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A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL QUE 
TÍNHAMOS... A QUE 
TEMOS, E A QUE 
QUEREMOS!

A Educação Profissional nas Escolas de 
Educação Básica, na Modalidade Educação 
Especial tem passado por modificações ao 
longo dos anos. Houve um tempo em que 
as escolas se responsabilizavam totalmente 
pela formação profissional de seus estudantes 
em oficinas pedagógicas, bem como por sua 
inserção no mercado de trabalho. Em outros 
tempos ainda, as escolas em parcerias com micro, 
pequenas ou grandes empresas realizavam atividades laborais 
ou subcontratos na própria escola e os estudantes trabalhavam em 
oficinas e recebiam uma pequena porcentagem por seu trabalho... Houve um 
tempo em que por meio do programa Processo de Educação Profissional e  Colocação no 
Trabalho - PECT o estudante era pretensamente qualificado para realizar atividades dentro 
de empresas parceiras e após um determinado período de treinamento, era contratado pela 
empresa, elevando o estudante ao status de trabalhador. Em outros tempos, a mantenedora 
abria uma pequena empresa dentro da instituição e o estudante era contratado por ela, 
deixava então o seu papel de estudante para incorporar o papel de trabalhador, dentro da 
própria instituição. 

Há pouco tempo atrás, as oficinas passaram a ser chamadas de cursos livres e o 
objetivo principal era a formação geral do estudante, com prioridade para a escolarização, 
diminuindo o tempo dedicado ao trabalho, assim, muitas escolas tiveram dificuldades em 
manter as atividades produtivas, com as tarefas executadas pelos estudantes/trabalhadores.

Após a Organização Administrativa e Pedagógica trazida pelo Parecer 07/2014 
do Conselho Estadual de Educação – CEE/PR, com o intuito de preservar o direito de 
escolarização das pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos 
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globais do desenvolvimento, a Educação Profissional foi vinculada à matrícula na 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, novas mudanças fluíram, sistematizando as atividades 
da Educação Profissional em três Unidades Ocupacionais – U.O., observando-se as 
particularidades dos estudantes e das escolas. 

Desta feita, na Formação em Ação do primeiro semestre de 2015 enfocamos a 
importância de atrelar as atividades desenvolvidas na EJA – Letramento e Alfabetização, 
com textos, cujas palavras se reportem ao universo do mundo do trabalho.

Para esta Formação em Ação, a equipe do DEE/Seed propõe a revisitação, reflexão 
e discussão sobre o tema: “A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE TÍNHAMOS, A QUE 
TEMOS E A QUE QUEREMOS”, com o propósito de encontrar novos caminhos, tanto 
para os estudantes que têm a possiblidade de serem inseridos no mercado e/ou mundo do 
trabalho, bem como para aqueles que permanecem nas escolas, nas atividades desenvolvidas 
nas Unidades Ocupacionais de Qualidade de vida e de Produção. Assim, esta equipe deseja 
êxito nas atividades e excelentes reflexões a todos os profissionais da escola.

Bom trabalho!

CRONOGRAMA DE TRABALHO
MANHÃ TARDE

1.  Abertura
2. Vídeo (motivação)
MOMENTO 1

3. Texto – (anexo I)
Leitura e análise 
MOMENTO 2

6. Vídeos que retratam as Unidades Ocupacionais 
em duas Escolas de Educação Básica, na Modalidade 
Educação Especial.
MOMENTO 5

7. Texto e vídeos Puc/Campinas acesso pelo link
https://goo.gl/EGMngd (ou texto em PDF anexo II)

INTERVALO INTERVALO

4. Texto – (anexo I)
Leitura e análise 
MOMENTO 3

5. Texto – (anexo I) 
Leitura e análise
MOMENTO 4

MOMENTO 6 
(anexo – III ) 

8. Atividade Avaliativa 
(anexo – IV)
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ROTEIRO DAS ATIVIDADES 
Os estudos e atividades disponibilizados para este dia englobam leitura de textos, 

discussões, visualização e análise de vídeos e sínteses. A equipe pedagógica deverá participar 
das atividades propostas, além de mediar os estudos e a elaboração dos documentos.

Sendo assim, o Departamento Educação Especial conta com o apoio e a colaboração 
da equipe pedagógica na organização das atividades necessárias para o bom aproveitamento 
deste trabalho. 

 Orientações referentes às atividades propostas: 

•	 Organizar a atividade de boas-vindas aos professores;

•	 Ler com antecedência todo o material teórico a ser estudado;

•	 Providenciar os materiais necessários, como vídeos e cópias dos textos para leituras;

•	 Conhecer e antecipar as dinâmicas de trabalho, como por exemplo: dividir os par-
ticipantes em grupos;

•	  Mediar as discussões;

•	 Realizar as atividades propostas;

•	 Sistematizar as conclusões dos grupos; 

•	 Zelar pelo comparecimento e participação dos professores, além de outras funções 
que se fizerem necessárias.
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MANHÃ
1. Abertura 

2. Vídeo (Motivação) 

MOMENTO 1
PARA REFLETIR...

E você professor? Você é HOJE, o que sempre sonhou ser? ...Como você, seus alunos, 
independentemente de suas deficiências, capacidades e potencialidades, têm sonhos; suas 
famílias também têm sonhos... E o que a escola tem feito para possibilitar a realização 
desses estudantes como cidadãos participativos na sociedade?

3. Texto – Leitura de fragmentos do texto: “Programa Educação Profissional para 
alunos da Educação Especial” - Maria Cristina Antunes/ Odair Antonio Fernandes 
(ANEXO 1)

PARA ESTA ATIVIDADE A EQUIPE PEDAGÓGICA DEVERÁ:

a. Providenciar uma cópia do anexo I para cada participante ou grupo.
b. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
c. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
d. Registrar a síntese elaborada a partir das questões propostas.

http://goo.gl/uO9gDk
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MOMENTO 2
1. De acordo com o terceiro parágrafo do texto: “as pessoas com deficiência ainda são
consideradas improdutivas ou executam trabalhos manuais simplificados, desenvolvendo 
atividades não qualificadas, ocupando os espaços do subemprego e da marginalidade, 
situação que reforça, até hoje, a exclusão e impede o acesso aos direitos sociais”.

a) Na sua região, como é vista a pessoa com deficiência que dispõe a procurar uma 
vaga no mercado de trabalho?

b) Que atividade econômica é desenvolvida na sua região? Quais as facilidades/
dificuldades que as pessoas com deficiência encontram ao buscar emprego?

2.   O último parágrafo deste trecho traz à tona a importância da revisão conceitual da
escola: “[...] a constante revisão conceitual da escola, promovendo o equilíbrio entre 
o programa acadêmico, as atividades de preparação para o trabalho e as disciplinas 
curriculares alinhadas a este processo de formação.” 

Vamos à revisão!
1. Como era, e como está a Educação Profissional em sua escola?

4. Continuação da Leitura do Texto do anexo I - fragmento para o MOMENTO 3. 

MOMENTO 3
1. O terceiro parágrafo apresenta uma ação desenvolvida pelo SENAI, importante órgão 

formador de mão de obra qualificada.

a) O que você conhece do sistema ‘S’?

b) Sua escola tem parceira com este sistema ou com outros sistemas educacionais 
formadores? Quais? Como se dá esta parceria?

c) Há alguma ação desencadeada pelo sistema ‘S’, que beneficie a pessoa com 
deficiência, na sua região?
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5. Continuação da Leitura do Texto do anexo I - fragmento para o MOMENTO 4. 

Observando e Comparando

Tabela 1 (situação dos alunos nas escolas especiais 2008)

Alunos matriculados no Programa de Educação Profissional 16.141

Alunos em escolas especiais com idade acima de 40 anos 15.929

Alunos matriculados na faixa etária de 14 a 40 anos 2.847

Alunos que frequentam as oficinas protegidas terapêuticas 6.919

Alunos matriculados nas oficinas de produção/qualificação 3.789

Alunos preparados para a inserção no mercado de trabalho 912

Tabela 2 – (situação dos alunos da Ed. Profissional em 2016)

NRE Código de curso 6009

APUCARANA 565
AREA METROP. NORTE 763
AREA METROP. SUL 1009

ASSIS CHATEAUBRIAND 164

CAMPO MOURAO 671

CASCAVEL 787

CIANORTE 348

CORNELIO PROCOPIO 609

CURITIBA 1817

DOIS VIZINHOS 298

FOZ DO IGUACU 702

FRANCISCO BELTRAO 992

GOIOERE 305

GUARAPUAVA 440
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IBAITI 306

IRATI 327

IVAIPORA 581

JACAREZINHO 510

LARANJEIRAS DO SUL 300

LOANDA 366

LONDRINA 1311

MARINGA 1251

PARANAGUA 333

PARANAVAI 583

PATO BRANCO 838

PITANGA 278

PONTA GROSSA 693

TELEMACO BORBA 352

TOLEDO 536

UMUARAMA 560

UNIAO DA VITORIA 392

WENCESLAU BRAZ 325

TOTAL 19.312

Neste ano de 2016 de acordo com o Sistema Estadual de Registro Escolar - Sere, temos 
aproximadamente 36.000 estudantes matriculados nas Escolas de Educação Básica, 
na Modalidade Educação Especial, em todas as etapas de ensino, destes 19.312 estão 
matriculados na Educação de Jovens e Adultos concomitante ao Curso de Educação 
Profissional – código 6009 nas Unidades Ocupacionais – U.O. de Qualidade de Vida, 
Produção e Formação Inicial, conforme apresenta a tabela 2.

Observe que o número de estudantes nas Unidades Ocupacionais (19.312) continua a 
sobrepor o número de estudantes nas demais etapas de ensino (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – (16.688).
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MOMENTO 4
A partir dos dados apresentados vamos refletir a realidade da escola!

1. De acordo com a Organização proposta pelo Parecer 07/2014, sua escola pode ofertar 
três unidades ocupacionais. Quais são ofertadas?

2. Quantos estudantes estão matriculados em cada uma das Unidades Ocupacionais 
ofertadas?

3. Em qual das unidades ocupacionais tem maior número de matrículas?

4. Que proposta a escola tem para os estudantes da Unidade Ocupacional de Qualidade 
de Vida?

5. Que atividades são desenvolvidas na Unidade Ocupacional de Produção?

6. É possibilitado aos estudantes uma rotatividade nas atividades ofertadas nessas U.O.?

TARDE
6. Os vídeos a seguir foram enviados por:

	Escola Reinaldo Rehder Ferreira, Modalidade Educação Especial – Maringá/Pr

http://goo.gl/I0B0jd



9

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL QUE TÍNHAMOS
 ... A QUE TEMOS, E A QUE QUEREMOS!

	Escola José Duda Júnior – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade 
Educação Especial – Irati/Pr 

PARA ESTA ATIVIDADE A EQUIPE PEDAGÓGICA DEVERÁ:

a. Verificar o acesso aos vídeos.
b. Propor e estimular uma análise e reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas 
Unidades Ocupacionais de sua escola.

MOMENTO 5
7. Anexo 2 – Leitura e visualização dos vídeos do texto “Empresas desconhecem 
potencial de pessoas com deficiência intelectual” – Giovane Caruso e Samuel 
Garbuio.

PARA ESTA ATIVIDADE A EQUIPE PEDAGÓGICA DEVERÁ:
a. Acessar o link antes e verificar seu funcionamento, caso o link não abra, verificar 
o texto anexo 2 em pdf, providenciando uma cópia para cada participante ou grupo.
http://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/10/08/desafios-e-oportunida-
des-para-pessoas-com-deficiencia-intelectual-no-mercado-de-trabalho/
b. Pesquisar as atividades econômicas desenvolvidas em sua região para subsidiar as 
respostas na atividade vivenciado 6.
c. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
d. Providenciar o acesso aos vídeos.
e. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.

f. Registrar a síntese elaborada a partir das questões propostas.

http://goo.gl/wxzXHh

http://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/10/08/desafios-e-oportunidades-para-pessoas-com-deficiencia-intelectual-no-mercado-de-trabalho/
http://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/10/08/desafios-e-oportunidades-para-pessoas-com-deficiencia-intelectual-no-mercado-de-trabalho/
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MOMENTO 6
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

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
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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.)

____________________________________________________
____________________________________________________

_______________________________________________________________________

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?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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2. Que ação seria necessária e possível para inserir os estudantes de sua escola em alguma 
dessas 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 esses municípios?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

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?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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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?
_______________________________________________________________________

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

c) Há quanto tempo estão inseridos? 
_______________________________________________________________________

d) Como está esta pessoa hoje? Que tipo de dificuldades enfrentou?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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e) Que dificuldades sua escola enfrenta na colocação de estudantes no mercado de trabalho?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Atividade Avaliativa - Anexo 4
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