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Código Turma Disciplina 
Carga Horária 

Semanal¹ Total² 

1101 2014.2 FÍSICO-QUÍMICA III 
3 aulas (45 

min) 
60h

3 

¹Número de aulas semanais;  ² Total de horas (relógio) da Disciplina; 
3 

60h Teórica 
 

Ementa 

Análise histórica da educação especial, das tendências atuais no âmbito nacional e 
internacional. Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Inclusiva. A 
política de educação na questão da inclusão. Os sujeitos do processo educacional 
inclusivo: pessoas com necessidades educacionais específicas. Educação inclusiva no 
sistema escolar: currículo, avaliação e estratégias de ensino. Papel dos profissionais 
da educação e a mudança de paradigmas na educação inclusiva. Perspectivas para a 
construção de uma sociedade inclusiva: sujeito, família, escola e sociedade. 

Objetivos 

 Analisar historicamente as mudanças na educação, nacionais e internacionais, 

na direção de uma proposta inclusiva; 

 Compreender a fundamentação teórica e metodológica da Educação Inclusiva, 

integrando-a com o fazer docente; 

 Discutir sobre as políticas de educação inclusiva no país, os limites e as 

possibilidades de coloca-las em prática na escola regular; 

 Reconhecer a pessoa com necessidades educacionais específicas como cidadã 

com direito à educação de qualidade; 

 Identificar as principais características do trabalho educativo inclusivo com 

pessoas com deficiência, com Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) e 
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altas habilidades/superdotação no espaço escolar regular; 

 Possibilitar mudanças de valores culturais e dirimir preconceitos relativos às 

pessoas com necessidades educacionais específicas; 

 Identificar as tecnologias que possibilitem a inclusão educacional, social e digital 

de todos os estudantes na sala de aula regular; 

 Discutir sobre a atuação dos profissionais da educação em um currículo 

inclusivo  que possibilite a integração de pessoas com necessidades específicas 

dentro e fora da escola. 

Conteúdo Programático 

Unidade 1: Pressupostos teóricos e metodológicos da Educação Inclusiva 

História da Educação especial no Brasil e no mundo 

As políticas de educação na questão da inclusão 

Os diferentes movimentos: integração, normatização e inclusão.  

Intervenção, reabilitação para pessoas com deficiência e o Atendimento Educacional 

Especializado 

 

Unidade 2: Os sujeitos do processo educacional inclusivo 

Ser diferente, ser deficiente: questões da constituição da identidade de pessoas com 

necessidades educacionais específicas.  

Deficiência: enfoque biológico e social  

Aspectos etiológicos, funcionais e sociais dos Transtornos Globais do Desenvolvimento;  

das deficiências físicas, intelectuais e sensoriais; altas habilidades/superdotação.  

 

Unidade 3: Educação inclusiva no sistema escolar 

Inclusão e Educação  

Acessibilidade, Desenho Universal e Tecnologia Assistiva  

A mudança de paradigmas na educação inclusiva e os profissionais da educação.  
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Currículo, avaliação e estratégias de ensino na escola inclusiva. 

 

Unidade 4: Perspectivas para a construção de uma Sociedade Inclusiva 

Do Preconceito à cidadania: integração sujeito com necessidades específicas na família, 

escola e sociedade. 

Processos educativos na escola de educação inclusiva: experiências em âmbito escolar 

e não-escolar. 

Metodologia 

Aulas expositivo-dialogadas; discussão e análise de situações-problema; estudos de 
caso; apresentação de seminários; discussão sobre textos e filmes. 
 

Recursos Didáticos 

Livros, projetor multimídia, quadro branco, pincéis, apagador. 

Instrumentos e critérios de avaliação 

Presença e participação em atividades realizadas em sala de aula serão consideradas; 
avaliações individuais e em equipe. 
 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos "is". 6. ed Porto Alegre: 
Mediação, 2009. 
 
GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. Políticas e práticas da 
educação inclusiva. 3.ed. Campinas: Autores Associados, 2007. 
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MANTOAN, Maria Teresa Eglér; ARANTES, Valéria Amorim (Org). Inclusão escolar: 
pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2006. 

Bibliografia Complementar 

 
Legislação relativa à educação especial e educação inclusiva: Lei 8.213/1991; Lei 
9.394/1996; Decreto 3.298/1999; Lei 10.436/2002; Decreto 5.296/2004; Decreto 
5.626/2005; Decreto 7.611/2011. 
 
PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial: a capacidade 
de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4. ed. Campinas: 
Autores Associados, 2007. 
 
PSICOLOGIA e direitos humanos: educação inclusiva, direitos humanos na escola. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 
 
STAINBACK, Susan Bray; STAINBACK, William C. Inclusão: um guia para educadores. 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 

 


