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ROTEIRO
Conhecendo o emprego 
apoiado E.A. - uma 
possibilidade para o estudante 
com deficiência...

Em propostas anteriores para a “Formação e Ação” 
já foi revista toda a história da Educação Profissional 
nas Escolas Especializadas, estudamos também sobre 
o objetivo dos trabalhos realizados nas Unidades 
Ocupacionais, nos preocupando em observar que estas 
atividades apresentam-se muito mais como ocupacional do 
que como Profissional. Para esta Formação em Ação, trazemos a 
História do Emprego Apoiado – E.A., uma forma de trabalho que tem 
se sobressaído na Europa como uma das melhores possibilidades de inserção 
da pessoa com deficiência (principalmente aquelas com deficiência intelectual mais 
significativa) no mundo e mercado de trabalho.

Além dos textos e vídeos que serão trabalhados neste momento, sugere-se que 
a escola leve seus estudantes da EJA/Educação Profissional para conhecer a Agência 
dos Trabalhadores de sua cidade, órgãos da Rede “S” local, Conselhos Municipais dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência e do Trabalho, além de viabilizarem uma visita 
aos Colégios Agrícolas e Centros Estaduais de Educação Profissional (CEEP), nos 
municípios onde há estas instituições.

Propõe-se ainda que sejam reativadas (ou efetuadas) as parcerias com as instituições 
acima referidas, possibilitando a socialização das experiências, conscientização, ciência 
dos currículos propostos, para que diante da possibilidade se pensar na flexibilização 
de currículos dos cursos ofertados pelo Sistema “S” ou outras instituições formadoras, 
lembrando que a Formação Inicial não exige escolarização mínima, no entanto, é 
claro que necessitam de adaptação para que os estudantes com deficiência intelectual, 
múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, público-alvo das 
escolas especializadas, possam ter acesso, permanência e progresso no meio acadêmico 
e profissional.

A Seed/DEE deseja êxito nas atividades e excelentes reflexões a todos os 
profissionais da escola.

Bom trabalho!
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CRONOGRAMA DE TRABALHO

MANHÃ TARDE

1. Abertura

2. Dinâmica (frases sobre trabalho/
motivação e habilidade - anexo I)

3. Filmes 1 e 2

1 - Alunos da Apae de Tocantins 
Projeto Beleza a toda prova

2 - Alunos da Apae do DF trabalham 
na preservação de documentos raros 
sobre a educação brasileira

Análise e reflexão sobre os filmes assistidos.

5. Texto - Perspectivas do 
Emprego apoiado - Alexandre 
Prado Betti - (Anexo III)
Leitura e Análise

Intervalo Intervalo

4. Texto - A História do Emprego 
Apoiado no Brasil - Romeu Kazumi 
Sassaki (Anexo II)

Leitura e Análise

6. Filmes 3 e 4
Análise e reflexão sobre os videos 
apresentados

ROTEIRO DAS ATIVIDADES

Os estudos e atividades disponibilizados para este dia englobam leitura de textos, 
discussões, visualização e análise de vídeos. 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 

participantes em grupos;
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• 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

MANHÃ

1. Abertura – A abertura ficará sob a responsabilidade da equipe mediadora 

2. Dinâmica – frases sobre o trabalho – anexo I
Sugestões
a. O mediador deverá recortar as frases, colar sobre cartolina e espalhar na mesa 

como cartas de baralho viradas para baixo, poderá separar os participantes em grupos 
e solicitar que uma pessoa de cada grupo pegue uma das frases, o grupo lê a frase e 
faz uma reflexão sobre a mesma, após isto, uma pessoa do grupo expõe para todos os 
participantes a frase que lhes coube e a reflexão que fizeram sobre a mesma.

b. O mediador recorta as frases triplicando-as, cola-as sobre cartolina e solicita que 
cada participante pegue uma frase, aqueles que pegaram a mesma frase reúnem-se em 
grupo e fazem uma reflexão sobre a mesma, após isto, uma pessoa de cada grupo expõe 
para os demais a frase que lhes coube e a reflexão que fizeram sobre a mesma.

3. Filme 1
a. Dependendo do número de participantes, o mediador poderá separá-los em 

grupos (ou não) e solicitar que façam uma reflexão e debate sobre o vídeo, depois num 
grande grupo, um apresentador por grupo relata a síntese do debate de seu grupo. Se 
não houver mais de um grupo, cada participante por vez pode fazer sua explanação 
sobre o vídeo assistido.

Sinopse vídeo I  

Vídeo-documentário da primeira turma do projeto “Beleza em Todas as Suas 
Formas”, realizado no Senac Palmas (To), que tem como objetivo formar e desenvolver 
capacidades de pessoas com Deficiência Intelectual para atuarem no mercado de trabalho 
da beleza.

O projeto é uma iniciativa da Alfaparf  e Instituto Meta Social, da qual o Senac se 
tornou parceiro.
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Beleza a toda a prova 
Apae de Tocantins

Produção:Senac Tocantins
Duração: 3min53s

https://goo.gl/Hiflpn

Sinopse vídeo 2 

Uma parceria entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) tem o objetivo 
de conservar obras que fazem parte da memória da educação brasileira. A atividade 
realizada pelos alunos da APAE é analisar as páginas de livros, revistas e documentos de 
arquivo raros, uma forma também de inserir esses jovens no mercado de trabalho.

Alunos da APAE do DF 
trabalham na preservação de 

documentos raros
Produção: NBR notícias

Duração: 02min24s

https://goo.gl/9QoXrM
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4. Leitura do texto: A História do Emprego Apoiado no Brasil – Romeu Kazumi Sassaki 
(Anexo II)

Para esta atividade a equipe pedagógica deverá:
1. Providenciar uma cópia do anexo II para cada participante ou grupo.
2. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
3. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
4. Registrar a síntese de respostas das questões.

Obs: As questões seguem logo abaixo do texto.

TARDE

5.Texto – Perspectivas do Emprego Apoiado - Alexandre Prado Betti (ANEXO III)
Para esta atividade a equipe pedagógica deverá:
1. Providenciar uma cópia do anexo III para cada participante ou grupo.
2. Subdividir a equipe em grupos, dependendo do número de participantes.
3. Estimular as discussões nos grupos, bem como participar das mesmas.
4. Registrar a síntese de respostas das questões.
Obs: As questões seguem logo abaixo do texto.

6. Filmes 3 e 4
Estes vídeos foram elaborados a pedido do DEE para a Universidade Livre da 

Eficiência Humana – UNILEHU sobre o trabalho desenvolvido por eles na inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho por meio do Emprego Apoiado – E.A.

É importante que todo o grupo assista aos dois filmes e façam uma análise.
Para esta atividade a equipe pedagógica deverá:
Verificar o acesso aos vídeos. (Atenção: além da análise proposta na atividade, o 

mediador poderá fazer outras propostas de reflexão que considerar relevantes).
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Depoimento de técnica Lígia 
da Unilehu sobre o Emprego 

Apoiado – E.A
Produção: Unilehu Duração: 

3min54s

Sinopse vídeo 3

A técnica Lígia faz uma explanação sobre a colocação da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho por meio do Emprego Apoiado- E.A.

https://goo.gl/UShmFz

2017-05-03- alunos com 
deficiência intelectual que 
trabalham pelo modo E.A.

Produção: Unilehu Duração: 
2min51s

https://goo.gl/F8Gu5W

Sinopse vídeo 4

Dois estudantes com deficiência intelectual são entrevistados e falam sobre a 
importância do Emprego Apoiado em suas vidas.
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5. Veja:
a) O texto “Perspectivas do Emprego Apoiado”, trabalhado anteriormente, 

apresenta como público-alvo do Emprego Apoiado – EA: “pessoas em situação de 
incapacidade mais significativa que: não estão sendo atendidas pelos sistemas tradicionais 
de colocação; não conseguem se manter em um trabalho e que, devido à intensidade dos 
apoios que precisam, têm necessidade de serviços de Emprego Apoiado para conseguir 
um trabalho”.

b) Os vídeos que você assistiu trouxeram as informações referentes à forma como 
a Unilehu trabalha a inserção de pessoas com deficiência, por meio do emprego apoiado, 
bem como a entrevista de duas pessoas com “deficiência intelectual” já inseridas no 
mercado de trabalho, nesse formato de colocação.

c) Na atividade você analisou os estudantes com os quais trabalha, colocando numa 
tabela os nomes dos estudantes e o tipo de apoios de que necessitam.

5.1 Agora, utilizando a tabela da atividade 2 do texto “Perspectivas do Emprego 
Apoiado” e subsidiados pelo texto e pelos filmes, analise os estudantes de sua turma, 
respondendo se há ou não a possibilidade de inserção de cada um no mercado de 
trabalho por meio do E.A.

Exemplo: 

Estudantes Tipo de Apoio Possibilidade de inserção por meio 
do Emprego Apoiado

João da Silva intermitentes Sim ( x )            Não (    )

5.2. Que ações seriam necessárias para colocar esta metodologia em prática em sua 
escola?

REFERÊNCIAS
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SASSAKI, Romeu Kazumi. História do Emprego Apoiado No Brasil. Revista 
Deficiência Intelectual. DI Ano 4, Número 6 – Janeiro/Junho 2014. p.17
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