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ANEXO 4 - ATIVIDADE AVALIATIVA
Como vimos no texto, o trabalho é muito benéfico para todas as pessoas:

 “A coordenadora do CIAPD enfatiza que, mais que uma fonte de renda, o trabalho é uma 
fonte de autonomia que traz dignidade, independência, autoestima e insere a pessoa, com 
deficiência ou sem, na sociedade. “O trabalho é sinônimo de saúde mental, no sentido de 
qualidade de vida, tanto para a pessoa com deficiência como para quem não tem. É no 
trabalho que estabelecemos relações interpessoais e desenvolvemos competências.”

Sabemos que diante da situação econômica pela qual o país está atravessando, não está 
fácil para ninguém a colocação ou recolocação no mercado de trabalho, no entanto, não 
podemos cruzar os braços, pois a Lei de Cotas garante as vagas para pessoas com deficiência 
no mercado de Trabalho, mas para isso, precisamos pensar em propostas/ações para 
melhorar a qualificação dos estudantes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências 
ou transtornos globais do desenvolvimento para assegurar sua inserção no mercado e/ou 
mundo do trabalho.

1. Produzir um vídeo (em DVD) de cada unidade Ocupacional ofertada pela escola.
a) O vídeo poderá ser produzido com os equipamentos disponíveis na escola, após 
a realização desta Formação em Ação, tendo em vista a necessidade da presença dos 
estudantes.

2. Após a análise do vídeo, por todo o coletivo da escola, para chegar à Educação Profissional 
que queremos, quais são as propostas que sua escola pode apresentar?

ATENÇÃO!
• A resposta da questão n. 02 deverá ser digitada em fonte Arial 12, espaço 1,5  em 

orientação retrato .
• O vídeo deverá ser encaminhado em DVD.
• Todo o material desta Atividade Avaliativa deverá ser encaminhado para o NRE/SEED.

Prazos: 
•  As escolas deverão encaminhar a Atividade Avaliativa ao NRE, via malote, até o dia 20 

de junho 2016. 
• Os NREs deverão encaminhar ao DEE/Seed o material, via malote, até o dia 30 de 

junho de 2016.


