
Escolas de Ed.Básica, na Modalidade Ed. Especial – Parecer 07/14 - Anexo 1 

Anexo 1

Escolas de Educação Básica, na 

Modalidade Educação Especial – 

Parecer 07/14



1
Escolas de Ed.Básica, na Modalidade Ed. Especial – Parecer 07/14 - Anexo 1 

 

 

 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA MODALIDADE 

EDUCAÇÃO ESPECIAL – A OPÇÃO DO PARANÁ 
 

Eliete Cristina Berti Zamproni1 - SEED 
Humberto Rodrigues de Lima2 - SEED 

Maria de Lourdes Arapongas Batista3 - SEED 
 

Grupo de Trabalho – Diversidade e Inclusão 
Agência Financiadora: não contou com financiamento 

 
 
Palavras-chave: Educação Especial. Escolas. Deficiência Intelectual. 

Introdução 

O atendimento ofertado nas escolas de Educação Especial, até a década de setenta, 

apresentava uma característica mais de “cuidado” para com as pessoas com deficiência, 

do que de um trabalho pedagógico, propriamente dito.  

A partir dos anos 80, a educação de pessoas com deficiência intelectual no Estado 

do Paraná, de acordo com documentos históricos, foi intensificada, quando as 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAES realizaram um movimento de 

interiorização pelo Estado, e as autoridades competentes da época promoveram, em 
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parceria com outros órgãos governamentais ou não, projetos e campanhas de prevenção 

às deficiências. 

Com o amadurecimento dos movimentos sociais e educacionais voltados à 

inclusão das pessoas com deficiência, na década de 90, pauta-se na sociedade a 

necessidade da implantação de modelos de atendimentos educacionais que fossem além 

da forma assistencialista desenvolvida até então. 

Naquele momento, em algumas instituições, era comum o equívoco entre o 

atendimento clínico com o educacional, comprometendo sobremaneira o 

desenvolvimento acadêmico dos educandos. 

Neste cenário, surge do governo federal uma proposta de atendimento priorizando 

o ensino educacional para alunos com deficiência “exclusivamente” por escolas regulares 

de ensino. Em oposição a esta tese, os movimentos organizados, principalmente por pais 

de alunos com deficiência, defendiam que o atendimento educacional de seus filhos fosse 

realizado “preferencialmente” por entidades públicas e/ou particulares, voltadas 

especificamente para o atendimento de pessoas com deficiência, garantindo aos pais o 

direito de escolha, conforme preconizado no artigo 58 da LDB 9394/96, 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais.  

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL, 
1996). 

Alinhado aos movimentos sociais que defendiam a opção de escolha dos pais, o 

Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação procurou defender e 

garantir em sua política pública o atendimento a este segmento educacional a oferta do 

ensino na rede pública de ensino, mas também em escolas especializadas conveniadas 
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com o Estado, convênio este que garante a cedência de profissionais da área educacional 

às escolas conveniadas. 

A opção do Estado do Paraná se dá por constatar que grande parte dos alunos com 

deficiência intelectual e múltipla, que migravam das escolas especiais para o Ensino 

Comum, apresentavam grandes dificuldades de permanência e de progresso nessa 

modalidade de ensino, especialmente no que tange ao tempo ofertado para escolarização 

em cada nível ou etapa de ensino. 

A oferta de escolarização numa escola especializada foi respaldada no discurso de 

alguns teóricos, tais como Mazzotta (1986, p. 100) expressando que: 

Somente quando não for possível atender apropriadamente as necessidades 
educacionais do aluno, mantendo-o no fluxo comum de ensino, é que se deverá 
pensar em uma organização curricular específica para o seu atendimento [...] 
implicando alterações no conteúdo, na metodologia, e no ambiente de 
aprendizagem, então aí se poderá falar em uma organização curricular 
específica. 

É nessa vertente de pensamento que Faccion (2008, p. 71), complementa: 

Sabemos ainda que existirá sempre um pequeno grupo que, em razão do grau 
de acometimento, não poderá participar da inclusão na rede regular de ensino, 
necessitando de um atendimento especial. Tal medida, contudo, de acordo com 
a Declaração de Salamanca, só poderá ser adotada em caráter excepcional, 
indicada unicamente para aqueles casos em que fique claramente demonstrado 
que a educação em escolas e salas regulares é incapaz de satisfazer as 
necessidades pedagógicas e sociais do aluno, ou para casos em que essa não 
participação seja indispensável ao bem-estar da pessoa com deficiência ou das 
demais. 

Reconhecendo que para esta categoria de alunos as escolas de educação especial 

constituem-se efetivamente, como um dos “lócus” de atendimento; buscou-se uma forma 

de regulamentar o atendimento realizado nestas instituições. Para tanto, no ano de 2010, a 

Secretaria de Estado da Educação, por meio do Departamento de Educação Especial 

orienta o movimento Apaeano e coirmãs na elaboração de um documento que apresenta 

proposta educacional diferenciada para solicitação junto ao Conselho Estadual de 

Educação de autorização e credenciamento destas instituições como Escolas de Educação 

Básica, na Modalidade de Educação Especial.  

Como resultado desta ação foi emitido o Parecer 108/2010 CEE/PR, onde as 

escolas especiais foram reconhecidas legalmente como “Escolas de Educação Básica, 
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Modalidade de Educação Especial” e autorizadas a ofertar os anos iniciais do Ensino 

Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos - EJA fase I. 

Após dois anos desta experiência, o Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional – DEEIN – realizou uma avaliação da organização curricular 

vivenciada pelas Escolas de Educação Básica, na Modalidade Educação Especial e 

implementou estudos e debates sobre esta forma organizacional, junto Federação das 

Apaes e Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado do Paraná – 

Febiex.  

Destes debates, surgiu um documento com nova proposição de ajustes na 

organização administrativa e pedagógica destas escolas, o qual foi elaborado pelo DEEIN 

em parceria com as instituições referenciadas e apresentado ao Conselho Estadual de 

Educação, outorgando como diferencial, um tempo mais prolongado, para que os alunos 

com Deficiência Intelectual, Deficiências Múltiplas e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, possam adquirir e dominar os conhecimentos e habilidades 

preconizados nacionalmente para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e Educação Profissional, em conformidade com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96. 

Assim, em meados do mês de maio de 2014, o Conselho Estadual de Educação 

emitiu o Parecer CEE/CEIF/CEMEP nº 07/14 aprovando o novo modo organizacional 

apresentado pelo Deein/Seed. 

Dessa forma, reconhecendo a importância da oferta do serviço especializado, 

tanto no contexto educacional quanto no social, a Deein/Seed, desde 2004, vem 

orientando sobre os Planos de Gestão Escolar de Ação Docente, com vistas à melhoria na 

organização administrativa e pedagógica destas escolas, de acordo com as normas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96, para 

todas as escolas que ofertavam Educação Básica, propiciando-se discussões críticas para 

conseguir avanços na cultura organizacional e valorização da inclusão.  

Assim, legalmente constituída e amparada na legislação vigente, a Escola de 

Educação Básica, na modalidade Educação Especial, busca atender aos educandos que, 

pelas suas especificidades, demandam, além das adaptações institucionais e flexibilização 

das condições de oferta, atenção individualizada nas atividades escolares, apoio à 
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autonomia e socialização, por meio de recursos específicos, suporte intensivo e 

continuado, bem como metodologias e adaptações significativas que a escola precisa 

ofertar, a fim de tornar-se efetivamente inclusiva.  

Mas… quem são os educandos que necessitam desta escola? 

São educandos com Deficiência Intelectual, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Múltiplas Deficiências, com comprometimentos mais severos, cuja 

aprendizagem depende de estratégias de ensino diferenciadas e flexibilidade temporal, 

que o ensino comum não consegue suprir.  

Em geral, os educandos com deficiência intelectual ou defasagem cognitiva 

manifestam dificuldades na problematização, na abstração e compreensão de ideias e no 

convívio social, e na compreensão e cumprimento das regras sociais. 

Por muito tempo, esta deficiência foi denominada de “deficiência mental”, mas a 

partir de 1995, o termo “deficiência mental”, que muitas vezes era confundido com 

“doença mental”, foi substituído por “deficiência intelectual”, tendo sido utilizado 

formalmente, pela primeira vez, no Simpósio promovido pela Organização Das Nações 

Unidas, em Nova York, intitulado: Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e 

Planejamento, no entanto, a utilização desta terminologia foi oficializada apenas em 2004 

com a Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual. 

De acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual e de 

Desenvolvimento - AADID4 (2010, p.01) educandos com Deficiência Intelectual5 são 

aqueles que possuem incapacidade caracterizada por limitações significativas no 

funcionamento6 intelectual e no comportamento adaptativo, expressa nas habilidades 

práticas, sociais e conceituais, manifestando-se antes dos dezoito anos de idade.  

                                                 
4 A AADID substituiu o nome da American Association of Mental Retardation (AAMR), fundada em 1876, 
que tem como objetivo promover estudos sobre a deficiência intelectual. 
5 A expressão deficiência intelectual foi oficialmente utilizada em 1995, no simpósio “Deficiência 
Intelectual: Programas, Políticas e Planejamento”, promovido pela Organização das Nações Unidas, em 
Nova York. Mas, somente em 2004, após a publicação da “Declaração de Montreal sobre Deficiência 
Intelectual” pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde é que esta 
terminologia foi divulgada para substituir o termo deficiência mental. 
6 De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da 
Organização Mundial de Saúde (2003), o funcionamento humano abrange um conjunto de atividades da 
vida diária, englobando funções e estruturas do corpo, bem como as atividades da pessoa e sua participação 
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Para melhor se compreender a deficiência intelectual, a referida Associação 

propõe o uso de um sistema de classificação baseada nos apoios que a pessoa com 

deficiência necessita:  

Os apoios são identificados como mediadores entre o funcionamento do sujeito 
e as cinco dimensões focalizadas no modelo teórico. Quando necessários e 
devidamente aplicados, os apoios desempenham papel essencial na forma 
como a pessoa responde às demandas ambientais, além de propiciarem 
estímulo ao desenvolvimento e à aprendizagem da pessoa com deficiência 
mental ao longo da vida (CARVALHO e MACIEL, 2003, p.52). 

Estes apoios podem ser classificados como intermitentes, limitados, extensivos, 

pervasivos ou generalizados e sua utilização é de acordo com a intensidade necessária a 

cada indivíduo, segundo a Associação Americana de Retardo Mental – AAMR (AAMR, 

2006, p.26). 

Atualmente, a Deficiência Intelectual vem sendo compreendida como uma 

interação entre o funcionamento intelectual e as suas relações com o contexto social, isto 

é, as limitações deixam de ser observadas somente como dificuldade exclusiva da pessoa, 

numa perspectiva quantitativa de inteligência, passando a ser consideradas como 

limitações do contexto social, que deverá ofertar os apoios que ela necessita, ou seja, uma 

perspectiva relacional de compreensão entre o sujeito, sua deficiência intelectual e seu 

meio. 

Assim sendo, a dimensão intelectual não é mais suficiente para, sozinha, 

caracterizar a deficiência intelectual. Outros fatores devem ser pesquisados e analisados, 

como o comportamento adaptativo, os fatores psicológicos, emocionais, ambientais, 

físicos, etiológicos e de saúde, assim: 

[…] abandonam-se as tendências que classificam e categorizam, previamente, 
com base em diagnósticos clínicos e psicológicos, as pessoas com deficiência 
intelectual em níveis (leve, moderada, severa e profunda), os quais indicavam 
comportamentos e características próprios de cada categoria (FERNANDES, 
2007, p.95). 

A Deficiência Intelectual quando em determinados casos está vinculada a outras 

deficiências ou outros tipos de patologias é denominada de Deficiências Múltiplas, que é 

                                                                                                                                                 
social. Este termo indica as manifestações comportamentais individuais, características individuais e do 
contexto social em que vivem. 
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definida pela Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994, p.15) como: 

“associação, no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias 

(mental/visual/auditivo-física), com comprometimentos que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global e na capacidade adaptativa”. 

Comumente, este grupo de educandos, que é atendido na Escola de Educação 

Básica, na modalidade Educação Especial, apresenta duas ou mais deficiências de base 

associadas, com possibilidade ampla de combinações, exemplos: 

 Deficiência Intelectual associada à Deficiência Física Neuromotora; 

 Deficiência Intelectual associada à Deficiência Visual7 e/ou Deficiência 

Auditiva8/Surdez9; 

 Deficiência Intelectual associada a Transtornos Mentais10. 

A associação destas deficiências acarreta atrasos no desenvolvimento global e na 

capacidade adaptativa. As principais necessidades educacionais serão priorizadas e 

desenvolvidas, através das habilidades básicas, nos aspectos sociais, de autoajuda e de 

comunicação.  

Esse educando, além da escolarização, requer atendimento da área da Saúde e 

Assistência Social, caracterizada como ação complementar dos profissionais nas 

diferentes áreas do conhecimento (neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional e psicologia escolar). Estes profissionais da Educação, da Saúde e da 

Assistência Social devem desenvolver esforços no sentido de perceber, por meio da 

avaliação, qual a comorbidade da Deficiência Intelectual. Trata-se de um importante 

processo que permite a identificação e elaboração de um plano de intervenção 

pedagógica, além de outros que se fizerem necessários. 

                                                 
7 Deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual. 
O deficiente visual pode ser a pessoa cega ou com baixa visão. 
8 Surdo é aquela pessoa que por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS (Decreto Federal nº 5.626/2005). 
9 Deficiência auditiva é a perda parcial, causada por má-formação (causa genética), lesão na orelha ou nas 
estruturas que compõem o aparelho auditivo. 
10 Transtornos Mentais e Comportamentais, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS, 
entende-se como as condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e/ou do humor 
(emoções), e/ou por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva e/ou 
deterioração do funcionamento psíquico global. 
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A deficiência intelectual, bem como as formas de Atendimentos Educacionais 

Especializados para os alunos inseridos no ensino comum serão discorridos em um 

capítulo específico sobre esta deficiência. 

Os alunos da área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, matriculados na 

Escola de Educação Básica na modalidade de Educação Especial, apresentam um quadro 

de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação, repertório de interesses e atividades restrito, movimento 

estereotipado e repetitivo, que os impede de serem atendidos no Ensino Comum. 

Neste grupo estão incluídos os alunos com diagnóstico médico de Autismo, 

Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância (Psicose Infantil) que 

apresentam dificuldades de adaptação escolar e de aprendizagem, associadas no geral à 

deficiência intelectual, que necessitam de apoios intensos e contínuos. São alunos que 

demonstram sintomas acentuados no comportamento, não discerne a realidade, 

desorganização do pensamento e alucinações. Sintomas que impossibilitam que esse 

aluno se represente no papel social, muitas vezes, de falar em nome próprio, imerso em 

representações imaginárias que, por vezes, inviabilizam o estabelecimento de relações 

pessoais e coletivas.  

 

A Nova Escola de Educação Básica, na Modalidade Educação Especial 

Para atender adequadamente às especificidades deste alunado e possibilitar 

oportunidades efetivas de aprendizagem, considerando tempo, ritmo e o desenvolvimento 

dos educandos com Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais 

do Desenvolvimento, as escolas de Educação Básica, na Modalidade Educação Especial 

foram reorganizadas em sua estrutura administrativa e pedagógica. 

Considerando as suas especificidades e possibilidades, estes educandos, em razão 

de sua deficiência ou transtornos, requerem atenção individualizada, pois apresentam 

situações distintas de aprendizagem, de produtividade acadêmica e defasagens entre 

idade e série, necessitando de maior tempo de permanência em cada etapa ou ciclo de 
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ensino, se comparados aos educandos de sua idade, para aprender, principalmente, os 

conteúdos acadêmicos propostos no currículo. 

O trabalho para desenvolver integralmente o aluno com deficiência é principiado 

na Educação Infantil - primeira etapa da Educação Básica, onde são atendidas as crianças 

de zero a cinco anos, com atraso no desenvolvimento biopsicossocial, considerando as 

teorias do desenvolvimento integradas às áreas do conhecimento. 

Nesta escola trabalha-se com as três funções indissociáveis: o cuidar, o educar e o 

brincar, conforme o estabelecido nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil, 

(BRASIL, 2010, p.23) “Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional 

apontam para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de 

maneira integrada às funções de educar e cuidar [...]”.  

Esta etapa está assim subdividida:  

a) Estimulação Essencial, para crianças de zero a três anos. 

b) Educação Pré-Escolar, para crianças de quatro e cinco anos.  

Os educandos desta faixa etária devem ser matriculados, preferencialmente, nos 

Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEI e/ou Rede Particular, o que muito 

beneficiará o desenvolvimento do aluno com deficiência, conforme o estabelecido na Lei 

9394/96 e reforçado pela Lei 12.796/2013 no artigo 4o,  

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; 
c) ensino médio; 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino [...] (BRASIL, 2013, p.01). 

O atendimento na Estimulação Essencial é ofertado às crianças com quadro 

evolutivo decorrente de fator genético, orgânico e/ou ambiental e realizado de forma 

preventiva estimulando os processos cognitivos e motores, visando alcançar o pleno 

desenvolvimento da criança, por meio de atividades educacionais e psicopedagógicas 

concebidas por professores especializados e em colaboração com a família, sendo 

complementado com atendimentos clínico-terapêuticos. 
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Na Educação Pré-Escolar, o trabalho pedagógico é pautado no conhecimento de 

mundo, que compreende a aquisição da linguagem oral e escrita, da matemática, da 

música, das artes, do movimento, da natureza e sociedade, concomitantemente às áreas 

do desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo, que se encontram em atraso em 

consequência da deficiência e/ou transtornos. 

A partir dos seis anos, a criança inicia a segunda etapa da educação básica, onde 

se dá o enfoque à alfabetização, como preconizado pela Lei nº 11.114 de 16 de maio de 

2005. No entanto, nesta escola, o aluno tem a possibilidade de se aventurar no mundo da 

leitura e escrita por um período mais prolongado, pois o Ensino Fundamental está 

organizado em um Ciclo Contínuo com duração de dez anos, sendo que o primeiro ano é 

composto de quatro etapas e o segundo ano de seis etapas. 

A proposição por Ciclos possibilita a ampliação do tempo escolar como fator 

determinante para uma aprendizagem efetiva. Segundo Freitas (2004, p.15), “enquanto a 

seriação tende a favorecer uma concepção lógico-enciclopedista, a progressão continuada 

fica próxima a uma concepção prática ou instrumental e os ciclos aproximam-se mais de 

uma concepção cultural”. Tal como Freitas, um respeitado número de estudiosos, entre 

eles Arroyo (1999), Thurler (2001), e Perrenoud (2004) defendem que o ensino por ciclo 

propõe uma educação de forma flexível, pois permite maior tempo para que o professor 

especializado possa trabalhar os conteúdos curriculares de acordo com as potencialidades 

e as condições de aprendizagem do educando.  

Estes ciclos equivalem, respectivamente, ao 1.º e 2.º anos do Ensino Fundamental, 

sendo que o 1.º ciclo está subdividido em quatro etapas, com duração de quatro anos 

letivos, ou seja, um ano letivo para cada etapa. O 2.º ciclo subdividido em seis etapas, 

com duração de seis anos letivos, ou seja, um ano letivo para cada etapa. 

Cumpre-nos ressaltar que a ciclagem não favorece apenas aos alunos com 

deficiência, ou dificuldades de aprendizagem, como declara Lima (2002, p.9): 

Seria um equívoco considerar o ciclo como uma proposta voltada àqueles que 
não aprendem ou que fracassam. Educação por ciclos de formação é uma 
organização do tempo escolar de forma se adequar melhor às características 
biológicas e culturais do desenvolvimento de todos os alunos. Não significa, 
portanto, ‘dar mais tempo para os mais fracos’, mas antes disso, é dar tempo 
adequado a todos. 
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Na organização em forma de ciclo, a avaliação deverá ser processual, contínua, 

diagnóstica e descritiva, com valorização dos domínios acadêmicos adquiridos, 

modificando assim, significativamente os modos de avaliar, pois de acordo com 

Perrenoud (1999, p. 173), “mudar a avaliação significa provavelmente mudar a escola”. 

A avaliação, nesse formato, permite ao professor, além da análise qualitativa da 

aquisição dos conhecimentos e informações decorrentes dos conteúdos curriculares 

(leitura, escrita e capacidade e problematização), correspondentes à etapa e/ou ciclo em 

que o aluno está matriculado, a consideração do ritmo, estilo e estratégias de 

aprendizagem de cada educando, bem como o desenvolvimento das habilidades, 

interesses, atitudes, hábitos de estudo, ajustamento pessoal, afetivo e social, bem como da 

funcionalidade adaptativa. 

A progressão é continuada, ou seja, o educando é aprovado de um ciclo e etapa 

para outra, desde que alcance o mínimo de 75% de frequência.  

No decorrer do processo ensino e aprendizagem, aqueles educandos que 

apresentarem condições acadêmicas, cognitivas e sociais para frequentarem a escola 

comum, serão transferidos da Escola de Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial, para uma Escola da rede comum de ensino. 

O educando transferido para o ensino comum tem sua matrícula garantida no ano 

correspondente, conforme indicativo dos documentos escolares de transferência, e se 

necessário, continuará a receber atendimento educacional especializado, em contraturno, 

na rede regular de ensino e, nos casos mais específicos, que necessitam de atendimento 

nas áreas da saúde e assistência social, este atendimento poderá continuar a ser realizado 

na escola de origem.  

Ao completar dezesseis anos, se o educando ainda não apresentou condições 

acadêmicas de migrar para o Ensino Comum, poderá continuar seus estudos na Educação 

de Jovens e Adultos – EJA/Fase I, integrada à Educação Profissional – Formação Inicial, 

visando a sua inserção no mundo do trabalho.  

A Educação de Jovens e Adultos – EJA integrada à Educação Profissional é 

justificada pelo Decreto n.º 2208, de 17 de abril de 1997, que regulamentou o § 2.º do 

Art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo que a 

Educação Profissional seja desenvolvida em articulação com o Ensino Regular ou em 
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modalidades que contemplem estratégias de Educação Continuada, podendo ser realizada 

em escolas do Ensino Regular, em Instituição Especializada ou nos ambientes de 

trabalho. 

O artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece 

que “a educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”, (BRASIL, 1996, p.134) preconiza-se, dessa maneira, que a Educação 

Profissional deverá estar correlacionada ao desenvolvimento do conhecimento 

acadêmico.  

Assim, nas Escolas de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, com a 

oferta da Educação Profissional, resguardou-se aos seus educandos, jovens e adultos, o 

direito de receber uma formação inicial para o trabalho nos espaços da escola, ainda que, 

devido à especificidade desse público-alvo, tal formação não alcance os níveis de 

qualificação profissional técnica exigida pela Legislação dos cursos voltados para a 

formação de técnicos profissionais.  

Nesta EJA – especial, o ensino tem como objetivo trabalhar os conteúdos 

acadêmicos expressos na proposição curricular da Educação de Jovens e Adultos – EJA – 

comum, acrescidos dos conteúdos da Educação Profissional. 

Assim como no Ensino Fundamental, o currículo é adaptado em seus elementos 

de temporalidade, respeitando-se o ritmo, os estilos e as estratégias de aprendizagem de 

cada educando, oportunizando acesso à alfabetização e aos conteúdos formais, das três 

(3) áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da 

Natureza, bem como, ainda, o desenvolvimento de habilidades básicas referentes ao 

mundo do trabalho.  

Os conteúdos do 1.º ao 5.º ano, organizados em um Plano Curricular, contemplam 

conhecimentos acadêmicos adequados às condições pessoais, o domínio da leitura e da 

escrita, das operações matemáticas básicas e conhecimentos sobre a natureza e sociedade.  

De acordo com a proposta curricular para a EJA, estabelecida pelo MEC 

(BRASIL, 2001, p.47) “dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes 

permitam melhor compreender e atuar no mundo em que vivem […]” é imprescindível 

aos alunos, por isso, os conteúdos propostos além de objetivarem as aquisições 
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cognitivas, evidenciam a aprendizagem de valores e atitudes sociais, oportunizando a 

educação para a cidadania.  

Nesta modalidade de Ensino, os anos iniciais (1º ao 5º ano) do Ensino 

Fundamental são ofertados em etapa única e de forma coletiva, sendo que a carga horária 

do curso prevê um mínimo de duas horas diárias (ou 400 horas por ano) e de 200 dias 

letivos, com, no mínimo, 75% de frequência do educando.  

Dentre os critérios para Certificação do educando é necessário o cumprimento de, 

no mínimo, 1.200 horas e avaliação diagnóstica da apropriação dos conteúdos.  

Educandos com deficiência e sem escolarização, com idade acima dos dezesseis 

anos, tem seu ingresso na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, 

após avaliação diagnóstica, a qual auxilia a equipe pedagógica no ensalamento deste 

aluno, bem como na elaboração do Plano de Trabalho Docente. 

A avaliação do aproveitamento escolar, como nas demais etapas do ensino, 

também é processual, diagnóstica e descritiva prevista no Projeto Político-Pedagógico da 

Escola e todas as atividades pedagógicas são registradas em Livro de Registro Próprio. 

O tempo de permanência do educando nessa modalidade dependerá de seu 

desenvolvimento acadêmico e os ajustes da temporalidade deverão ser realizados de 

acordo com as necessidades educacionais de cada um. 

De acordo com as características específicas de cada educando e principalmente 

de seu quadro clínico, ele é encaminhado para uma das três unidades ocupacionais 

ofertadas:  

 Unidade Ocupacional de Qualidade de Vida 

 Unidade Ocupacional de Produção 

 Unidade Ocupacional de Formação Inicial 

A Unidade Ocupacional de Qualidade de Vida propõe atendimento a educandos 

com múltiplas deficiências, que necessitam de ajuda e apoio intenso e permanente, os 

quais não apresentam condições cognitivas, físicas e ou psicológicas de frequentar as 

demais unidades ocupacionais.  

As atividades propostas nesta unidade visam o bem-estar físico, mental e 

ocupacional do educando, possibilitando a realização pessoal, o exercício da cidadania.  
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Na Unidade Ocupacional de Produção são inseridos os jovens e adultos que 

apresentam condições de realizar, com segurança, operações descritas no manual de 

ocupações e que necessitam do acompanhamento sistemático para o aprimoramento do 

desempenho, podendo avançar para a Unidade Ocupacional de Formação Inicial ou 

permanecer nessa Unidade em processo contínuo.  

Os adolescentes, jovens e adultos que conseguem adquirir e internalizar 

conhecimentos sobre organização e hierarquia, são inseridos na Unidade Ocupacional de 

Formação Inicial, a qual objetiva ofertar ao educando a aquisição de conhecimentos 

teóricos, técnicos e operacionais, a partir de atividades consideradas profissionalizantes, 

para possível inserção destes educandos no mundo do trabalho, uma vez que a Lei nº 

11.788 de 25 de setembro de 2008 – Casa Civil garante o estágio de alunos deficiência, 

propiciando-lhes o direito à emancipação econômica, pessoal e social.  

Uma vez que o objetivo primordial destas escolas não é a qualificação 

profissional, está facultado a elas o direito de estabelecerem convênios com instituições 

qualificadoras, como a rede ‘S, por exemplo, Instituições de Estágios, Secretaria de 

Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, dentre outras, para a certificação 

dos educandos e posterior encaminhamento dos mesmos ao mundo e mercado de 

trabalho.  

Considerações Finais 

Ao pensar numa proposta educacional para melhor atender às especificidades dos 

educandos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do 

desenvolvimento, o Deein/Seed coaduna com os movimentos que respeitam e lutam pelos 

direitos das pessoas com deficiência de estudarem em uma escola com proposta 

pedagógica adequada às especificidades desse público-alvo. 

Desde o advento dos discursos sobre a inclusão, a sociedade educacional ansiava 

por uma proposta curricular que atendesse às demandas das Escolas Especiais, cujo bojo 

envolvesse desde a Educação Infantil à Educação do Jovem e Adulto com deficiência. 

Nas Escolas de Educação Básica, na Modalidade Educação Especial, da Educação 

Infantil às Unidades ocupacionais o funcionamento da proposta pedagógica é aliada ao 

compasso dos educandos, estabelecendo as exigências cabíveis a cada deficiência.  
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desempenho, podendo avançar para a Unidade Ocupacional de Formação Inicial ou 

permanecer nessa Unidade em processo contínuo.  

Os adolescentes, jovens e adultos que conseguem adquirir e internalizar 

conhecimentos sobre organização e hierarquia, são inseridos na Unidade Ocupacional de 

Formação Inicial, a qual objetiva ofertar ao educando a aquisição de conhecimentos 

teóricos, técnicos e operacionais, a partir de atividades consideradas profissionalizantes, 

para possível inserção destes educandos no mundo do trabalho, uma vez que a Lei nº 

11.788 de 25 de setembro de 2008 – Casa Civil garante o estágio de alunos deficiência, 

propiciando-lhes o direito à emancipação econômica, pessoal e social.  

Uma vez que o objetivo primordial destas escolas não é a qualificação 

profissional, está facultado a elas o direito de estabelecerem convênios com instituições 

qualificadoras, como a rede ‘S, por exemplo, Instituições de Estágios, Secretaria de 

Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, dentre outras, para a certificação 

dos educandos e posterior encaminhamento dos mesmos ao mundo e mercado de 

trabalho.  

Considerações Finais 

Ao pensar numa proposta educacional para melhor atender às especificidades dos 

educandos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do 

desenvolvimento, o Deein/Seed coaduna com os movimentos que respeitam e lutam pelos 

direitos das pessoas com deficiência de estudarem em uma escola com proposta 

pedagógica adequada às especificidades desse público-alvo. 

Desde o advento dos discursos sobre a inclusão, a sociedade educacional ansiava 

por uma proposta curricular que atendesse às demandas das Escolas Especiais, cujo bojo 

envolvesse desde a Educação Infantil à Educação do Jovem e Adulto com deficiência. 

Nas Escolas de Educação Básica, na Modalidade Educação Especial, da Educação 

Infantil às Unidades ocupacionais o funcionamento da proposta pedagógica é aliada ao 

compasso dos educandos, estabelecendo as exigências cabíveis a cada deficiência.  
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As unidades ocupacionais ofertam para os jovens e adultos com grau de 

comprometimento avançado, que os impossibilita de maior rendimento na proposta 

pedagógica, um encontro com diferentes formas de relações com o trabalho.  

As atividades propostas nestas unidades ocupacionais ganham um espaço físico 

distinto, com identidade curricular peculiar, promovendo a formação inicial para o 

educando.  Esta escola, mediante a especificidade de seu atendimento, está em busca 

da inclusão possível, respeitando as diferenças inerentes a todo ser humano. 

Nesta perspectiva para o êxito da ação mediadora da educação nos processos 

inclusivos, as ações das escolas especiais e órgãos públicos devem ser conjuntas e em 

constante revisão dos conceitos educacionais, promovendo o alinhamento entre proposta 

curricular, atividades terapêuticas, de preparação para o trabalho e de melhoria da 

qualidade de vida. 

Desta forma desenhada, busca-se readequar o lugar que ocupa a pessoa com 

deficiência, atenuando o descompasso entre a visão assistencial que predominou por um 

extenso período e uma valorização excessiva da capacidade acadêmica, que em nome da 

inclusão total, por vezes segregou ainda mais os estudantes com deficiência, legando a 

uns a repetência contínua e a outros um certificado que não corresponde a suas aquisições 

de fato.  

Constituída com base no Currículo Básico da educação, esta organização 

pedagógica resgata o direito a um programa educacional adaptado, flexível e elaborado 

especialmente para este público alvo. 

Esta reconfiguração pedagógica prima pela interação educativa e social, aquisição 

de saberes e da cultura letrada historicamente construída pela sociedade, pela valorização 

do ser humano e de suas relações com o mundo em que vivem, bem como a melhoria da 

qualidade de vida dos educandos matriculados nas Escolas de Educação Básica, na 

Modalidade Educação Especial. 

Como o mundo está em constante movimento, a tecnologia cada vez mais 

avançada, esta forma de atendimento educacional não pretende ser um fim em si mesma, 

mas um instrumento que poderá servir de base para novas e melhores ideias. 
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