
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
 ESPECIAL

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE TÍNHAMOS... 
A QUE TEMOS, E A QUE QUEREMOS! 
ANEXO 3 - MOMENTO 6



1

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE TÍNHAMOS
 ... A QUE TEMOS, E A QUE QUEREMOS!
ANEXO 3 - MOMENTO 6

ANEXO 3 - MOMENTO 6

Atividades após o texto: “Empresas desconhecem potencial de pessoas com 
deficiência intelectual”.

Após da leitura da matéria publicada no digitaispuccampinas.wordpress e o relato de 
pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, podemos perceber que temos 
muito por fazer para que a pessoa com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e 
transtornos globais do desenvolvimento seja inserida no mercado e/ou mundo do trabalho, 
mas também o quanto esta tarefa é importante... 

1. O quadro abaixo, apresentado no texto, demonstra a proporção estabelecida pela Lei de 
Cotas!

Vamos Analisar!

a) De acordo com o levantamento elaborado pelo coordenador desta oficina, em seu 
município há quantas empresas?

Com até 200 funcionários

De 201 a 500 funcionários

De 501 a 1000 funcionários

Acima de 1000 funcionários
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b) Das empresas apontadas, é possível verificar quantas e quais estão cumprindo a Lei de 
Cotas e quantas não estão cumprindo esta Lei?

Cumpre a Lei de Cotas Não Cumprem a Lei de Cotas

c) Das empresas que cumprem a Lei de Cotas quantas pessoas com deficiência intelectual, 
múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, estão atuando?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

d) Das empresas que não estão cumprindo esta Lei, estabeleça a que ramo de atividade  
pertencem:
 

Indústria (fábrica de móveis artesanais, fábrica de roupas, fábrica de 
esquadrias, fábrica de computadores, etc.)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

       _____________________________________________________

Comércio (restaurante, supermercado, atacado de laticínios, 
armarinho, loja de ferragem, livrarias, etc.)

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

       _____________________________________________________
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Prestação de serviço ( lavanderia, cinema, hospital, escola, etc.)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

e) Dentre estas empresas, procure visualizar em quais delas haveria a possibilidade de
colocação de estudante(s) e o que seria necessário para equiparar o perfil da empresa com 
o perfil dos estudantes?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Que ação seria necessária e possível para inserir os estudantes de sua escola em alguma 
destas empresas?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Se seu município é de pequeno porte e tem poucas empresas, quais seriam as possibilidades 
de estimular o empreendedorismo entre os estudantes?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________

3.1. Que possibilidades de trabalho podem ser pensadas para estes municípios?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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EXPLORANDO OS VÍDEOS
1. Vamos analisar o trecho: a psicóloga Lidiane Andressa Tzostka, assistente técnica no 
CIAPD disse que: “a principal dificuldade é a questão do relacionamento interpessoal: 
se relacionar com outras pessoas no ambiente de trabalho, se comunicar, é uma das 
dificuldades que eles encontram quando vão para o mercado de trabalho”.

a) O que você pensa sobre isto? Seus estudantes também encontram esta dificuldade? b) 
Que trabalho poderia ser realizado para que este problema fosse solucionado?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Em sua fala (no áudio) “Fábio” relata que após uma convulsão ele necessita descansar por 
um determinado período, para depois retornar ao trabalho.  Observa-se que as empresas 
também precisam adequar suas normativas às necessidades da pessoa com deficiência... 
Isto nem sempre é fácil!

a) Na sua sala de aula, isto também acontece? Ou já aconteceu? De que forma você age?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) Você conhece alguma empresa que já oferece esta possibilidade apresentada pelo Fábio?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Vamos relembrar:
a) Há alguma pessoa com deficiência, egresso de sua escola, que esteja inserido no mercado 
de trabalho?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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b) Quem são estes estudantes?  Qual(is) deficiências eles possuem? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

c) Há quanto tempo estão inseridos? 
_______________________________________________________________________

d) Como está ou estão esta(s) pessoa(s) hoje? Que tipo de dificuldades enfrentaram?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

e) Que dificuldades sua escola enfrenta na colocação de estudantes no mercado de trabalho?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


