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EMENTA: Aspectos históricos, legais e políticos da inclusão de pessoas com necessidades 
educativas especiais. Os novos paradigmas da educação inclusiva. A inclusão nos diversos 
segmentos sociais: trabalho, esporte, turismo, lazer, artes, cultura e religião. Educação 
inclusiva e os parâmetros curriculares nacionais. Pressupostos para o êxito da 
integração/inclusão. Modalidades alternativas e abordagens educacionais na escola 
especial e regular; Educação Especial e preparação para o trabalho interdisciplinar. O fazer 
pedagógico com educandos surdos, cegos e deficientes mentais. 

OBJETIVOS: Promover reflexão cerca das transformações necessárias às práticas e 
políticas educacionais que possibilitam o acesso e a garantia de aprendizagem a pessoa 
com necessidades educativas especiais, bem como desenvolver as habilidades específicas 
para enfrentar as demandas atuais da educação especial e preparação para inclusão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Aspectos históricos e legais da educação das pessoas com deficiência  

 Terminologias específicas  

 Paradigmas: exclusão total, integração, institucionalização e inclusão escolar de 
pessoas com deficiência  

 Inclusão social: trabalho, esporte e lazer  

 Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva; 

 Atendimento educacional especializado  

 O fazer pedagógico junto à Pessoa com deficiência intelectual,  

 O processo de ensino e avaliação. 

 TEA e os métodos de ensino  

 Educação de Surdos 

 Educação de pessoas cegas  

 Tecnologias Assistivas  

CRONOGRAMA 

 CONTEÚDOS ATIVIDADES 

1 
Os aspectos históricos sobre as pessoas com 
deficiência 

Aula expositiva e 
debate/remota  

2 
Terminologia sobre deficiência na era da inclusão 
Os perigos da adjetivação da deficiência 

Aula expositiva e 
debate/remota  

3 

Os paradigmas da educação das pessoas com 
deficiência: da exclusão total, integração, 
institucionalização à inclusão social e escolar. 
A construção social da deficiência. 

Aula expositiva e 
debate/remota  

4 
A inclusão social e a inclusão escolar dos EPAEE  
A educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva: aspectos legais, sociais e pedagógicos 

Aula expositiva 
dialogada/remota  



5 

O Atendimento Educacional Especializado: o que é e 
como deve ser ofertado para os EPAEE  
Aspectos conceituais sobre a Deficiência intelectual e 
suas características. Fatores que interferem na 
aprendizagem de Pessoas com Deficiência intelectual  

Aula expositiva e 
debate/remota  

6 

Aprendizagem de alunos com deficiência intelectual do 
Ciclo I do ensino fundamental; o desempenho em 
leitura. Deficiência Intelectual: os sentidos da cultura, 
da história e da escola. 
Atendimento Educacional Especializado para pessoas 
com Deficiência Intelectual 

Aula expositiva 
dialogada/remota  

7 
Avaliação da Aprendizagem de Alunos com 
Deficiência Intelectual. Oficina sobre materiais 
específicos.  

Aula expositiva 
dialogada/ Atividade 
Remota  

8 

A educação das pessoas surdas: a importância da 
Libras; o papel do intérprete e a produção textual dos 
estudantes Surdos.  
Atividade prática: literatura para surdos. 

Aula expositiva 
dialogada e 
apresentação de 
estórias infantis em 
LIBRAS /Remota  

9 

Os Transtornos do Espectro Autista: características e 
processos de ensino e aprendizagem da Pessoa com 
Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Autismo 
clássico. A Singularidades dos diversos sujeitos com 
TEA. 
Oficina sobre materiais específicos. 

Aula expositiva 
dialogada/REMOTA  

10 
Métodos de ensino específicos TEATCH; ABA; PECS 
e processo de inclusão escolar. 
Pesquisa sobre as Tecnologias Assistivas. 

Aula expositiva 
dialogada/Remota  

 

11 

A importância da família das pessoas com deficiência 
nos processos de inclusão social e de inclusão 
escolar, bem como da equipe multidisciplinar. 
Apresentação de Entrevistas realizadas sobre o tema. 

Aula expositiva 
dialogada/REMOTA  

12 
O processo de ensino das pessoas cegas e baixa 
visão. 
 O Braile. 

Atividade teórica e 
Prática/remota   

  13 

Organização e execução de Seminário sobre 

Educação Especial na perspectiva inclusiva/ 

Tecnologias Assitivas e material didático inclusivo.  

 

 14 

Atividade Avaliativa: Entrega do Portfólio  

Entrega de artigo científico  

 

 

 



PROCEDIMENTOS DE ENSINO  
 
Excepcionalmente, neste ano de 2021/2 em função da pandemia da Covid 19 as aulas 
serão ofertadas acordo com Resolução n° 254/CONSEA/UNIR, de 09 de setembro de 2020, 
no formato de aulas remotas, com atividades síncronas e assíncronas. 
Serão contabilizadas as aulas dadas e registradas no SIGAA e a carga horária será 
desenvolvida por meio remoto com a utilização dos seguintes procedimentos, recursos e 
atividades didáticas: 
1)      Das 80 horas, 50% serão ofertadas de forma síncrona, ou seja, 40 horas distribuídas 
em 10 encontros remotos; as atividades síncronas, para esta oferta, serão realizadas por 
meio do google meet de maneira que em um mesmo lugar virtual, independente do lugar 
físico em que se encontrem, todos/todas (discentes e docentes) dialogarão em tempo real.  
2)  Serão ofertadas 40 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional 
com atividades assíncronas: as atividades assíncronas serão: leitura dos textos enviados 
anexados no Sigaa; estudo de textos; elaboração de sínteses e análises dos textos. 
Preparação de material para o seminário de Educação Especial. Análise de vídeos com 
temática relacionada. 
Os materiais bibliográficos para estudo serão encaminhados, via Plataforma Sigaa, ou no 
Grupo de WhatsApp criado para essa finalidade e também para facilitar a comunicação 
entre discentes e docente. 
O procedimento metodológico consiste em:  

 Aulas expositivas dialogadas (remota) com fundamentação teórica com base nos temas 
das unidades dos conteúdos da disciplina; 

 Os temas serão introduzidos pela professora, com posterior aprofundamento através 
conversas online.  

 Atividades reflexivas sobre a inclusão escolar de EPAEE. 
 
 

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Elaboração de artigo científico; 

 Organização de Portfólio sobre a disciplina   

 Participação  na Organização do Congresso Internacional de Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva UNIR/PPGEEProf/GRUPOEduca/ IFRO 

RECURSOS AUXILIARES  
Os recursos didáticos utilizados nas aulas: 

 Textos básicos e slides sobre os conteúdos; 

 Equipamentos: data show; 

 Acesso a meio eletrônico (internet) para as atividades a distância. 

AVALIAÇÃO  
Será realizada de forma contínua, observando a participação dos estudantes nas 
discussões, leituras dos textos, realização das atividades propostas  

a) Elaboração artigo científico sobre a Educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva na educação Infantil; 

b) Organização de Portfólio sobre a disciplina   
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