deficiência na
escola.
Desse modo, acabava-se por segregá-las do convívio social e do
ambiente escolar, restringindo as possibilidades de estímulo a partir do
convívio com outras crianças da mesma faixa etária, que são fundamentais
para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança com deficiência
e também das demais crianças.
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva o acesso tem início na Educação Infantil, na qual se
desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e
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desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso a formas
diferenciadas de comunicação, as riquezas de estímulos nos aspectos físicos,
emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as
diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da
criança.
A construção da escola inclusiva desde a Educação Infantil implica em
pensar em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos e tudo
que for necessário para possibilitar o acesso, permanência e desenvolvimento
pleno também de crianças com deficiências, que em virtude de suas
particularidades apresentam necessidades educacionais que demandam ações
pedagógicas diferenciadas.
Na Educação Infantil, para além do cuidar, é necessário que se tenha um
olhar de investigação voltado para as ações pedagógicas a serem efetivadas.
A realização de uma avaliação é essencial, visto que é ela que oferece
informações que podem ajudar os educadores a verificar inicialmente as
potencialidades, necessidades, capacidades, competências e interesses dos
alunos, possibilitando aos professores selecionar e planejar estratégias que
possam desenvolver ao máximo o potencial de cada aluno, de acordo com as
suas especificidades.
Há de se considerar que “grande parte dos conhecimentos das
neurociências pôs em evidência a importância dos primeiros anos de vida para
a construção do sistema nervoso, e os efeitos que as influências do entorno
têm sobre o processo maturacional.” (BRASIL, 2008, p.19)
Portanto é importante que esta criança que ingressa na Educação
Infantil, com necessidades diversas e específicas, passe por uma avaliação
processual, em parceria com a família e a escola, e que se considere que a
criança está em processo de desenvolvimento. Portanto, aquilo que a criança
ainda não faz, poderá fazê-lo, se tiver condições biológicas e estímulo
adequado, na medida do que ela necessita para se desenvolver.
Cabe destacar que o papel fundamental desta avaliação inicial não é
diagnosticar, mas sim respaldar a atuação pedagógica intencional.

Diretrizes Curriculares da Educação Especial

35

Enfim, receber as crianças com deficiência na escola de Educação
Infantil, não basta, elas precisam ser observadas, acolhidas e principalmente,
receber condições propícias para seu pleno desenvolvimento.
Assim, as Propostas Pedagógicas das Escolas Municipais de Educação
Infantil (modalidades creche e pré-escola) deverão estar de acordo com o
Currículo Municipal de Educação Infantil e prever condições para o
desenvolvimento integral de todas as crianças, sendo elas público da Educação
Especial ou não, garantindo a valorização, o respeito, a interação de todos,
oferecendo o que cada um necessita e na medida em que necessita para seu
melhor desenvolvimento, através de ajustes adequados e pertinentes à sua
realidade.

Fonte: Arquivo da Organizadora.

3.2 Educação Especial e Ensino Fundamental

Dando continuidade ao acolhimento dos alunos na Unidade Escolar e
sensibilizados pelo fato de que a criança tem necessidades diferentes nas
diversas fases do seu desenvolvimento, o Ensino Fundamental enfrentará
outros desafios.
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Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada
pela ONU em 2006 e da qual o Brasil é signatário, é assegurado um sistema de
educação inclusiva que está presente em todos os níveis de ensino, prevendo
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível
com a meta da plena participação e inclusão.
Garante-se que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do
sistema educacional geral sob alegação da deficiência e tampouco que sejam
excluídas do Ensino Fundamental gratuito e obrigatório.
A pessoa com deficiência deve ter acesso ao Ensino Fundamental
inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais
pessoas na comunidade em que vive.
A Educação Especial, conforme define a LDBEN nº 9394/96, trata-se de
uma modalidade de educação escolar voltada para a formação do indivíduo
cidadão. A Educação Especial é um elemento integrante e indistinto do sistema
educacional, cujo projeto, organização e prática pedagógica devem respeitar a
diversidade dos alunos, de forma a exigir diferenciações nos atos pedagógicos
que contemplem as necessidades educacionais de todos.
Para efetivar esse direito do aluno com deficiência na rede regular de
ensino, faz-se necessário que haja uma intensiva e contínua formação dos
professores, bem como dos demais profissionais da educação voltados para a
qualidade da inclusão escolar.
É importante considerar que a participação da família e da comunidade
deve ser uma constante e que a acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos
mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação
devem ser articuladas de modo a subsidiar a efetivação da inclusão da pessoa
com deficiência nas escolas regulares.
Desse modo, a inclusão escolar da pessoa com deficiência extrapola o
ato da matrícula e implica na apropriação do saber e das oportunidades
educacionais oferecidas à totalidade dos alunos com vistas à escolarização, em
face à diversidade da população escolar, garantindo assim o acesso a uma
educação de qualidade para todos.
As Escolas Municipais de Ensino Fundamental deverão, portanto, ter seu
Projeto Político Pedagógico embasado no Currículo Municipal do Ensino
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Fundamental – Anos Iniciais, prevendo e provendo condições para o
desenvolvimento integral de todas as crianças, independente de serem público
da Educação Especial ou não, garantindo o aprendizado, a valorização, o
respeito, a interação de todos, oferecendo o que cada um necessita e na
medida em que necessita para seu melhor desenvolvimento, através de
ajustes adequados e pertinentes à sua realidade, com ingresso, permanência
e sucesso no processo ensino-aprendizagem.

Fonte: Arquivo da Organizadora.

Fonte: Arquivo da Organizadora.

Fonte: Arquivo da Organizadora.
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3.3 Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A educação inclusiva é atualmente um conceito que engloba diversas
propostas educativas, entre as quais, a Educação Especial para jovens e
adultos.
Levando em conta o papel desempenhado pela Educação de Jovens e
Adultos (EJA) na perspectiva inclusiva, temos que considerar que o processo de
formação dos alunos com deficiência deve estar focado no amadurecimento
das habilidades, competências e atitudes.
Normalmente, as classes de EJA não costumam ser numerosas,
caracterizando o atendimento como sendo quase personalizado. Seguindo uma
organização curricular própria, baseada na Proposta Curricular para a
Educação de Jovens e Adultos do MEC, a EJA pode oferecer atividades mais
funcionais e articuladas às vivências adultas.
A modalidade busca estabelecer uma relação direta entre o ensino, os
objetivos e as potencialidades de cada um, prática esta que contribui
diretamente para a inclusão.
Outro ponto positivo desta modalidade em relação às outras etapas e
modalidades de ensino é a maturidade com a qual os estudantes ingressam na
escola. Quando crianças, provavelmente ocorreram muitos percalços para que
estes adultos não tenham alcançado efetividade na vida escolar. Portanto,
soma-se a isso a decisão de voltar a estudar, pois em geral, são pessoas que
entendem a importância do estudo e querem recuperar o tempo perdido.
A inclusão escolar implica na reestruturação da educação como um todo,
de forma que possa atender a todos os educandos e, em particular neste caso,
aos educandos da EJA, que já não tiveram esta oportunidade em idade própria.
É papel da escola, dar condições igualitárias a todos. Todavia, o ideal de
escola inclusiva pressupõe que todos são iguais no respeito às diferenças para
se construir uma sociedade justa, onde todos possam ter seus direitos
garantidos.
Na Educação de Jovens e Adultos a inclusão é um fator decisivo de
garantia de direitos àqueles que não frequentaram a escola em idade própria,
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seja qual for o motivo, sendo logo, uma possibilidade de mudança de vida
àqueles que buscam nas Unidades Escolares acesso à escolaridade, com
igualdade e equidade.

4. Ajustes Curriculares
A construção curricular é um processo constante, uma vez que a escola
é uma instituição viva que se transforma, sempre considerando o que
preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), e
ampliando, quando necessário, com atividades que possibilitem ao aluno com
necessidades educacionais especiais ter acesso ao ensino, à cultura, ao
exercício da cidadania e à inserção social, atendendo suas especificidades.
Entende-se que o conhecimento sistematizado pela educação escolar
deve oportunizar aos alunos os mesmos direitos, ainda que apresentem
diferenças sociais, culturais e individuais, efetivando-se a igualdade de
oportunidades, sobretudo, em condições semelhantes aos demais.
Ao se falar de ajustes curriculares refere-se, sobretudo e, em primeiro
lugar, à estratégia de planejamento e de atuação docente e, nesse sentido, de
um processo que responda às necessidades de aprendizagem de cada aluno,
fundamentado em diversos critérios para orientar a tomada de decisão sobre
o que o aluno deve aprender, como, quando e qual é o melhor modo de
organizar o ensino para que todos sejam beneficiados.
Os ajustes curriculares baseiam-se na possibilidade de oferecer
condições de aprendizagem para todos os alunos, garantindo a acessibilidade
ao conhecimento para todos, partindo do currículo comum. Tais ajustes podem
ser realizados através de:


Flexibilização do currículo – partindo do currículo comum, o
professor realiza um rearranjo das práticas pedagógicas, das
estratégias utilizadas, de modo que todos os alunos sejam
beneficiados em seu processo de aprendizagem;
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Adequação do currículo – partindo do currículo comum, o
professor adequa as atividades, planejando-as de forma que estas
sejam voltadas para a necessidade específica de determinado
aluno, dependendo da deficiência que o mesmo apresenta.
Portanto, o professor utiliza o mesmo conteúdo para todos, mas
faz as adequações específicas para atender a necessidade
daquele aluno em particular;



Adaptação do currículo – neste terceiro tipo de ajuste, o
currículo é diferenciado. Indicado em casos de deficiência em que
o aluno necessita de apoio pervasivo, em casos nos quais a
adequação curricular não é suficiente para garantir sua inclusão
escolar e sua escolarização. Neste caso, o professor deverá
pensar em variadas formas de trabalhar o currículo com o aluno
ou até mesmo em um currículo diferente para ele, adaptado para
sua necessidade e sua condição.

Os termos acima, ainda muito confundidos, serão tratados no decorrer
do texto como “adaptações”, apenas para que a leitura não fique repetitiva.
No entanto, solicitamos ao leitor, que interprete o exposto fazendo o encaixe
necessário de cada termo conforme o ajuste curricular necessário (seja
flexibilização, adequação ou adaptação, dependendo do contexto em que o
aluno se encontra).
As adaptações curriculares como modificações, são necessárias de
serem realizadas em diversos elementos do currículo básico para adequar às
diferentes situações intrínsecas ao novo conceito de currículo. Estas, de fato,
permitem um currículo inclusivo, que deve contar com adaptações para
atender à diversidade dos alunos.

4.1 Níveis de Adaptações Curriculares
Segundo

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

–

Adaptações

Curriculares (1998), as adaptações curriculares não devem ser entendidas
como um processo exclusivamente individual ou uma decisão que envolva
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apenas o professor e o aluno, pois deve considerar todo o sistema educativo e
os processos educacionais que garantam o acesso e a permanência na escola
do aluno público-alvo da Educação Especial.
Desse modo, as adaptações curriculares realizam-se em três níveis:
1) Adaptações no nível do projeto pedagógico: estão ligadas
diretamente ao currículo escolar, buscando flexibilizá-lo, estando focalizadas,
essencialmente, na organização da escola e nos serviços de apoio, gerando
condições estruturais que resultem em ações específicas em sala de aula e
individualmente;
2) Adaptações no nível do currículo da classe: referem-se à
organização

de

atividades

e

de

procedimentos

didático-pedagógicos

elaborados pelo professor em sala de aula;
3) Adaptações no nível individual: estão situadas na atuação do
professor na avaliação e atendimento à necessidade educacional de cada
aluno, identificando os fatores que interferem em seu processo pessoal de
ensino-aprendizagem.

No ensino, é necessário realizar uma gestão flexível do currículo,
prevendo adequações curriculares, currículos alternativos ou funcionais. As
adequações curriculares, de acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais –
Adaptações Curriculares (1998), podem ser compreendidas como:
“[...] estratégias e critérios de situação docente, admitindo decisões que
oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de
aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensinoaprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos
alunos na escola” (BRASIL, 1998, p.15).

As adaptações curriculares não-significativas são modificações de
pequeno porte e podem ser facilmente realizadas pelo professor durante o
planejamento normal de suas atividades, realizando pequenos ajustes dentro
do contexto escolar. Compreendem:
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•

Adaptações organizativas: referem-se às organizações em

sala de aula, como agrupamento de estudantes e disposição de mobiliários, de
materiais didáticos, de espaço e ainda à organização dos períodos para o
desenvolvimento de atividades.
•

Adaptações relativas a objetivos e conteúdos: referem-se à

seleção de áreas ou unidades que sejam essenciais para a aprendizagem
posterior, como leitura, escrita e cálculos, buscando o desenvolvimento de
habilidades sociais, de trabalho em equipe e a persistência para a conclusão
de atividades.
•

Adaptações avaliativas: referem-se à modificação e seleção de

instrumentos e técnicas de avaliação de modo que as especificidades de
estudantes com necessidades educacionais especiais sejam atendidas.
•

Adaptações em procedimentos didáticos e nas atividades

de ensino-aprendizagem: referem-se à alteração e seleção de métodos mais
adequados para o aluno e à introdução de atividades prévias, complementares
e alternativas que preparem o estudante para novas aprendizagens,
oferecendo recursos de apoio e diferentes níveis de complexidade.
•

Adaptações na temporalidade: referem-se ao tempo previsto

para a realização de atividades e para se alcançar objetivos traçados.
As adaptações significativas são aquelas aplicadas quando as
medidas curriculares não atenderam as especificidades dos estudantes,
resultantes de fatores como a complexidade crescente nas atividades, avanços
na escolarização e a defasagem de aprendizagem. Entre elas, encontram-se:
• Adaptações relativas aos objetivos sugerem decisões que
modificam de forma significativa o planejamento quanto aos objetivos
definidos como:
a) eliminação de objetivos básicos quando estes extrapolam condições
do estudante de atingi-los, seja temporária ou permanentemente;
b) introdução de objetivos específicos ou alternativos que não estejam
previstos para os demais estudantes, mas torna-se necessário incluílos ou substituí-los por outros que não podem ser alcançados,
temporária ou permanentemente;
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c) introdução de objetivos específicos complementares não previstos
para os demais estudantes, porém fundamentais para desenvolver
uma necessidade específica.
• Adaptações relativas aos conteúdos referem-se à introdução de
conteúdos essenciais, assim como eliminação de conteúdos que, apesar de
essenciais ao currículo, são inviáveis para aquisição por parte do estudante.
• Adaptações relativas à metodologia aludem à necessidade de
introdução de métodos específicos de atendimento ao estudante e devem ser
orientadas pelo professor do Atendimento Educacional Especializado.
• Adaptações relativas à avaliação estão vinculadas às alterações
nos objetivos e conteúdos que foram acrescidos ou eliminados, evitando-se
assim cobrança de resultados que possam estar além das atuais possibilidades
de aprendizagem do estudante.
• Adaptações significativas em temporalidade são ajustes
temporais realizados para que o estudante adquira aprendizagens necessárias
ao seu desenvolvimento, considerando seu próprio ritmo. Requer uma
avaliação criteriosa do contexto escolar e familiar, pelo fato de haver a
possibilidade de um prolongamento maior de tempo de escolarização do
estudante, não significando retenção, mas parcelamento e sequenciamento de
objetivos e conteúdos.
O essencial é que as características de cada aluno sejam identificadas
pelo docente e estas sejam a principal fonte de informação para que os alunos
com necessidades educacionais especiais recebam as adaptações que
precisam para garantir a inclusão com sucesso na escola.

Fonte: Arquivo da Organizadora.
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4.2 Plano de Ensino Individualizado e Plano de Atendimento
Individualizado do AEE
Com o intuito de auxiliar a equipe escolar, apresentamos um modelo de
PEI – Plano de Ensino Individualizado do aluno, que consta nos anexos destas
Diretrizes (Anexo I).
O PEI é um documento de planejamento da prática pedagógica e sua
construção deve iniciar assim que o aluno é matriculado na Unidade Escolar,
envolvendo todos os profissionais que participam do processo de escolarização
do mesmo, em um trabalho coletivo.
A anamnese é o início de todo o processo. É necessário que os
profissionais conheçam bem o aluno, consigam colher o máximo de informação
sobre ele em uma conversa inicial com a família e depois, no convívio escolar,
o que auxiliará no levantamento das características, na tomada de decisões
quanto às metas que serão traçadas para cada período e no desenvolvimento
do trabalho pedagógico.
Na elaboração do PEI, é importante que sejam identificadas não só as
necessidades do aluno, mas também e principalmente suas potencialidades.
Os profissionais da escola devem olhar o que o aluno já domina, o que já
consegue fazer com autonomia, valorizando o que ele já sabe e investindo em
um trabalho pedagógico que possibilite seu pleno desenvolvimento, definindo
o que é prioridade para facilitar o caminho entre o que ele já aprendeu e o que
precisa saber.
Seguindo os mesmos princípios orientadores, os professores de AEE,
partindo da anamnese e da avaliação inicial realizada em conjunto com a
equipe multiprofissional do Núcleo de Apoio Integrado ao AEE, farão a
construção do Plano de Atendimento Individualizado do AEE - PAI-AEE (Anexo
II), que direcionará o trabalho a ser desenvolvido na Sala de Recursos
Multifuncionais.
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5. Avaliação da aprendizagem na perspectiva inclusiva

A avaliação pedagógica deve ser contínua e sistemática, destinando-se
a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, a definição e redefinição de
objetivos e procedimentos didáticos, em um processo reflexivo. É parte
indissociável do processo educativo e possibilita ao professor definir critérios
para planejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na
aprendizagem dos alunos.
Cada pessoa tem seu tempo para aprendizagem e é dotada de
identidade própria, com gênero, raça, classe social, visões de mundo e padrões
culturais próprios a serem considerados em práticas docentes e avaliativas.
(BRASIL, 2006, p.40)
A avaliação educacional é, portanto:
“[...] um instrumento a serviço da aprendizagem do aluno, da
formação da cidadania e tem como finalidade fornecer sobre o
processo pedagógico informações que permitam aos agentes
escolares decidir sobre as intervenções e redirecionamento
que se fizerem necessários em face ao projeto educativo
definido coletivamente e comprometido com a garantia da
aprendizagem do aluno. Converte-se então em um instrumento
referencial e de apoio às definições de natureza pedagógica,
administrativa e estrutural, que se concretiza por meio de
relações partilhadas e cooperativas (SOUZA, 2004, p.46)

Por avaliação da aprendizagem compreende-se a verificação do
aprendizado efetivamente realizado pelo aluno, pois ao mesmo tempo em que
fornece subsídios ao trabalho docente, demanda a tomada de decisão por
parte do docente e consequente melhoria da qualidade de ensino, bem como,
expressa informações sobre as ações em desenvolvimento e a necessidade de
regulações constantes.
A avaliação inicial do repertório dos alunos com necessidades
educacionais especiais e a avaliação processual de sua aprendizagem são
fundamentais para assegurar sua escolarização. Por isso, a sua não realização
significaria subestimar as potencialidades dos alunos de aprender ou se firmar
uma crença na incapacidade dos mesmos, negando a premissa de que todo
ser humano aprende.
“Quanto ao ensino, uma avaliação inclusiva tem o objetivo de
facilitar para o professor, a adoção de decisões fundamentadas
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de adaptação do ensino, tanto no seu planejamento, quanto no
seu desenvolvimento (modificando-se e ajustando-se de
acordo com o andamento da avaliação inicial em função do que
os alunos vão fazendo e aprendendo). Em relação à
aprendizagem, uma avaliação inclusiva tem como objetivo que
os alunos sejam capazes de responder com autonomia e
responsabilidade sobre os seus processos de aprendizagem.”
(REIS & ROSS, p. 30, 2008)

Como processo contínuo e permanente de análise das variáveis que
interferem no processo de ensino e de aprendizagem, objetivando identificar
potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e das condições da
escola e da família, a avaliação, conforme o tipo e o contexto, deve salientar,
entre outros:
•

os aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor,
emocional, social, de comunicação e linguagem);

•

o nível de competência curricular (capacidade do aluno em relação aos
conteúdos curriculares anteriores e a serem desenvolvidos);

•

o estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses
acadêmicos);

•

a rotina e o ambiente escolar (a hora do lanche, as brincadeiras, as
atividades realizadas fora da sala de aula);

•

o contexto familiar, pois pode oferecer informações importantes quanto
ao desempenho do aluno nas atividades domiciliares, bem como sua
relação com o ensino e com os conteúdos escolares.

No contexto escolar, a avaliação pode ainda estar voltada para a
identificação das necessidades educacionais especiais e a eventual indicação
dos apoios pedagógicos adequados.
Para a realização da avaliação, diversos instrumentos podem ser utilizados
e os registros podem ocorrer através dos já tradicionais (provas escritas, orais,
relatórios etc.) como também através de desenhos, fotos, filmagem, colagem
entre outros.
Os docentes e os tutores de classe devem ter o olhar direcionado para que
possam identificar quais as condições que o aluno precisa ter disponíveis para
que possa expressar aquilo que o mesmo compreendeu e apreendeu. Como

Diretrizes Curriculares da Educação Especial

47

explicitado no item 4.1 (Níveis de Adaptações Curriculares), as adaptações
podem ser realizadas inclusive na avaliação, estando sempre vinculadas às
alterações realizadas nos objetivos e conteúdos, sendo cobrados resultados
coerentes com o que foi trabalhado.
Os alunos que possuem limitações graves tem o direito de serem avaliados
dentro das suas possibilidades, portanto deve-se existir uma investigação
sobre qual o modo mais confiável de compreender o que aquele aluno deseja
expressar. Por vezes, o olhar do aluno indicará a resposta solicitada.
Ao docente cabe o discernimento de verificar qual a melhor maneira de
avaliar o aluno, quais condições o aluno precisa para ser avaliado e, em
seguida, tomar as atitudes necessárias para aplicar tal avaliação, utilizando os
resultados para repensar sua prática pedagógica e garantir que este aluno
permaneça evoluindo.

Considerações Finais

A Educação Especial no município de Lins vem percorrendo um longo
caminho, desde as primeiras formações até os dias atuais.
As indicações e encaminhamentos registrados neste documento têm a
função de nortear o trabalho consistente que já existe nas escolas municipais.
Receber as crianças desde a creche e permanecer com este
atendimento na Educação Infantil é uma parte significativa deste trabalho, pois
reconhecemos a importância da estimulação precoce e como será básico este
trabalho para que essa criança continue se desenvolvendo durante sua
permanência no Ensino Fundamental e demais etapas da escolarização.
O conhecimento produzido pelos profissionais ao longo do tempo, aliado
às experiências vividas nas escolas juntamente com alunos e trocas de ideias
com os familiares, propiciou uma estrutura já fortalecida e norteadora de
práticas inclusivas realizadas nas escolas municipais.
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Muito ainda resta a ser aprendido e realizado, sempre nos colocamos
novas metas, mas é importante destacar que muito foi feito e a história dos
alunos atendidos e encaminhados a prosseguimento de estudos mostra isso.
Inúmeras dificuldades surgem neste processo, mas compreendemos
que a disposição para aprender e a meta de oferecer o melhor atendimento
possível a todos os nossos alunos tem sido um norteador que permanecerá
em nosso horizonte.
Enfim, não temos a pretensão de ter todas as respostas e nem a
possibilidade de equacionar todas as situações que surgem e nos fazem
refletir, mas sempre nos pautamos pela legalidade e bem-estar dos alunos,
pois estes sempre serão nossa prioridade.
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