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Integrar ou incluir?

✓ Você recebe na sala de aula um aluno com deficiência. E agora, o que fazer ?

✓ Como efetivar a tão falada inclusão escolar ?

Fundamentar nossa prática educativa em alicerces sólidos, atuais e de acordo com os

documentos normativos vigentes é fundamental para propor uma prática eficiente na

sala de aula, seja qual for o nível do sistema educacional em que seu aluno está

incluído.

✓ Mas será que ele está realmente incluído ou apenas integrado ?
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O novo paradigma

✓ Qual é a diferença entre integrar e incluir ?

✓ Como os paradigmas que permeiam as práticas inclusivas hoje foram sendo
construídos ao longo da história ?

✓ Quais são os desafios que nos propões o paradigma atual?

✓ Estas são algumas das questões que este curso te ajudará a responder e contribuirão
para formar esse alicerce do qual falamos inicialmente.
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Fundamentos legais

Legislação : é importante conhecer ?

✓ Que diferença isso faz na minha prática ?

Sabemos que os direitos das pessoas com deficiência estão amparados pela legislação.

✓ Qual é o papel do profissional que trabalha com essas pessoas ?

Você pode ajudar as famílias de seus alunos a fazer valer seus direitos.

✓ E você ? Quais são seus direitos e obrigações como profissional que trabalha com
pessoas com deficiência ?
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Políticas públicas

As políticas públicas, tanto no âmbito nacional como estadual e municipal, estão
embasadas na legislação que implementa as práticas inclusivas, mas elas são fruto de
um longo processo histórico, político e social de construção deste sistema inclusivo.

✓ O que mudará na sua prática se você conhecer a fundo esta políticas públicas ?

✓ Você sabia que na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo há vários serviços
de educação especial ? Aqui, neste curso, você terá acesso à mais recente legislação
que descreve o funcionamento destes serviços.

• I - Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão CEFAI ;

• II - Salas de Recursos Multifuncionais SEM ;

• III - Professores de Atendimento Educacional Especializado PAEE ;

• IV - Instituições Conveniadas de Educação Especial ;

• V - Escolas Municipais de Educação Bilingue para Surdo EMEBSs ;

• VI - Unidades Polo de Educação Bilingue.
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Lei Brasileira de Inclusão

A Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência regulamenta e define
os direitos das pessoas com deficiência. Não é um compilado de Leis, mas sim um
documento que altera algumas já existentes para harmonizá-las à Convenção
Internacional.

Diferente da Convenção, que é uma carta de intenções, o texto da Lei Brasileira de
Inclusão traz soluções práticas para todas as áreas de políticas públicas.

✓ Como você define pessoa com deficiência ?

✓ Será que sua concepção está de acordo com esta legislação ?

✓ O que mudou em relação a este conceito ?
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Adaptações curriculares

São a porta de entrada para garantir a efetiva inclusão do aluno com deficiência na
escola.

São respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema educacional, de forma a
favorecer a todos os alunos e, dentre estes, os que apresentam necessidades
educacionais especiais :

▪ o acesso ao currículo ;

▪ a participação integral, numa programação tão comum quanto possível ;

▪ a consideração e o atendimento a suas peculiaridades e necessidades especiais.
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Níveis de adaptação curricular

▪ Plano municipal de educação

▪ Plano pedagógico da unidade escolar

▪ Plano de ensino do professor
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Descubra como fazer adaptações de acesso ao
currículo ou nos elementos curriculares de acordo
com as necessidades dos seus alunos.
Cada tipo de deficiência tem sua particularidade e
ela deverá ser levada em conta no momento de
adaptar os seu plano de aula, os recursos, o
tempo, as atividades.



www.basefilosofia.com.br

9ANA CECILIA OÑATIVIA

@aonativia

FILOSOFIA É A BASE DE TUDO

VISITE NOSSO SITE PARA SABER POR QUE
WWW.BASEFILOSOFIA.COM.BR

seminário ministrado por


