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Olá professores!
 A Formação em Ação é um evento promovido pela Secretaria 
de Estado da Educação – SEED, por meio dos NREs, 
com carga horária de 16 horas, dividida em duas 
etapas distintas de 8 horas, uma em cada 
semestre.
 O DEEIN propõe no primeiro 
semestre de 2015,  para   as  Escolas 
Estaduais do Ensino Comum,  o 
fortalecimento do trabalho colaborativo 
entre professores especialistas do 
Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) e os professores de disciplinas 
como estratégia pedagógica de acesso, 
permanência e aprendizagem dos estudantes 
público alvo da Educação Especial.

Desejamos a todos
um bom trabalho!
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Encaminhamento
das atividades
 Tendo em vista o fortalecimento do 
trabalho colaborativo entre os professores da 
educação especial e professores de disciplinas, 
o trabalho que será realizado nesta formação 
em ação tem como foco a reflexão sobre 
uma cultura colaborativa como estratégia 
pedagógica para o acesso, permanência e a 
aprendizagem do estudante público-alvo da 
Educação Especial. Ele está organizado em 
diferentes momentos: 

a) Resgate do material da Semana 
Pedagógica de julho/2014, anexo 
sete (7), páginas de 1 a 10 (08h30 
as 09h50).

 
 Neste primeiro momento deverá ser realizada uma 
reflexão sobre o material, conhecendo o estudante público-alvo da 
Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado-AEE ofertado 
na rede estadual de ensino. Em grupo, identifique os estudantes e oferta do AEE em sua 
escola.

 Professores, antes de iniciar a leitura do texto, sugerimos que resgate o material da 
Semana Pedagógica de julho/2014, anexo 7, páginas de 1 a 10 e faça a leitura.
 
Para acessá-lo:

http://goo.gl/Lcn5Zc



3

FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO ENTRE O PROFESSOR
ESPECIALISTA (AEE) E OS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS
ORIENTAÇÕES GERAIS E ENCAMINHAMENTOS
PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA

Sinopse do vídeo “Foco na tarefa X Foco no resultado”:
 O vídeo sinaliza a importância de conhecer e planejar uma ação atrelada ao resultado 
esperado, ou seja, saber o porquê, para quem estamos realizando e aonde queremos chegar. 
Só o esforço e a persistência não bastam.

TRÊS LIÇÕES:
• objetivos concisos e não apenas intenções.
• comprometimento com o resultado e não apenas concebendo possibilidades que não 

se efetivam;
• embasamento sobre fatos e dados e não sobre suposições;

 Essa atividade deverá ser desenvolvida com o grupo todo, fazendo uma discussão 
sobre o foco na tarefa e o foco no resultado, transportando para a realidade da sua escola. 
Aproveite a oportunidade para registrar as conclusões levantadas pelo grupo. 

http://goo.gl/6uMO5c

b) Assistir o vídeo “Foco na tarefa X foco no resultado” (10h:10 a 10h:40).

Para acessá-lo:

Foco na tarefa
X

foco no resultado.
Curta metragem animado

“The Last Knit” é dirigido por Laura 
Neuvonen que trabalha como animadora no 
estúdio de animação Anima Vitae . O curta-
metragem foi exibido em vários festivais de 

cinema e ganhou vários prêmios .
Duração: 6min44s
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c) Ler o texto “O FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO 
ENTRE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSORES 
DE DISCIPLINAS”. (10h40 à 12h). 

 Essa atividade deverá ser realizada em grupos, fazendo uma discussão sobre o 
trabalho colaborativo na sua escola.

d) Assistir o vídeo “Um time de águias”. Para acessá-lo:

Sinopse do vídeo “Um time de águias”: 
 Tornar-se uma águia é o primeiro passo para o trabalho em equipe. É o ponto de 
partida. É o lugar para começar, se você quiser se tornar o melhor jogador do time que 
quer ser campeão. Mas é preciso muito mais do que a contribuição individual da águia 
para perseverar, para vencer. É preciso coragem e maturidade para pegar todo esse talento 
que você possui e compartilhar sem egoísmo com os outros do seu time, para que sejam 
grandes juntos. As águias representam pessoas equilibradas, sabem quem são, conhecem 
seus pontos fortes e fracos. Se você for mesmo uma águia estará bem consigo mesmo para 
entender o quadro geral e o seu papel nele. Não precisa ter subterfúgios, você é direto e 
transparente. É o comportamento fundamental de um time vencedor porque um time 
vencedor é composto por grandes realizadores individuais com talento, conhecimento, 
sabedoria e acima de tudo dedicação.

Um time de águias
Vídeo motivacional
Duração: 17min37s

 http://goo.gl/6uMO5c
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CINCO LIÇÕES:
• ter uma meta em comum;
• aprender a compensar as habilidades uns dos outros;
• aprender a se comunicar;
• aperfeiçoar a sua arte;
• aprender a executar.

APRENDEMOS:
• confiar uns nos outros;
• discutir problemas e chegar a decisões;
• superar barreiras;
• compartilhar perigos e sofrimentos.

e) Com base nos vídeos assistidos, nos textos lidos e conclusões levantadas, 
discutir no grupo a importância do trabalho colaborativo, com vistas ao 
acesso, permanência e aprendizagem do estudante público-alvo da educação 
especial (13h30 às 15h).

f) Tomando como referência o esquema apresentado no texto “O 
FORTALECIMENTO DO TRABALHO COLABORATIVO ENTRE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSORES DE 
DISCIPLINAS” elaborar um plano de ação do trabalho colaborativo a ser 
desenvolvido em sua escola. Nesse plano de ação deverão ser considerados 
os seguintes aspectos: 

• Tempo destinado à hora atividade.
• Elaboração de rotinas efetivas para facilitar o planejamento aprofundado.
• Persistência e envolvimento conjunto para desenvolver ambiente 

propício para a aprendizagem.
• Gerar ambientes pedagógicos onde a contribuição de cada professor 

seja considerada e valorizada. (15h20 às 17h)

g) Plenária, onde o grupo apresentará o resultado do plano para o/a diretor/
diretora da escola (17h às 17h30).

“UM TIME DE ÁGUIAS COMPROMETIDAS UMAS 
COM AS OUTRAS É QUE NOS LEVA A VITÓRIA”
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O FORTALECIMENTO DO TRABALHO
COLABORATIVO ENTRE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROFESSORES DE 
DISCIPLINAS

Ponto de partida...
 Pensando em vocês, Professor e Professora, elaboramos 
esta Oficina com o tema “O fortalecimento do trabalho 
colaborativo entre professores da educação 
especial e professores de disciplinas”, 
apostando que o benefício de uma 
cultura colaborativa se apresenta como 
uma proposta para garantir o acesso, 
permanência com participação e a 
qualidade de ensino. 
 O trabalho colaborativo consiste em 
estratégia pedagógica em que o professor 
do ensino comum e o professor especialista 
planejam, de forma articulada, procedimentos 
de ensino para o atendimento a estudantes 
público- alvo da educação especial, mediante 
ajustes por parte dos professores. 

O FORTALECIMENTO DO 
TRABALHO COLABORATIVO ENTRE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL E PROFESSORES DE 
DISCIPLINAS

 O termo colaboração remete a uma forma 
de trabalho em conjunto para resolver dificuldades reais, 
elaborar planejamentos, desenvolver mudanças, solucionar 
problemas. Esse trabalho forma uma organização em que todos os 
componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela 
qualidade do que é produzido em conjunto conforme as singularidades e necessidades 
de aprendizagem do estudante. 
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 Para Friend e Cook (1990) a colaboração pode ser definida como um modo de 
interação entre, no mínimo, dois sujeitos, comprometendo-se num processo conjunto de 
tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo comum. 
 Para isso, é preciso reconhecer no ambiente escolar a importância de (re)criar a 
cultura de colaboração, já que esta possibilita que cada professor com sua experiência,  
auxilie na tomada de decisões colaborativas nas situações conflitantes de aprendizagem 
que envolvam os estudantes. 
 No contexto da escola a existência de ações conjuntas ocasionais não pode ser 
entendida como uma cultura de colaboração consolidada. Verifica-se que geralmente, 
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essas ações não são originadas de negociação conjunta do grupo, podendo, ainda, existir 
relações desiguais e hierárquicas entre os envolvidos.  
 Na colaboração, ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam visando 
atingir objetivos comuns, negociados pelo coletivo. Essas relações são estabelecidas da tal 
maneira que tendem para a não hierarquização, liderança compartilhada, confiança mútua 
e corresponsabilidade pela condução das ações. 
 Para que o trabalho colaborativo aconteça destacamos algumas condições:

- relação equivalente entre os participantes, 
- todas as contribuições devem ser igualmente valorizadas,
- existência de objetivos comuns;
- compartilhamento de responsabilidades;
- promoção de apoio mútuo;
- interdependência positiva.

 Dentro dessa perspectiva, o trabalho colaborativo pode ser compreendido como 
uma estratégia pedagógica a ser utilizada pelo professor para favorecer a aprendizagem 
dos conteúdos contidos no currículo escolar para os alunos público alvo da educação 
especial. 
 O objetivo do trabalho colaborativo é o desenvolvimento de metodologias de 
ensino para o acesso ao currículo, enriquecimento curricular e formas diferenciadas de 
avaliação para melhoria no desempenho acadêmico.
 Entre as formas de trabalho em conjunto, o ensino colaborativo tem sido utilizado 
para favorecer a inclusão escolar, envolvendo a parceria direta entre professores do 
Ensino Comum e Educação Especial. Tal forma de trabalho está em crescente ascensão 
na literatura, (GERBER; POPP, 1999; GARGIULO, 2003; O’SHEA;O’SHEA, 1997; 
WOOD, 1998;).
 Historicamente, os educadores do ensino comum e educação especial têm 
participado de um sistema que os separou, da mesma forma que isolou e categorizou 
os estudantes. Todavia, a educação de estudantes público-alvo da educação especial no 
ensino comum requer que os professores da educação especial e ensino comum busquem 
relações mais interativas, arranjos de ensino coordenados, novas habilidades, definições de 
papéis e flexibilidade na organização. Os professores deveriam ser, portanto, preparados 
para atuar nesse novo cenário do trabalho docente para se poder criar um novo sistema 
educacional (PUGACH & JOHNSON, 1995). 
 Cada profissional envolvido pode aprender e pode beneficiar-se dos saberes dos 
demais e, com isso, o beneficiário maior será sempre o estudante. Nesta parceria entre os 
professores do ensino regular e da educação especial nenhum profissional deve considerar-
se melhor que os outros. 
 A chave para desenvolver práticas colaborativas efetivas, é que ambos os professores 
devem conhecer todo o currículo e elaborar o planejamento em conjunto (MORSINK; 
THOMAS; CORREA, 1991; PUGACH; JOHNSON,1995). Nesse processo de 
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construção do planejamento colaborativamente serão destacadas habilidades interpessoais 
favorecedoras,  competência profissional e compromisso político, de forma que possam 
trocar de um lado para outro e apoiar cada estudante a satisfazer às suas necessidades. É 
importante ressaltar que o papel das equipes diretiva e pedagógica são imprescindíveis 
para a efetivação deste processo. 

 O trabalho colaborativo não se restringe em reunir um grupo de pessoas perante 
uma tarefa. O essencial desse trabalho é proporcionar o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas, que propõem uma parceria de trabalho entre profissionais da educação 
especial e profissionais da educação comum, desencadeando estratégias e operacionalização 
do plano de ação/intervenção da escola.
 Muitos professores do ensino comum ainda trabalham com as portas fechadas, 
enquanto muitos da educação especial continuam a atender individualmente alunos público 
alvo da educação especial. Na realidade, poucos professores têm oportunidade de trocar 
experiências com seus pares e, na maioria das vezes, trabalham e tomam decisões sozinhos 
(JANNEY, et al,1995).
 Essa troca de saberes só é possível porque os professores do ensino regular são 
especialistas em conteúdos específicos de uma determinada disciplina escolar, enquanto 
os professores de educação especial são especialistas em avaliação e conteúdos específicos 
sobre a educação especial necessários para a elaboração das adptações/flexibilizações 
curriculares (SILVA, 2007).
 A elaboração e a execução do trabalho colaborativo requer planejamento e para 
que este se estruture, há necessidade da criação de espaços e momentos para realização de 
encontros, troca de ideias e experiências, elaboração de estratégias. É imprescindível o apoio 
adequado para que os professores possam sustentar as iniciativas e manter a continuidade 
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para viabilizar a revisão dos progressos dos estudantes para que sejam reformuladas ou 
reprogramadas as estratégias de trabalho pedagógico.
 Para a viabilização do trabalho colaborativo, os profissionais envolvidos precisam 
analisar quais são as barreiras que impedem o desenvolvimento dessa proposta e que ações 
poderiam ser criadas para superá-las. As esquipes diretivas e pedagógicas têm um papel 
importante, devem ser articuladores de momentos para que professores que atuam com 
o público-alvo da educação especial, ou seja, professores especialistas e professores de 
disciplinas se encontrem para planejar.
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Ponto de chegada...
 Pretendeu-se aqui argumentar a favor do trabalho colaborativo entre professor do 
ensino comum e professor da educação especial. A partir dessa parceria  novas condições 
devem ser oferecidas para acesso ao currículo pelos estudantes público-alvo da educação 
especial, além de possibilitar aos professores, momentos de pensar e planejarem juntos as 
flexibilizações possíveis das atividades pedagógicas.
 Na troca de saberes específicos de cada área do conhecimento, quando há 
contribuição e compartilhamento entre os professores, novos conhecimentos surgem para 
potencializar o processo de ensino e aprendizagem de todos os estudantes, especialmente, 
do público-alvo da educação especial, por meio da elaboração de estratégias curriculares 
conjuntas, para atender as singularidades desses estudantes.
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