
Escolas de Ed.Básica, na Modalidade Ed. Especial – Parecer 07/14 - Anexo 3

Anexo 3

Escolas de Educação Básica, na 

Modalidade Educação Especial – 

Parecer 07/14



1
Escolas de Ed.Básica, na Modalidade Ed. Especial – Parecer 07/14 - Anexo 3

 
 
SEMANA PEDAGÓGICA – 2015  ATIVIDADE 13 
 
 A Semana Pedagógica – 1º semestre 2015, teve como critério de avaliação dos 
estudos realizados a análise por amostragem, que utiliza uma fórmula específica de cálculo 
e o resultado obtido deve demonstrar o número X para considerar a veracidade da amostra. 
 E nesta Formação em Ação, o número de respostas para as 2 questões formuladas 
deve ser maior que 84. Foram analisadas aproximadamente 119 escolas, para a 1ª questão 
de 99 respostas evidenciaram-se 2 apontamentos pela equipe pedagógica. Na 2ª questão 
também demonstradas 2 formas de respostas, vale ressaltar que basicamente foram 
analisadas as mesmas instituições, conforme o resultado a seguir: 
 

1. Experiência de alfabetização 
 
Tempo e ritmo de aprendizagem 33 escolas 15% 
Métodos e formas de aprendizagem 66 escolas 30% 
 45% 
 
 
 

2. Particularidades da aprendizagem do aluno DI, TGD, MD 
 
Particularidade da aprendizagem 87 escolas  40% 
Particularidades do aluno 32 escolas  15% 
 55% 
 
 
 
 
 

EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO NAS EEBMEE 
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