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REFLEXÃO E ANÁLISE SOBRE A OFERTA 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA 
MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
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ANEXO III 

 
Atividade 1  

 

Esta imagem corresponde ao momento em que os pais de Carla dialogam com o diretor da 
Escola Especial, onde Carla estudou e para onde fugiu, quando se desentendeu com sua mãe. 
No decorrer dos discursos, o diretor questiona a mãe de Carla, se ela sabe o que é melhor para 
a jovem; a mãe infere que sim, já que é a mãe; no entanto, o diretor aponta que a jovem 
(Carla) também tem desejos, também sabe o que quer para si e que fazer, mais a agrada. 

Na sua escola, você já se perguntou se o estudante gosta ou não das atividades desenvolvidas 
em sala de aula e nas Unidades Ocupacionais? Já foi dado ao estudante voz para decidir por 
uma ou por outra atividade? E as famílias destes estudantes, já tiveram a oportunidade de 
propor alguma atividade? 

Atividade 1 

Elabore um questionário de avaliação de todas as atividades desenvolvidas na EJA/ Unidades 
Ocupacionais e aplique este questionário aos seus estudantes e/ou familiares, depois faça uma 
análise e tabulação dos resultados, numa oportunidade demonstrem o resultado para os pais 
e/ou estudantes e se considerar necessário, a partir do resultado do questionário, elabore 
propostas de reorganização do tempo e espaços escolares junto aos profissionais da escola. 

Atividade 2 

Transcreva as respostas dadas às questões propostas após o texto: “Educação profissional ou 
Ocupacional? Uma Análise sobre a oferta nas escolas de Educação Básica na Modalidade 
Educação Especial”. 

1) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Atividade 3 

Responda de acordo com o número de estudantes matriculados na EJA/UNIDADES 
OCUPACIONAIS de sua escola: 

Unidades 
ocupacionais 

N. de 
estudantes/SERE 
(Sistema de Registro 
Escolar) 

N. de estudantes 
alfabetizados 

N. de estudantes 
Alfabetizados 
Funcionais 

N. de 
estudantes não 
alfabetizados 

Qualidade de Vida      
Produção     
Formação Inicial      
 

 

ATENÇÃO! 

As respostas das atividades 2 e 3 deverão ser digitadas em fonte Arial 12, 

espaço 1,5 em orientação retrato . 

O material deverá ser encaminhado para o NRE/SEED. 

Prazos:  

 As escolas deverão encaminhar a Atividade Avaliativa ao NRE, via malote, até o dia 

25 de outubro 2016.  

Os NREs deverão encaminhar ao DEE/Seed o material, via malote, até o dia 28 de 

outubro de 2016. 

 


