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ROTEIRO
Contribuições da Educação 
Especial para a ação docente 
na perspectiva inclusiva 

OBJETIVO DA OFICINA

Possibilitar reflexões sobre a prática pedagógica 
considerando o acesso ao currículo a todos os estudantes, 
atendendo aos princípios da educação especial na 
perspectiva inclusiva.

PROVIDÊNCIAS

Considera-se importante que a equipe gestora tenha conhecimento do material 
e possa preparar a oficina. Para isso será necessário:

• Projetor multimídia e caixa de som;
• Baixar os vídeos disponíveis para atividade 1 e 4;
• Impressão dos anexos para discussão em uma quantidade adequada;
• Materiais para a dinâmica: papel sulfite, canetas coloridas, vendas para os olhos, 

tiras de pano, fita crepe.

Olá Professores!
Compreendendo a necessidade do acesso ao currículo pelos estudantes público da 

educação especial, o trabalho desenvolvido nessa oficina de Formação em Ação, objetiva 
a reflexão sobre a prática pedagógica com vistas a uma ação docente na perspectiva 
inclusiva. Essa é a proposta do Departamento de Educação Especial – DEE.

Desejamos a todos um ótimo estudo!

PERÍODO DA MANHÃ

Atividade 1: 
O mediador deverá passar o recorte do filme para todos os participantes e após 

assistirem, apresentar as questões para discussão.
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Sinopse do recorte do filme

Em “O Tempero da Vida”, filme de Tassos Boulmetis lançado em 2003, o turco 
Vasilis (Tassos Bandis), dono de uma loja de temperos em 1959, em Istambul, e patriarca 
de uma família que tem raízes gregas, transmite ao pequeno neto Fanis (Markos Osse) 
seu saber ancestral sobre o mistério dos condimentos associando-os às questões do 
universo. Em sua filosofia empírica, o avô ressalta que a palavra “astronomia” está 
inserida em “gastronomia”, apontando com isso que a mágica da culinária é tão profunda 
e poderosa quanto a magia do universo. Porém, como o próprio avô havia lhe ensinado, 
a alquimia das especiarias é um mistério tão volátil e fortuito quanto o universo. Lidar 
com temperos, assim como com pessoas, exige muita sabedoria. 

Observação:

As questões apresentadas para as discussões são sugestões para o 
encaminhamento das atividades por parte da equipe gestora. Sugerimos que as 
reflexões com o coletivo podem ser ampliadas e aprofundadas de acordo com as 
questões que surgirem por conta da realidade da sua escola.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

O recorte apresenta o protagonista, ainda criança, relembrando sua conversa com 
o avô em meio aos cheiros, cores e texturas dos temperos, com belas associações dos 
mesmos com as nossas atitudes. Como por exemplo, quando ele fala: “A pimenta é 
quente e a tudo vê, como o Sol”. 

Vídeo 1
Recorte do filme “O 

Tempero da Vida”.
(2min14s)

O vídeo estará 

disponível no Portal 

Dia a Dia Educação
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Que associações, como essas, podemos estabelecer na nossa ação docente? São 
importantes na nossa ação pedagógica? Em que momentos? 

Isso torna a nossa ação pedagógica inclusiva? Por quê?

Atividade 2 – DINÂMICA: RESPEITO ÀS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS
A proposta da dinâmica é perceber a importância do respeito às diferenças 

individuais, compreendendo as dificuldades e possibilidades de aprendizagem. 
Assim, o mediador deve encaminhar a dinâmica da seguinte forma:
1) Explicar ao grupo que o objetivo da tarefa é concluir o desenho de um barco. 

Para isso, os participantes devem ser divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas. No grupo, 
cada um dos participantes deverá desenhar uma parte do barco. O grupo que terminar 
primeiro será o vencedor.

2) Entregar para cada grupo uma folha sulfite e canetas coloridas.
3) Explicar que cada participante do grupo só poderá fazer um traço de cada vez 

para executar o barco e que quando terminar o seu traço deve passar a folha para o 
próximo colega que por sua vez irá executar o traço que lhe cabe. Por exemplo: O 
primeiro participante faz o traço que se refere à parte de baixo do barco, cabe então ao 
próximo participante fazer uma das laterais. E assim por diante, até que todos possam 
ter executado sua parte e o barco esteja totalmente desenhado.

4) Pedir para que iniciem a atividade. Enfatizar que cada grupo deve ter seu desenho 
pronto no prazo máximo de 2 minutos.

5) Após a execução da atividade, verificar se todos completaram o desenho e 
qual foi o grupo que terminou mais rapidamente. (A tendência é que todos os grupos 
terminem rapidamente e não tenham dificuldade para executar a tarefa).

6) Agora, explique que isso foi apenas um ensaio e que os grupos irão fazer 
novamente o desenho do barco, só que agora serão estabelecidas algumas características 
para cada participante como descritas a seguir (colocar na lousa, projetar ou levar um 
cartaz).

Participante 1 - Olhos vendados, podendo usar apenas o braço direito.

Participante 2 - Olhos vendados, podendo usar apenas o braço esquerdo.

Participante 3 - Olhos vendados.

Participante 4 - Não pode falar.

Participante 5 - Não pode usar os dois braços.
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Observação:

Essas combinações são feitas de acordo com o número de participantes de 
cada grupo, podendo ser acrescentadas ou retiradas dificuldades. O mediador pode 
levar tiras de pano para prender a mão ou as mãos dos participantes que não podem 
usá-las, pois, estes tendem a não respeitar as instruções até mesmo por ato reflexo. 
Outras combinações podem ser feitas.

7) Depois de explicado quais serão as dificuldades dos membros do grupo, pedir 
para que estabeleçam quem irá assumir qual característica, entregando as vendas para os 
que não podem ver, tiras de pano para amarrar os braços que não deverão utilizar e fita 
crepe para os que não podem falar.

8) Quando todos estiverem prontos, estabeleça o tempo de 4 minutos para que 
executem a tarefa.

Observação:

O mediador deverá permanecer em silêncio, apenas observando o trabalho. 
Caso alguém solicite ajuda ou informações, reforce as instruções já ditas sem dar 
outras orientações. Caso algum participante faça perguntas do tipo: está certo? Pode 
fazer assim? Deixe o grupo decidir. O mediador não deve interferir. Estas situações 
poderão ser retomadas no momento de debate, para análise e como ilustração para 
outros comentários.

Atenção mediador: 

É bastante provável que a maioria do grupo não consiga realizar a tarefa. Você 
poderá dar um tempo para que o grupo discuta como poderia melhorar e propor 
que façam novamente quantas vezes desejarem. (Em alguns casos pode deixar que 
executem até 3 ou 4 vezes, sempre tendo momentos para discutir o que fazer para 
ter melhor desempenho e colocar em prática as ações sugeridas).



                                                                                                             ) )
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9) Convidar todos os participantes para compor o grande grupo e levantar as 
questões para discussão.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO:

1 - Como se sentiram durante a atividade?
2 - Conseguiram concluir o desenho do barco? Se não conseguiram, por quê? O 

que faltou? Se conseguiram, o que fizeram para isso?
3 - Quais as dificuldades que sentiram? Sentiram-se limitados?

Observação: 

O mediador deve levar o grupo a perceber que foram as limitações impostas 
que dificultaram a execução do trabalho. Lembrar que quando não havia limitações 
os grupos conseguiram facilmente.

4 - Essa experiência pode ser transportada para o nosso dia a dia? Encontramos em 
nossa escola estudantes com dificuldades? Como lidamos com isso?

Observação: 

Leve o grupo a refletir sobre como tentamos rotular pessoas com dificuldades. 
Não respeitamos as diferenças individuais e, por isso tentamos enquadrá-las aos 
nossos padrões. Somos todos diferentes e temos qualidades e aspectos a melhorar. 
O convívio se torna melhor quando são respeitadas estas diferenças. 

Conclusão: 
As diferenças são características da vida humana, e se manifestam das 

mais diversas formas e espaços. A escola, portanto, precisa construir uma prática 
pedagógica que considere essas diferenças, permitindo que cada estudante possa 
construir seu caminho de aprendizagens, tendo em vista um projeto de educação 
para todos.

(Dinâmica adaptada de:  https://goo.gl/tWI0R1 )
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Atividade 3 – Leitura do texto “Contribuições da Educação Especial para a ação 
docente na perspectiva inclusiva” – Anexo 1.

Questão
A partir do texto, levantem as questões que consideram pertinentes em pequenos 

grupos. Essas questões serão retomadas no período da tarde.

Para saber mais sobre Estilos de Aprendizagem, sugerimos a leitura do texto: 
“Estilos de Aprendizagem”, elaborado pelo DEE/SEED, disponível em: https://goo.gl/
mmd0Jv

PERÍODO DA TARDE
Atividade 4 – Vídeo com o relato de uma experiência inclusiva.

Sinopse do vídeo
Entrevista com a professora Marlise Suman Claudino, pedagoga do Colégio Estadual Jorge 
Andriguetto, na Fazenda Rio Grande-PR, sobre o trabalho de inclusão com os estudantes da 
Educação Especial. TV Paulo Freire, 2013.

Encaminhamento:

A partir do relato do vídeo, dividir o grupo de professores por ano/série 
de atendimento para que, em uma lauda, eles possam relatar o perfil da turma que 
atendem, observando as questões que refletiram a partir da leitura do texto e do relato 
de experiência descrito no vídeo.

O vídeo estará 

disponível no Portal 

Dia a Dia Educação

Vídeo 2
“ Em Ação do DEEIN” 

(12min41s)
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Sugestão de leitura para refletir sobre o trabalho colaborativo:

Artigo:
 “O Trabalho Colaborativo entre o Professor Especialista e o Professor das 

Disciplinas – O fortalecimento das Políticas Públicas para Educação Especial no 
Paraná” por Shirley Aparecida dos Santos, Edne Aparecida Claser Makishima e 
Thaís Gama da Silva. Disponível em: https://goo.gl/sbd1F1

Artigo: 

Desafios na efetivação de Políticas Públicas para Educação Especial: O Trabalho 
Colaborativo em Foco, por Denise Maria de Matos Pereira Lima, Shirley Aparecida 
dos Santos, Zélia Maria Alves, Marisa Bispo Feitosa e Nanci Furtado de Menezes. 
Disponível em: https://goo.gl/GBxg8g

Atividade 5 – Tomando como referência os pontos indicados no texto “Contribuições 
da Educação Especial para a ação docente na perspectiva inclusiva para a ação docente 
na perspectiva inclusiva”, de contemplar todos os estudantes com estilos e ritmos 
diferentes na sua ação pedagógica, elabore ações possíveis para serem desenvolvidas 
com seus estudantes. Nessas ações deverão ser considerados os seguintes pontos:

• Entendimento que nenhum estudante é igual ao outro, logo não aprendem da 
mesma maneira;

• Os estudantes chegam às escolas da rede pública estadual com conhecimentos 
prévios, assim, precisamos estabelecer relação com as experiências dos mesmos;

• Não podemos deixar de lado o interesse do estudante, sendo que apresentam 
habilidades diferenciadas e, para aprender é importante o envolvimento com o conteúdo 
proposto.

Atividade 6 – Apresentação! Os grupos apresentarão as ações pedagógicas no grande 
grupo.

Atividade 7 – Reflexão da fábula: A escola dos bichos por George Reavis. Domínio 
público. Original em inglês – The Animal School, disponível em:                                       )https://goo.gl/B4KFKj
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A escola dos bichos – Uma Fábula (por George Reavis)

Certa vez os animais resolveram preparar seus filhos para enfrentar as 
dificuldades do mundo atual e, para isso, organizaram uma escola. Adotaram um 
currículo prático, que constava de: corrida, escalada, natação e voo. Pra facilitar o 
ensino, todos os alunos deveriam aprender todas as matérias.

O pato era exímio em natação (melhor que o seu professor) e conseguiu 
notas regulares em voo - mas era aluno muito fraco em corrida e em escalada. 
Para compensar esta fraqueza ficava retido na escola todo dia, fazendo exercícios 
extras. De tanto treinar a corrida, ficou com os pés terrivelmente esfolados e não 
conseguia mais nadar como antes. Entretanto, como o sistema de promoção era a 
média aritmética das notas nos vários cursos, ele conseguiu ser um aluno sofrível e 
ninguém se preocupou com o fato, exceto, naturalmente, o pobre pato.

O coelho era o melhor aluno do curso de corrida, mas sofreu tremendamente e 
acabou com um esgotamento nervoso, de tanto tentar a natação. 

O esquilo subia admiravelmente, conseguindo belas notas no curso de escalada. 
Mas foi frustrado no de voo, pois o professor obrigava a voar de baixo para cima, e 
ele insistia em usar os seus métodos, isto é, em subir na árvore e voar de lá para o 
chão. Ele teve que se esforçar tanto em natação, que acabou por passar com notas 
mínimas em escalada. A águia foi uma criança problema, severamente castigada 
desde o primeiro dia do curso, porque usava métodos exclusivos dela para atravessar 
o rio e subir nas árvores. No fim do ano a enguia anormal, que tinha nadadeiras, 
conseguiu a melhor nota em todos os cursos, e foi oradora da turma. Os ratos e 
cães de caça não entraram na escola porque a administração se recusou a incluir 
duas matérias que eles julgavam importantes: como escavar tocas e como escolher 
esconderijos. Acabaram por abrir uma escola particular, junto com as marmotas, 
que, desde o princípio, conseguiram grande sucesso. 

Discussão: 

O que podemos aprender com essa fábula?
Que relações estabelecemos dessa fábula com o nosso dia a dia na escola?
É possível perceber situações com seus estudantes que precisam ser repensadas a 

partir desse olhar das diferenças?

Sugestão de leitura: 

Livro: Quando a escola é de vidro – Ruth Rocha
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