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RESUMO 

 

LOCATELLI, Kátia Juliana Dias. Inclusão escolar e o Ensino de Ciências. 2017. 
43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas – 
Licenciatura), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2017. 
 
Esta pesquisa teve como objetivo investigar o processo de Educação Inclusiva em 

uma Escola Estadual do município de Dois Vizinhos. A investigação deu-se quanto 

ao número de alunos inclusos, as necessidades que os mesmos apresentam e as 

metodologias utilizadas pela escola para aplicar aos alunos inclusos. Inicialmente o 

trabalho traça um breve histórico da Educação Inclusiva, abordando como se iniciou 

a nível mundial o processo de inclusão, em seguida como foi no Brasil e 

posteriormente como ocorreu no Estado do Paraná. A inclusão escolar de alunos 

com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino tornou-se 

obrigatória e regulamentada por Lei. Sendo assim o presente estudo propôs a coleta 

de dados onde se utilizou de questionários, entrevistas e diário de campo. Os 

questionários foram aplicados para professores regentes das turmas regulares de 

Ciências e Biologia e para professores de apoio dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. As entrevistas foram aplicadas para a professora da sala de 

recursos multifuncionais e para a equipe pedagógica. O diário de campo foi utilizado 

para anotações das observações diárias trabalhas com os alunos inclusos.  A 

análise dos dados foi realizada pelo método qualitativo. A escola apresenta 52 

alunos inclusos matriculados, esses alunos frequentam a sala de recursos 

multifuncionais no período contra turno do ensino regular. Nesse espaço estão 

presentes diversos jogos e materiais didáticos a fim de proporcionar um ambiente de 

ensino aprendizado diversificado. Após a coleta de dados desenvolveu-se jogos 

voltados ao Ensino de Ciências para ser aplicado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, facilitando o entendimento do conteúdo proposto na grade 

curricular. Através desse estudo destaca-se que é possível proporcionar um ensino 

de qualidade a todos, se cada um desempenhar seu papel dentro da comunidade 

escolar. À escola observada está em constante transformação para melhor atender 

os alunos com necessidades especiais educacionais. 

 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Ensino de Ciências. Necessidades Educacionais 

Especiais. 



 
 

ABSTRACT 

 

LOCATELLI, Kátia Juliana Dias. School inclusion and Science teaching. 2017. 43 
p. Work for Completion of Course (Undergraduate Course on Biological Sciences – 
Teaching), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2017. 

This research had as objective to investigate the process of Inclusive Education in a 

State School of the municipality of Dois Vizinhos. The research was carried out 

regarding the number of students included, the needs they present and the 

methodologies used by the school to apply to the students included. Initially the work 

traces a brief history of Inclusive Education, addressing how the inclusion process 

was initiated worldwide, then as it was in Brazil and later as it occurred in the State of 

Paraná. The inclusion of students with special educational needs in the regular 

school system has become compulsory and regulated by Law. Therefore, the present 

study proposed the collection of data using questionnaires, interviews and field 

diaries. The questionnaires were applied to teachers who are in charge of the regular 

classes of Science and Biology and to teachers who support the students with 

special educational needs. The interviews were applied to the teacher of the 

multifunctional resources room and to the pedagogical team. The field diary was 

used for notes of the daily observations working with the included students. Data 

analysis was performed using the qualitative method. The school has 52 students 

enrolled, these students attend the multifunctional resource room in the opposite 

period of regular education. In this space there are various games and teaching 

materials in order to provide a diversified learning environment. After the data 

collection, games were developed to teach science to be applied to students with 

special educational needs, facilitating the understanding of the content proposed in 

the curriculum. Through this study it is emphasized that it is possible to provide 

quality education to all, if each plays its part within the school community. The 

observed school is constantly changing to better serve students with special 

educational needs. 

Keywords: School Inclusion. Science Teaching. Special Educational Needs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão escolar de alunos com necessidades especiais na rede regular de 

ensino tornou-se obrigatória e regulamentada por Lei (BRASIL, 1990). O 

acolhimento apenas não é o suficiente, é fundamental que a escola propicie 

condições de aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Para isso, é 

necessário que os sistemas de ensino proporcionem meios de assegurar a 

permanência dos alunos inclusos, buscando a qualidade de ensino e garantindo um 

avanço na aprendizagem (FRIAS; MENEZES, 2009). 

Segundo Buosi (2012), ampliou-se uma discussão no sistema educacional 

paranaense sobre o tema inclusão. No período de 2000 a 2002 o Departamento de 

Educação Especial elaborou um documento intitulado “Educação inclusiva: linhas de 

ação para o Estado do Paraná”, objetivando uma política pública de inclusão 

educacional. 

Segundo a Instrução N.º 07/2016 (PARANÁ, 2016), estabeleceu-se metas 

para o atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais. 

Esse serviço de apoio complementa as aulas dadas em classes regulares do ensino 

dos alunos com deficiência Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos 

globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos.   

No Atendimento Educacional Especializado (AEE), o professor precisa ter 

formação para atendimento das necessidades dos alunos inclusos, além de 

desenvolver atividades nas diferentes áreas do conhecimento (SILVA, 2010). Na 

sala de recursos da escola é realizado o AEE, no turno inverso sem substituir ás 

classes comuns do ensino regular (BRASIL, 2008). 

A presente pesquisa propôs investigar o processo de Educação Inclusiva no 

Colégio Estadual de Dois Vizinhos. A investigação deu-se quanto ao número de 

alunos inclusos, as necessidades que os mesmos apresentam, as metodologias 

utilizadas pela escola para aplicar aos alunos inclusos e a situação atual da escola 

frente ao processo de inclusão escolar. 

A pesquisa foi realizada em um Colégio Estadual de Dois Vizinhos no Estado 

do Paraná. Este colégio recebe 1084 alunos distribuídos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, com disponibilidade de Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Cursos Profissionalizantes. O colégio possui uma sala de recursos multifuncionais 



 
 

que atende alunos com necessidades educacionais especiais no contra turno das 

aulas regulares. 

Com isso desenvolveu-se material didático para o Ensino de Ciências e 

Biologia para alunos inclusos. Assim, esse projeto pode contribuir com metodologias 

criativas e diferenciadas para alunos com necessidades educacionais especiais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais na 

rede regular de ensino tornou-se obrigatória regulamentada por lei. O acolhimento 

apenas não é o suficiente, mas é fundamental que a escola propicie condições de 

aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Para isso, é necessário que os 

sistemas de ensino proporcionem meios de assegurar a permanência dos alunos 

inclusos, buscando a qualidade de ensino e garantindo um avanço na aprendizagem 

(FRIAS; MENEZES, 2009). 

A educação constitui direito regida por lei de nº 13.146 (BRASIL, 2015) das 

pessoas com necessidades especiais, assegurados sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 

suas e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizado na cidade de 

Jomtien na Tailândia nos dias 5 a 9 de março de 1990, foi firmado o direito de 

educação para todos com atendimento das necessidades básicas de aprendizagem. 

Proclamou-se que toda a criança, jovem e adulto tem direito a educação básica de 

qualidade, sendo que as pessoas portadoras de deficiências requerem uma atenção 

especial e igualitária no âmbito do sistema educativo (UNESCO, 1990). 

Na Espanha, entre os dias 7 e 10 de junho de 1994 foi reconhecida a 

necessidade de incluir a Educação para crianças, jovens adultos com deficiência no 

sistema regular de Ensino. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, firmada 

pela Declaração Mundial sobre Educação para Todos proclamou-se que toda a 

criança tem direito a educação propiciando a oportunidade de manter o nível 

adequado de aprendizagem (UNESCO, 1994). 

A Declaração de Montreal sobre a deficiência intelectual afirmada nos dias 5 e 

6 de outubro de 2004 na cidade de Montreal no Canadá, declara aos Estados 

cumprir as leis nacionais e internacionais criadas para estabelecer os direitos das 

pessoas com deficiência intelectual (CANADÁ, 2004). 

 No Brasil foi aprovada a “Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva” da SEESP/MEC em janeiro de 2008. Com isso 

os sistemas educacionais receberam orientação para incluir a Educação Especial 
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junto ao ensino regular, tornando-se obrigatório e de responsabilidade dos sistemas 

do ensino (BRASIL, 2008). 

O ensino brasileiro tem se deparado com o desafio de adotar medidas para o 

acesso dos alunos inclusos nas escolas. Desta forma, as escolas procuram adotar 

ações de mudança na sua organização valorizando as diferenças sem discriminar os 

alunos (SOUZA; JUSTI, 2007). 

No Brasil, nos últimos 20 anos avançou-se muito em relação ao direto de 

alunos inclusos receberem atendimento especializado na escola regular. A 

Constituição Federal de 1988 e a Lei das Diretrizes são alguns dispositivos que 

demarcam o direito desses alunos (SILVA, 2010). 

Segundo Buosi (2012), ampliou-se uma discussão nos sistema educacional 

paranaense sobre o tema inclusão. No período de 2000 a 2002 o Departamento de 

Educação Especial elaborou um documento intitulado “Educação inclusiva: linhas de 

ação para o Estado do Paraná”, objetivando uma política pública de inclusão 

educacional. 

Segundo a Instrução nº. 013/08 (PARANÁ, 2008), estabeleceu-se metas para 

a criação da sala de recursos na área de Educação Especial. Esse serviço de apoio 

complementa as aulas dadas em classes regulares do ensino.  

A Superintendência da Educação criou uma nova Instrução de N.º 07/2016 

(PARANÁ, 2016) para o AEE na sala de recursos multifuncionais com intuito de 

apoiar as instituições de ensino de alunos com deficiência Intelectual, deficiência 

física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos.  

No AEE, o professor precisa ter formação para atendimento as necessidades 

dos alunos inclusos, além de desenvolver atividades nas diferentes áreas do 

conhecimento (SILVA, 2010). Na sala de recursos da escola é realizado o AEE, no 

turno inverso sem substituir ás classes comuns do ensino regular (BRASIL, 2013). 

 Ao se deparar com a educação especial nas escolas, o professor enfrenta 

um grande desafio, sendo assim a partir da Portaria Ministerial nº 1793, o 

profissional pode complementar seu currículo em áreas ético-político-educacionais 

relacionados às pessoas com necessidades especiais (MIRANDA; FILHO, 2012). 

Conforme a Instrução de Nº 004/2012 (PARANÁ, 2012) o aluno que 

apresentar Transtornos Globais do Desenvolvimento tem o direito de um Professor 

de Apoio Educacional Especializado (PAEE). Esse professor atuará na classe 
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comum de ensino sendo um mediador entre o professor regente da turma e o aluno 

com necessidades educacionais especiais. 

Na Instrução de Nº 002/2012 (PARANÁ, 2012), estabelece critérios para o 

Professor de Apoio a Comunicação (PAC) acompanhar o aluno que possui 

deficiência física neuromotora, sendo este um mediador de comunicação no 

processo de ensino aprendizagem entre o aluno e o grupo social da classe regular. 

Segundo Santos e Teles (2012), a escola necessita trabalhar diferentes 

formas de ensino com os alunos que apresentem necessidades especiais, isto não 

significa facilitar e negar formas de avaliação e sim buscar formas de desenvolver a 

aprendizagem do aluno incluso de forma flexibilizada. 

O professor precisa trabalhar de modo a tentar minimizar as desigualdades e 

injustiças presentes na escola. O educador necessita não apenas transmitir 

conhecimentos e sim promover a educação no sentido da formação do aluno incluso 

(CASA GRANDE, 2006). 

 Segundo Mantoan (2003), os futuros professores devem aprender práticas 

para lidar com as diferenças, por isso todos os níveis dos cursos devem passar por 

modificações na área de formação de professores. 

A responsabilidade do professor em buscar condições, estratégias e 

mecanismos é de grande importância para gerar um ambiente, sobretudo incluso 

visando o ensino para todos (VIVEIROS; CAMARGO, 2006).            

Os cursos de formação continuada permitem uma reflexão para superar os 

desafios enfrentados na escola, já que os professores de Biologia e Ciências ao 

saírem da graduação não possuíram uma bagagem de conhecimento sobre 

inclusão. Esses cursos apresentam possibilidade de lidar e superar os desafios 

encontrados no cotidiano escolar (LIPPE; CAMARGO 2009). 

 Segundo Lippe e Camargo (2015), a disciplina de Ciências deve ser 

estudada de modo a proporcionar aos alunos um saber real, um ensino de coerência 

constituído de uma proposta inclusiva, valorizando os saberes dos alunos no âmbito 

escolar. Nas salas regulares a proposta inclusiva para o ensino de Ciências e 

Biologia, divide opiniões de professores e futuros professores, onde os mesmos 

demonstram o não preparo para o processo de Inclusão (DIAS; CAMPOS 2013). 

O uso de recursos diversificados como ferramenta para o Ensino de Ciências 

e Biologia, gera interesse nos alunos surdos em ampliar o espaço visual diante dos 

conteúdos ministrados em sala de aula pelo o professor (ROCHA et al., 2015). 
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Segundo Wouk (2014), o desenvolvimento do conteúdo de Astronomia 

ministrado aos alunos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH), utilizou-se de uma abordagem qualitativa com o objetivo de atender as 

necessidades educacionais para solucionar os problemas enfrentados na escola. 

Segundo Ferreira e Gaia (2013), o Ensino de Ciências apresenta temas 

complexos, onde os alunos podem se deparar com dificuldades para compreendê-lo. 

Assim, essa disciplina pode ser ministrada com metodologias criativas e 

diferenciada, gerando um paralelo entre sala de aula e cotidiano, não 

desconsiderando os alunos com necessidades especiais. 

Para estimular e facilitar a aprendizagem dos alunos com TDAH foi realizado 

pequenos ajustes nos jogos lúdicos. Com isso os alunos fixaram a atenção no tempo 

suficiente de interação e compreensão da experimentação (WOUK, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa qualitativa é uma ação voltada a cenários socioeducativos, á 

tomada de decisões e ao desenvolvimento de um corpo organizado. Os métodos de 

pesquisa qualitativa proporcionam uma marca própria ao projeto de estudo, estando 

relacionado ás diversas metodologias de pesquisa existente (SANDIN ESTEBAN, 

2010). 

Segundo Oliveira (2010), a pesquisa qualitativa resulta em um material rico 

em descrições de situações, acontecimentos, documentos, fotografias, tendo o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento. O pesquisador ao estudar um problema verifica a manifestação do 

interesse nas atividades nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

A presente pesquisa propôs investigar o processo de Educação Inclusiva em 

um Colégio Estadual, bem como o desenvolvimento de metodologias e materiais 

didáticos para o Ensino de Ciências e Biologia para alunos Inclusos. Segundo 

Ferreira e Gaia (2013), o Ensino de Ciências apresenta temas complexos, onde os 

alunos podem se deparar com dificuldades para compreendê-lo. Assim, esse projeto 

pode contribuir com metodologias criativas e diferenciadas para alunos com 

necessidades especiais. 

A pesquisa aconteceu em um Colégio Estadual de Dois Vizinhos no Estado 

do Paraná. Esse colégio recebe 1084 alunos distribuídos nos turnos matutino, 

vespertino e noturno, com disponibilidade de Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Cursos Profissionalizantes. O colégio possui uma sala de recursos multifuncionais 

que atende alunos com necessidades especiais no contra turno das aulas regulares. 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados realizou-se no período de agosto a novembro do ano de 

2017. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, entrevistas e diário de 

campo. O questionário continha questões relacionadas à Educação Inclusiva e foi 

respondido por professores regentes das turmas regulares da disciplina de 

Ciência/Biologia e pelo professor auxiliar dos alunos inclusos. A entrevista abrangia 

questões com aprofundamento maior relacionada à inclusão e foi respondida pela 



16 
 

equipe pedagógica e pela professora da sala de recursos multifuncionais do colégio 

estudado. O diário de campo foi usado pela pesquisadora para anotações das 

observações diárias trabalhada com alunos inclusos.  

O diário de campo é um instrumento de anotações que funciona como um 

meio de informação, sendo possível avaliar as ações realizadas no cotidiano. O 

investigador pode ser capaz de desenvolver sua capacidade crítica, onde ele pode 

traçar os objetivos através da elaboração de um planejamento (FALKEMBACH, 

1987). 

Após a coleta de dados foi desenvolvido modelos didáticos voltados ao 

Ensino de Ciências para ser aplicado aos alunos com necessidades especiais, 

facilitando o entendimento do conteúdo proposto na grade curricular. 

 

3.1.1 Análise de dados 

 

A análise de dados qualitativos aborda os materiais usados na pesquisa, 

como os relatos de observação, diários de campo, questionários e entrevistas. Essa 

tarefa de analisar abrange a organização do material de pesquisa em partes para 

identificar tendências e fatores relevantes. Após separar esses materiais serão 

reavaliados buscando um nível de subjetividade mais elevado (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). 

Segundo Severino (2010), a análise de conteúdo investiga as informações 

contidas no documento, tratando de compreender criticamente o sentido evidente ou 

ocultas das comunicações. A análise de conteúdo interpreta e observa todas as 

formas de discurso seja por diferentes formas de comunicação bem como aqueles 

obtidos de questionários, entrevistas e depoimentos. 

A análise documental pode complementar as informações obtidas por outras 

técnicas de coleta além e indicar problemas que devem ser mais explorados através 

de outros métodos. Na entrevista pode-se criar uma relação de interação permitindo 

a captação imediata da informação desejada sobre os mais variados tópicos 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

A pesquisa de campo servirá como primeiro passo para saber o estado atual 

que se encontra o problema, permitindo que se estabeleça um modelo teórico real 

de referência (MARCONI; LAKATOS, 2003). A coleta de dados é feita nas condições 
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naturais conforme foram observados, sem intervenção do pesquisador, envolvendo 

levantamento de dados e estudos mais minuciosos (SEVERINO, 2010). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa resultou de um processo de investigação por meio de 

questionários e entrevistas realizadas com a equipe pedagógica, professores do 

ensino regular que ministram a disciplina de Ciências ou Biologia, professores de 

apoio á comunicação, professor de apoio educacional especializado e professor da 

sala de recursos multifuncionais. 

Para uma melhor clareza do processo investigativo da inclusão escolar, são 

apresentados os relatos dos questionários e entrevistas separados por tópicos e 

posteriormente analisados e discutidos. As repostas obtidas estão separadas em 

cinco grupos: Eixo 1 – equipe pedagógica, Eixo 2 – sala de recursos multifuncionais, 

Eixo 3 – disciplina de Ciências/ Biologia do ensino regular, Eixo 4 – professor de 

apoio educacional especializado, Eixo 5 - professor de apoio á comunicação e Eixo 

6 - professor de apoio operacional. 

 

4.1 RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 

 

 Eixo 1 – equipe pedagógica. 

 Neste eixo apresenta-se a entrevista realizada com a equipe pedagógica no 

intuito de conhecer o processo de Inclusão Escolar na determinada instituição de 

ensino. Conforme a entrevista (Apêndice B – Entrevista com a equipe pedagógica) 

na pergunta de número 3 onde perguntou-se sobre como são feitos os diagnósticos 

dos alunos. A Pedagoga respondeu que quando o mesmo é realizado pela a equipe 

pedagógica, compartilha-se com o professor da sala de recursos multifuncionais. 

Posteriormente é realizada uma anamnésia com os pais, bem como uma avaliação 

psicopedagógica com o aluno. Também é feito um relatório pedagógico com base 

em que os professores observaram do aluno, sendo encaminhado para um 

neurologista ou psicóloga dependendo do caso.  

Após o diagnóstico, se o aluno apresentar necessidades educacionais 

especiais, ele é encaminhado para a sala de recursos multifuncionais, onde é feito 

um comunicado aos pais ou responsáveis para apresentar o cronograma de 

funcionamento. Diante dessas respostas Bertuol (2010) acrescenta que para o aluno 



19 
 

ingressar na sala de recursos multifuncionais, é necessário ser avaliado no contexto 

escolar, complementada por equipe multidisciplinar, externa à escola. 

  Na pergunta de número 2 questionou-se sobre quais necessidades especiais 

educacionais os alunos apresentam, os resultados estão apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 ‒ Necessidades especiais educacionais apresentadas pelos alunos. 

Tipos de necessidades educacionais especiais Quantidade 

Distúrbio de Aprendizagem 17 

Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 15 

Deficiência Intelectual 8 

Baixa Visão 3 

Transtorno do Espectro Autista 3 

Deficiência Física Neuromotora 3 

Transtorno Mental do Comportamento 2 

Transtorno Opositor do Comportamento 1 

Total 52 

Fonte: O autor, 2017. 

 O distúrbio de aprendizagem revela um número maior de casos comparado 

com os de mais mostrado no Quadro 1. A incidência dos casos, segundo Ciasca 

(2003), é bastante variável e depende de vários fatores, bem como do sistema de 

ensino que o aluno esta inserido. 

 No Quadro 1, pode-se perceber um número elevado de alunos com TDAH. 

Segundo Wouk (2014), é comum encontrar alunos com TDAH em salas de aula, 

sendo esse transtorno caracterizado por dificuldades de relacionamento emocionais, 

pessoais e sociais acompanhado de hiperatividade e impulsividade. 

 Na pergunta 5 indagou-se sobre o papel do professor frente a inclusão 

escolar. A pedagoga respondeu que alguns professores flexibilizam o conteúdo, 

outros entendem que flexibilizar é aplicar igualmente a todos. Segundo Frias e 

Menezes (2009), o desafio colocado ao professor para desenvolver estratégias de 
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ensino diversificado é grande, mas é muito importante contribuir para que 

aconteçam transformações no espaço escolar. A pedagoga relatou que: 

“O professor acha que não da para flexibilizar, mas depende dele de 
disponibilizar um tempo a mais, buscando materiais alternativos para 
auxiliar o aluno” (Pedagoga). 
 

 Quanto ao questionamento na pergunta 10, sobre a participação dos pais no 

processo de inclusão, a reposta foi que a participação dos pais é escassa. Os pais 

possuem clareza da necessidade de flexibilização, quando percebem que o aluno foi 

com uma nota baixa em uma prova que não foi adaptada então eles comparecem na 

escola. Segundo Miranda e Filho (2012), a participação dos pais é ocasional, 

ocorrendo mais em apresentação de projetos, atividades de lazer, jogos, entre 

outras. A parceria entre família e escola é de suma importância para o 

desenvolvimento da inclusão escolar. Sobre a participação dos pais: 

 

“Os pais participam muito pouco, eles acham que a escola precisa dar 
jeito o que fizer esta bem feito” (Pedagoga). 
 

Com isso fica evidente que a participação dos pais esta relacionado com o 

desempenho do ensino-aprendizado do aluno. Essa falta de participação precisa ser 

sanada para um melhor desenvolvimento do aluno no processo de inclusão escolar. 

 

 Eixo 2 – Sala de Recursos Multifuncionais 

 

 Nesse eixo é apresentada a entrevista (Apêndice B - Entrevista com 

professora da sala de recursos multifuncionais) com a professora da sala de 

recursos multifuncionais.  Na pergunta 3 ao ser questionada sobre os critérios para o 

ingresso na sala de recursos multifuncionais, a professora indaga que quando os 

professores percebem algum tipo de dificuldade no aluno, este comunica a equipe 

pedagógica. A partir daí serão feitas observações, com testes pedagógicos, 

psicopedagógicos realizados pela equipe pedagógica.  

   Segundo a Instrução N.º 07/2016 (PARANÁ, 2016), o intuito de avaliar o aluno 

para o ingresso na sala de recursos multifuncionais, parte de uma investigação de 

variáveis que interferem no processo de ensino aprendizagem dos estudantes 

apresentados pelo professor da sala regular de ensino. 
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 Quanto aos conteúdos que são ministrados na sala de recursos 

multifuncionais, a professora relata que: 

 

“Principalmente matemática e português. Português é a interpretação, 
pontuações, funções fonéticas, entre outros. Matemática é trabalhada as 
operações básicas” (Professora). 
 

 As respostas da professora da sala de recursos multifuncionais refere-se a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que 

diz que no atendimento educacional especializado são oferecidos programas de 

enriquecimento curricular, como linguagens e códigos específicos (BRASIL, 2008). 

Na pergunta 4 que referiu-se ao cronograma de atendimento dos alunos com 

necessidades especiais educacionais, relatou-se que o mesmo é bem flexível. As 

aulas ministradas na sala de recursos multifuncionais são realizadas no contra turno 

das aulas regulares. Esse atendimento não substitui o aprendizado das salas 

regulares, mas sim é um complemento.  Sendo assim, Bertuol (2010), complementa 

que a sala de recursos multifuncionais é um serviço de Apoio Especializado de 

cunho pedagógico que auxilia as classes comuns de ensino. 

 Na pergunta 6, questionou-se sobre o uso de materiais pedagógicos na sala 

de recursos multifuncionais. O local possui inúmeros materiais pedagógicos e 

também matérias adaptados como mouse (Figura 1), computadores com software 

para cegos e surdos e teclado colmeia (Figura 2) para alunos com dificuldade 

motora. 

Figura 1 – Mouse adaptado.                             

Fonte: O autor, 2017. 
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Segundo a Instrução N.º 07/2016 (PARANÁ, 2016), a sala de recursos 

multifuncionais objetiva fornecer intervenções pedagógicas que respondam às 

necessidades dos estudantes com deficiência física neuromotora, bem como a 

utilização de recursos com tecnologias. 

Figura 2 – Teclado colmeia para alunos com deficiência física neuromotora. 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

  A professora cita que os materiais pedagógicos mais usados são: tabuada 

móvel (Figura 3), material dourado (Figura 4), ábaco aberto (Figura 5). Esses 

materiais são fornecidos pelo MEC (Ministério da Educação) e pela Secretaria da 

Educação.  A resposta da professora remete a Instrução N.º 07/2016 (PARANÁ, 

2016), onde no item sobre recursos materiais descreve que a sala de recursos 

multifuncionais deve ser organizada com materiais pedagógicos e didáticos e de 

acessibilidade para auxiliar na aprendizagem com o intuito de complementar o 

ensino das classes regulares. 
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Figura 3 - Tabuada.                      Figura 4 - Material dourado.               Figura 5 - Ábaco aberto. 

   
Fonte: O Autor, 2017.                  Fonte: O Autor, 2017.                 Fonte: O Autor, 2017.             

 Além dos materiais pedagógicos a professora também menciona os jogos 

educativos que são mais utilizados pelos alunos como o Lince (Figura 6), Perfil 

(Figura 7) e o Banco Imobiliário (Figura 8). Segundo Furlan (2014), na sala de 

recursos multifuncionais destacam-se os jogos educativos que despertam no aluno a 

criatividade, a lógica e domínio da comunicação, além de uma vivência social. 

Figura 6 - Jogo Lince                       Figura 7 - Jogo Perfil.                Figura 8 - Banco Imobiliário.        

 
Fonte: O Autor, 2017.                     Fonte: O Autor, 2017.                Fonte: O Autor, 2017. 

  

Referente à pergunta 6 a professora destaca também a necessidade de 

confeccionar materiais pedagógicos para auxiliar o aluno no ensino aprendizagem. 

Como os alunos possuem dificuldades nos conteúdos matemáticos a professora 
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desenvolveu alguns materiais como a tabuada em linhas (Figura 9) e calculo da 

divisão (Figura 10). 

O desenvolvimento desses materiais são importantes para o aluno relacionar 

teoria com a prática. Segundo Selvaltici e De Moura (2012), a adaptação de 

materiais e o desenvolvimento de novas alternativas motiva o educador a entender 

as dificuldades e buscar adequações aos diferentes tipos de necessidades 

educacionais especiais. 

Figura 9 - Tabuada em linhas.                           Figura 10 - Cálculo da divisão. 

   
Fonte: O Autor, 2017.                                    Fonte: O Autor, 2017. 

 Na pergunta 13, refere-se como e quando acontece participação dos pais no 

processo de inclusão dos filhos. A resposta da professora foi a seguinte: 

“É chamado cada pai e conversado separado. Quando o pai acompanha 
o filho o desenvolvimento é diferenciado. Alguns pais são chamados 
várias vezes para comparecer na escola, mas não vem” (Professora). 

 
  Segundo Lopes e Marquezan (2012), precisa ter uma conscientização dos 

pais para participarem e apoiarem com a escola. Isso ajudara no processo 

integração/inclusão, sendo indispensável na formação do aluno com necessidades 

especiais educacionais. 

A pergunta de número 14 foi sobre os desafios encontrados frente ao 

processo de inclusão. A resposta da professora foi a seguinte: 

 
“O desafio é quando os professores olham para os alunos com 
necessidades educacionais especiais de forma diferente. Que a inclusão 
não seja só colocar o aluno dentro de uma sala de aula, mas que o 
professor atenda a necessidade desse aluno” (Professora). 
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 A resposta da professora vai de encontro com Frias e Menezes (2009), no 

que diz respeito ao despreparo dos professores, que é um grande obstáculo para a 

educação inclusiva. Sendo um grande desafio garantir o avanço na aprendizagem 

do aluno com necessidades especiais para garantir ensino de qualidade. Para 

propiciar uma inclusão escolar é necessário que ocorram transformações e avanços 

no espaço escolar então cabe a cada um, encarar esse desafio de forma a contribuir 

para esse desafio. 

 

Eixo 3 – A disciplina de Ciências/ Biologia do Ensino regular 

 Neste eixo é apresentado o questionário (Apêndice A – Questionário para 

professores (a) do ensino regular), com professores das disciplinas de Ciências/ 

Biologia do ensino regular.  O questionário foi aplicado para 3 professores, sendo 

cada um mencionado como Professor 1, Professor  2 e Professor 3. Na pergunta 4, 

quando questionados se na formação inicial receberam  alguma preparação para 

atuar com os alunos com necessidades educacionais especiais, todos os 

professores responderam que não. 

 Na pergunta 5, questionados se já participaram de alguma formação 

continuada envolvendo o tema Inclusão especial, todos responderam que sim.  

Pode-se perceber que a escola promove encontros para uma formação continuada 

do processo de inclusão escolar, conforme a resposta abaixo: 

  

 “Participo sempre que foi oportunizado formação desde a implantação do     
programa de inclusão” (Professor 1). 

 
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), as escolas devem promover a formação de professores 

e os demais profissionais da Educação para o atendimento dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Aos serem questionados na pergunta 6, sobre se acreditam no processo de 

inclusão dos alunos com necessidades especiais no ensino regular, as respostas  

não foram muito otimistas.  

“Sim, quando a necessidade educacional não for extrema” (Professor 1). 
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“Não muito. No que tange a conteúdo sei que ficam muito a desejar, não 
consigo deixar uma turma toda para ajudar somente um aluno, o tempo 
destinado a isso é de no mínimo 8 minutos” (Professor 2). 

 
Segundo Silva (2009), o direito de acesso á todos na escola tem como 

principal intuito a interação social entre os alunos. Trabalhar com um número grande 

de alunos em sala é um desafio que faz menção a respeito às diferenças. Nota-se 

que o Professor 1 não esta preparado para conviver com as diferenças, pois na 

construção de uma escola inclusa o educador precisa preparar-se para atender 

alunos com diversas necessidades educacionais especiais, independente de qual 

necessidade o aluno apresente.  

A pergunta 7 questionava sobre o que os professores acham que poderia ser 

feito para melhorar o processo de inclusão, e o que esta faltando. O Professor 3 

respondeu não sentir-se apto para opinar. Abaixo segue as respostas das demais 

professoras: 

“Diminuição do número de educandos na sala onde tem esse tipo de 
aluno. Falta de profissionais de apoio pedagógico” (Professor 1). 

“Formação para todos envolvidos no processo” (Professor 3). 

 
O professor 1 demonstra uma atitude exclusiva quando se refere a uma 

diminuição do número de educandos na sala onde possui alunos com necessidades 

especiais. Sabemos que inclusão é também inserir o aluno na sala regular de ensino 

de maneira que o mesmo desenvolva um convívio social com os demais. A esse fato 

os autores Lima e Cavalcante (2009), atribuem que o professor não compreende 

como deveria ser a construção de um ambiente inclusivo. Isso pode acarretar em 

descontruir o que não foi construído com características exclusivas. 

O professor 2 relata a necessidade de uma formação continuada para toda a 

comunidade escolar. Segundo a Unesco (1994), na Conferência Mundial de 

Educação Especial, realizado em Salamanca, a escola deveria ser uma comunidade 

coletivamente responsável por cada estudante. O grupo de educadores, envolvendo 

toda a comunidade escolar, deveria dividir a responsabilidade pela educação de 

alunos com necessidades especiais. 



27 
 

Na pergunta 8 os professores foram questionados se realizam atividades 

diferenciadas para os alunos e qual o tipo de atividade que aplicam. Todos os 

professores responderam que sim: 

 

“Sim. Preparo de acordo com cada especificidade. Ex: com o aluno 
autista trabalho com recortes, colagens, desenhos, pesquisas, entre 
outros” (Professor 1). 
  
“Avaliações com questões mais fáceis, exposição dos assuntos com uso 
de imagens, fazendo analogias e esquemas com poucas palavras” 
(Professor 2). 
 
“Sim. Uma atividade escrita, letra ampliada para alunos com dificuldade 
de visão” (Professor 3). 
 

As respostas dos professes vão de encontro com os autores Ferreira e Gaia 

(2013), quando mencionam que metodologias de ensino devem ser vistas 

garantindo o aprendizado do conteúdo visto em sala de aula para que o processo de 

inclusão ocorra de forma efetiva atendendo as especificidades de cada aluno. 

 A escola teve a iniciativa de organizar um banco de atividades diferenciadas 

desenvolvidas para os alunos com necessidades especiais. Essa iniciativa tem como 

intuito facilitar a demanda desse tipo de atividade, sendo assim o professor pode 

consultar esse banco de atividades para aplicar aos alunos com necessidades 

especiais. 

Segundo Casa Grande (2006), os professores desempenham papel 

importante frente à inclusão, por isso devem constantemente reavaliar as práticas 

pedagógicas, novos caminhos e novas maneiras de ensinar promovendo uma 

aprendizagem de qualidade a todos. 

Quando questionados na pergunta 9, como é a vivências com os alunos que 

não são portadores de necessidades especiais, todos responderam que há um bom 

convívio entre os alunos, mesmo que lentamente: 

 

“Aos poucos se integram e há aceitação do diferente” (Professor 1). 

 
“No que se refere à socialização alguns casos percebo um acolhimento 
de alguns alunos da sala, na maioria das vezes os alunos ficam isolados. 
Para que isso não aconteça a equipe pedagógica precisa junto aos 
professores fazer momentos de reflexão sobre a importância de integrar” 
(Professor 2.) 
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 Segundo Mantoan (2003) o desenvolvimento afetivo, social, cognitivo, são 

interações que beneficiam um ambiente adequado na sala regular de ensino, 

garantindo o relacionamento entre os alunos com ou sem necessidades 

educacionais especiais. 

Na pergunta de número 11, questionou-se sobre qual a maior dificuldade que 

os professores encontram para desenvolver o trabalho incluindo alunos com 

necessidades especiais. As respostas foram as seguintes: 

 

“O número de aluno por sala e a falta de apoio específico pedagógico 
para preparar as aulas, avaliações condizente com cada dificuldade” 
 (Professor 1). 
 
“A exposição dos conteúdos, minha disciplina tem termos específicos, 
muito conteúdo em pouco tempo, uma sala com 23 alunos tem dois ou 
mais especiais, não consigo dar atenção. Os alunos têm diferentes laudos 
e forma de aprendizagem, os considerados “normais” já tem suas 
limitações, imagina os com laudos” (Professor 2). 
 
“Saber se de fato o aluno entendeu” (Professor 3). 

 

O professor 1 relata a falta de apoio pedagógico, segundo a Unesco (1994), 

um envolvimento geral de professores com a comunidade escolar gera uma 

administração escolar bem-sucedida, resultando em uma cooperação efetiva de 

trabalho em grupo para atender as necessidades dos alunos.  

A resposta do professor 3 está relacionada a dificuldade em ministrar a 

disciplina de Ciências/ Biologia. De acordo com Ferreira e Gaia (2013), o Ensino de 

Ciências apresenta temas complexos, por isso é preciso atenção para ministrar de 

forma que os alunos com necessidades especiais também compreendam, sendo 

assim construído um ambiente incluso.  

Muitas vezes os professores têm dificuldade de perceber se realmente o 

aluno entendeu o conteúdo. Alguns alunos com necessidades especiais apresentam 

certa resistência em interagir nas salas regulares de ensino, por isso pode ocorrer 

situações que o mesmo não compreenda de fato o conteúdo e acaba por não tirar 

suas dúvidas com receio de ser constrangido. 

 

Eixo 4 – professor de apoio educacional especializado. 
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Neste eixo é apresentado o questionário (Apêndice A - Questionário para 

professor (a) de apoio) para o Professor de apoio educacional especializado (PAEE). 

O questionário foi aplicado para um professor que atua no acompanhamento de um 

aluno com Síndrome de Asperger. 

Segundo a Instrução Nº. 004/2012 (PARANÁ, 2012), o PAEE é um 

profissional especialista que atua na escola regular para atender alunos com 

Transtornos Globais do Desenvolvimento. As atribuições desse professor é atuar 

como agente de mediação entre aluno/conhecimento, aluno/aluno, professor/aluno, 

escola/família e elaborar ações conjuntas com a comunidade escolar envolvida no 

processo de inclusão.  

A professora que atua como PAEE na escola, possui pós-graduação em 

Educação Especial, conforme exigido pela Instrução Nº. 004 /2012 (PARANÁ, 2012), 

bem como realiza o acompanhamento do aluno durante 25 horas semanais, isto é, 

atendimento em todas as aulas da classe regular de ensino. 

Na pergunta 4, referente ao contato entre o PAEE e o professor da classe 

regular de ensino, o mesmo relata que o contato é diário. Na pergunta 7 questionada 

sobre as dificuldades encontradas para a realização do acompanhamento do aluno 

incluso a resposta foi: 

 

“Flexibilização de conteúdo pelo professor do ensino comum” (PAEE). 

 

 O PAEE tem a oportunidade de estar próximo as atividades realizadas na sala 

de aula, pelo fato de acompanhar o aluno diariamente, sendo assim, ele está em 

contato direto com o conteúdo ministrado pelo professor. A falta de flexibilização dos 

demais professores é notada frequentemente pelo professor PAEE, pois este 

acompanha diariamente o aluno com necessidades especiais educacionais em sala 

de aula. O professor distingue o que o aluno entendeu e o que não foi possível 

compreender nas aulas ministradas pelo professor do ensino regular. 

 Na questão 10, foi solicitado para o professor relatar alguma experiência 

vivenciada dentro do âmbito de inclusão escolar: 

 

“Através de incentivos diários, o aluno está criando sua independência e 
perdendo o medo de se locomover sozinho pelo espaço escolar. Aluno 
esta tendo iniciativa de fazer trabalhos em grupos” (PAEE). 

 



30 
 

Pode-se perceber pela resposta do professor, como é importante o 

acompanhamento diário do PAEE no ensino regular para o desenvolvimento do 

aluno com necessidades especiais educacionais. Segundo a Instrução Nº. 004 /2012 

(PARANÁ, 2012), o aluno com Síndrome de Asperger no geral apresenta 

dificuldades de interação social com professores e colegas, o que pode dificultar no 

ensino aprendizagem. 

 

Eixo 5 - professor de apoio à comunicação. 

 

  Neste eixo é apresentado algumas respostas do questionário (Apêndice B) 

apresentadas pelo professor de apoio a comunicação alternativa (PAC). O 

questionário foi aplicado para um professor que acompanha diariamente na sala 

regular de ensino um aluno com paralisia cerebral/ deficiência física neuromotora. 

 Conforme a Instrução Nº. 002/2012 (PARANÁ, 2012) o PAC atua na sala de 

ensino regular como um mediador de comunicação entre o aluno e grupo social 

presente. Sendo assim o PAC necessita da utilização de meios alternativos para a 

linguagem escrita, oral e expressiva no intuito de auxiliar o aluno com necessidades 

especiais educacionais. 

 Ao ser questionado sobre as dificuldades encontradas para a realização do 

acompanhamento do aluno, o PAC respondeu: 

 

“A maior dificuldade encontrada é em relação as atividades adaptadas 
que os professores da classe comum deveriam realizar para esses 
alunos, dentro de suas limitações e infelizmente poucos realizam” (PAC). 
 
 

 Segundo Selvaltici e De Moura (2012), a criação de novas alternativas e 

adaptações de materiais didáticos são encarados com dificuldade pelo professor 

regente da turma. O professor de apoio a comunicação juntamente com o professor 

regente da turma devem manter uma parceria em busca de melhoria e novas 

possibilidades para o ensino aprendizagem do aluno com necessidades especiais 

educacionais. 

 

Eixo 6 – professor de apoio operacional. 
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 Neste eixo é apresentado o questionário (Apêndice A – Questionário para 

professor (a) de apoio) respondido pelo professor de apoio operacional. O professor 

de apoio operacional atua externamente a sala de aula, auxiliando o aluno com 

deficiência neuromotora nas necessidades básicas como o uso do sanitário e na 

alimentação. Quando ocorrem atividades fora da sala de aula, esse professor está 

disponível para auxiliar o aluno no que for necessário. 

 Segundo a Política Nacional de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), o 

atendimento educacional especializado tem como função disponibilidade de 

recursos de acessibilidade, proporcionando ao aluno condições de atendimento á 

suas necessidades. 

 Quando questionado sobre as dificuldades encontradas para a realização de 

acompanhamento, o professor relatou: 

 
“Falta de compreensão de alguns professores” (Professor de apoio 
operacional). 
 

 Pode-se perceber que a falta de compreensão dos docentes é um fator 

relevante para o processo de inclusão escolar. Mesmo esse professor atuando 

somente fora da sala, percebe-se uma dificuldade na relação entre os envolvidos no 

Ensino. 

 

4.1.1 Observações do cotidiano da inclusão 

 

O diário de campo foi utilizado para anotações das observações diárias 

trabalhas com os alunos inclusos. Os alunos com necessidades educacionais 

especiais foram observados durante as aulas na sala de recursos multifuncionais e 

nas aulas do ensino regular. 

Na sala de recursos multifuncionais pode-se perceber uma didática 

apropriada usada pela professora. Nessa aula foram trabalhados cálculos 

matemáticos básicos e treinamento da leitura. No contexto da leitura a professora 

despertava nos alunos a questão de pontuação e tom de voz, além de interpretação 

de texto e reescrever usando de criatividade. Um aluno não estava apresentando 

interesse em participar da aula, mas a professora tenta estimular de forma a chamar 

a atenção para a atividade proposta. 
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Pode-se perceber a interação entre aluno/professor, quando ao realizar a 

leitura o aluno interroga a professora perguntando sobre os verbos usados no texto. 

As formas diferenciadas para o ensino aprendizagem são muito importantes, durante 

a aula a professora usou do quadro, cartaz para leitura, computador e material 

pedagógico. Os alunos com necessidades especiais interagem com as atividades 

lúdicas, pois muitos apresentam dificuldade de concentração, sendo assim esses 

materiais são de grande importância para o ensino aprendizado dos mesmos. 

A escola destinou um dia para o desenvolvimento de uma atividade chamada 

de jogos matemáticos. Onde no decorrer das aulas na sala de recursos 

multifuncionais, os alunos juntamente com a professora, desenvolveram jogos 

matemáticos para aplicar aos alunos do 6° ano do ensino regular. O principal 

objetivo desse evento foi para estimular e incentivar os alunos inclusos quanto ao 

contexto social com os demais colegas, além de ampliar processo de ensino- 

aprendizagem na disciplina de matemática.  

No dia do evento os alunos foram deslocados até o ginásio de esportes 

(figura 11) da escola, onde puderam expor os jogos desenvolvidos (figura 12 e 13) 

por eles, bem como explicar como realizar a dinâmica do jogo para os colegas da 

escola. Observou-se uma interação total dos alunos, onde todos participaram 

demonstrando interesse nessa atividade. 

Figura 11 - Ginásio de esportes.                          Figura 12 e 13 - Jogos matemáticos. 

 
Fonte: O Autor, 2017.                                    Fonte: O Autor, 2017. 

 

Nas salas regulares de ensino, observou-se as aulas de Ciências e Biologia. 

Na observação de determinada sala, onde tem um aluno com deficiência física 

neuromotora que possui um professor de apoio à comunicação, pode-se observar a 
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dificuldade em determinadas situação durante a aula. O que chamou a atenção foi o 

fato do professor regente passar despercebido quanto ao apagar o quadro antes do 

aluno com necessidades educacionais especiais ter concluído as anotações. Esse 

aluno copia o conteúdo no notebook, pela necessidade física neuromotora que 

possuí, sendo assim apresenta certa dificuldade em anotar com rapidez. O correto 

seria a professora regente perguntar antes de apagar o quadro, mas acaba por ser 

um fator não notado pela mesma. 

Em outra sala observada pode-se notar um número significativo de alunos 

inclusos. A acessibilidade foi notado quando um aluno com baixa visão senta-se na 

primeira carteira em frente ao quadro, assim facilitando nas atividades  e no ensino 

aprendizado. Porém, a professora regente da turma não flexibiliza as avaliações dos 

alunos inclusos. O fato observado foi em uma atividade desenvolvida em que de 20 

itens o aluno incluso teve uma assertiva de 3 questões resultando em uma nota não 

condizente com a atividade. A professora mencionou que para os alunos inclusos é 

oferecido o mesmo tipo de avaliação que os demais, mas na hora de avaliar 

considera uma nota maior, já que se avaliar pelo que realmente o aluno fez o 

mesmo não terá êxito na disciplina. 

Em observação em uma sala onde tem um aluno incluso que possui um 

professor de apoio educacional especializado, nota-se uma diferença relevante no 

ensino aprendizagem. Como mencionado o PAEE é um mediador entre o aluno e o 

professor regente da turma, sendo assim observou-se que a cada explicação do 

conteúdo, o professor de apoio repassava para o aluno com palavras de melhor 

compreensão. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DE JOGO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS. 

 

 Para o desenvolvimento de material didático com o objetivo de auxiliar os 

alunos inclusos no aprendizado da disciplina de ciências, foi consultado a professora 

da sala de recursos multifuncionais com intuito de tomar conhecimento das 

dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem de Ciências. Sendo assim, foi 

analisado um livro didático de Ciências do 7° ano e desenvolvido um jogo baseado 

no Jogo Perfil Junior, sendo o mais usado pelo os alunos da sala de recursos 

multifuncionais. 
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  O Jogo: Perfil da Ciência (figura 14), abrange conteúdos diversos trabalhados 

com o 7º ano, podendo ser jogado com 3 participantes que ao acertar as perguntas 

avançam as “casas” presentes no jogo. 

Figura 14 - Jogo: Perfil da Ciência. 

 
Fonte: O autor, 2017. 

 

 O jogo desenvolvido tem como finalidade auxiliar os alunos com diferentes 

necessidades educacionais especiais, na disciplina de Ciências de forma dinâmica, 

para que os mesmos possam compreender de forma lúdica o conteúdo proposto.  

Pode ser usado nas aulas regulares de Ciências auxiliando no contexto social dos 

alunos, também estando disponível na sala de recursos multifuncionais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Através desse trabalho foi possível conhecer o processo de inclusão dos 

alunos com necessidades especiais em uma determinada escola. Por meio de um 

estudo investigativo no processo de inclusão, buscou-se saber o papel da escola na 

qualidade de uma educação inclusiva para todos.  

 Pode-se observar que a escola esta em constante procura de mudanças para 

melhor atender os alunos com necessidades especiais educacionais. As dificuldades 

existem, mas aos poucos a escola vai aprimorando melhores estratégias para inserir 

o aluno em um contexto social. Alguns professores mostram resistência em 

flexibilizar o conteúdo para esses alunos na classe regular de ensino, mas em 

contrapartida outros professores compreendem a importância do processo de 

inclusão e fazem adaptações e estratégias diferenciadas para atender esses alunos.  

 A sala de recursos multifuncionais é muito importante para o desenvolvimento 

da aprendizagem do aluno incluso. Pois é nesse espaço que é oferecido apoio 

especializado a fim de detectar e tentar amenizar as dificuldades que o aluno 

apresenta. A sala é bem equipada, desde equipamentos tecnológicos adaptados 

bem como de materiais didáticos e recursos pedagógicos. Sendo assim, o 

Atendimento Educacional Especializado na sala de recursos multifuncionais busca 

complementar o ensino nas classes regulares. Mas como o número de alunos que 

frequentam a sala é grande, é necessário outro espaço para um atendimento de 

melhor qualidade.  

  Nas observações feitas nas salas regulares de ensino nas disciplinas de 

Ciências e Biologia, pode-se notar a dificuldade do professor em incluir o aluno com 

necessidades especiais no contexto de aprendizagem. O Ensino de Ciências 

apresenta temas complexos, assim para o melhor entendimento dos alunos, é 

necessário o professor adaptar-se em diferentes formas de ensino. Para isso 

demanda tempo para os professores prepararem as aulas, sendo a principal 

dificuldade relatada por eles. Além das necessidades especiais educacionais 

diferentes, o número grande de alunos inclusos presentes nas salas regulares de 

ensino, torna complicado um atendimento especializado e de qualidade a todos. 

 O desenvolvimento de materiais didáticos como jogos no Ensino de Ciências 

teve como intuito facilitar no processo de aprendizagem e também no contexto social 

dos alunos inclusos. Os jogos podem ser aplicados tanto na sala de recursos 
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multifuncionais como nas salas regulares de ensino, proporcionado um ambiente 

incluso e de qualidade. 

 Sendo assim, através dessa pesquisa pode-se concluir que é possível 

proporcional um ensino de qualidade a todos, se cada um desempenhar seu papel 

dentro da comunidade escolar aceitando os desafios e mudança estará se 

construindo um espaço inclusivo. 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa 

 

Questionário para professores do ensino regular (a) 

 

1)  Área de formação/atuação:  
 
 
2)  Série que atua:  
 
( ) 5ª ( ) 6ª ( ) 7ª ( ) 8ª ( ) 9º  Ensino Fundamental 
( ) 1º ( )2º ( )3º Ensino Médio 
 
                       
3)    Você já trabalhou, ou trabalha com alunos que apresentam Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE)? 
( ) Sim.               ( ) Não. 
Quais NEE? 
 
4) Na sua formação inicial você recebeu alguma preparação para atuar com os 

alunos com Necessidade Especiais? 
 

5) Você já participou de alguma formação continuada envolvendo o tema Inclusão 
Educacional?  

  
 
6)      Você acredita no processo de inclusão dos alunos com NEE no Ensino 
Regular? 
. 
7)   O que você acha que pode ser feito para melhorar esse processo, ou o que 
está faltando? 
 
8)    As atividades aplicadas são diferenciadas para cada aluno? Cite um exemplo 

dessas atividades. 
 

9)  Como é a vivência desses alunos, com os alunos que não são portadores de 
necessidades especiais? 
 

10)  As avaliações são adaptadas às necessidades dos alunos? 

12)  Qual a maior dificuldade que você encontra para desenvolver o trabalho em sala 

de aula incluindo os alunos com Necessidades Especiais? 

13) Os alunos com necessidades especiais possuem Professor (a) de apoio para 

acompanharem durante as aulas que você ministra? Você considera importante 

esse acompanhamento do Professor de apoio. 
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Questionário para o Professor (a) de Apoio 

 

 

1) Qual a sua formação/ especialização acadêmica? 

 

2) Sua atuação é como professor de PSS ou professor efetivo? 

 

3) A quanto tempo atua como Professor (a) de apoio? 

 

4) Como é estabelecido o contato entre você e o professor (a) da classe regular 

de ensino para expor sobre os alunos com necessidades especiais? 

 

5) Quais as Necessidades Educacionais Especiais apresentadas pelos alunos que 

você acompanha?  Qual é o número de alunos que você atende? 

 

 

6) O acompanhamento é constante ou em que momento é realizado? 

 

7) Quais as dificuldades que você encontra para a realização desse 

acompanhamento com os alunos inclusos? Como procura sanar essas 

dificuldades? 

 

8) Os alunos que você acompanha frequentam a Sala de Recursos? 

 

9) Como é o convívio escolar com esses alunos? 

 

10)  Relate alguma experiência marcante vivenciada como Professor (a) de apoio. 
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APÊNDICE B – Entrevista 

 

Entrevista com professora da sala de recursos multifuncionais 

 

1) Qual a sua formação/ especialização acadêmica? 

 

2) Quanto tempo atua na área da Educação Especial? 

 

 

3) Quais os critérios para o ingresso do aluno na sala de recursos? 

 

4) Como é realizado o cronograma para atendimento dos alunos com 

necessidades especiais? 

 

5) Os alunos são atendidos individualmente ou coletivamente na Sala de 

Recursos? 

 

6) Na Sala de Recursos onde atua existe Materiais Pedagógicos? Cite os mais 

usados. Quem fornece esses materiais? 

 

7) Quais os conteúdos estudados na Sala de Recursos? 
 

 
8) Como o aluno que frequenta a sala de recursos é avaliado? 

 

9)  Como é estabelecido o contato entre você e o professor (a) da classe regular 

de ensino para expor sobre os alunos com necessidades especiais? 

 

10)  O que poderia ser mudado, em sua opinião, o atendimento na Sala de 

Recursos? 

 

 

11)  Quais as Necessidades Educacionais Especiais apresentadas por seus 

alunos na Sala de Recursos? 

 

12)  É realizado algum tipo de acompanhamento diferenciado nas atividades de 

desenvolvidas na sala de Recursos? 

 

13)  Onde e como entra a participação dos pais nessa ocasião? 
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14)  Qual o maior desafio e a maior conquista frente ao processo de Inclusão 

Especial no ensino regular? 

  Entrevista com a Equipe Pedagógica 

 

1) Como é feita a verificação inicial, se o aluno tem algum Déficit de atenção ou 
outras Necessidades especiais? 

 
2) Quais são as necessidades especiais que os alunos apresentam? Quantos 

alunos apresentam? 

 
 

3) Quem faz o diagnostico? Depois de ter o diagnostico como procedem? 
 

 
4) Como lidam com esses casos? 

 

5) Como fica o papel do professor diante deste desafio? 

 

 

6) Os professores aplicam metodologias e estratégicas diferenciadas para os 

alunos? 

 

7) As avaliações são adaptadas às necessidades dos alunos? 

 
 

8)  Onde e como entra a participação dos pais nessa ocasião? 
 

9) Como é feita Avaliação Escolar, para esses alunos? 
 

 
10)  A Escola recebe alguma ajuda do Município ou governamental para 

manutenção da sala de Recursos? 
 

11)  Qual o maior desafio e a maior conquista para os professores (a) da 

Educação Especial? 

 

12)  Existe um espaço adaptado para esses alunos? Como acontecem as 

atividades nesse local? 
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13)  Os alunos com necessidades especiais possuem Professor (a) de apoio para 

acompanharem durante as aulas?  O professor de apoio tem formação 

específica? 

 


