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Ementa  

A Prática pedagógica na escolarização do aluno com deficiência intelectual. A avaliação 
dinâmica. A mediação pedagógica e plasticidade cerebral do aluno com deficiência 
intelectual. 

 

Objetivos Específicos 
 

 

1. Oferecer conhecimento teórico e prático, que vise ampliar a prática pedagógica dos 
educadores, para que possam realizar mediações que colaborem de forma mais efetiva 
no processo educativo dos alunos com deficiências, especificamente alunos com 
deficiência intelectual. 

2. Caracterizar os múltiplos determinantes das condições da deficiência intelectual: 
biológicas, psicológicas, sociais, físicas, genéticas, educacionais. 

3. Estudar as concepções atuais sobre a educação, a inclusão escolar e suas 
possibilidades educativas. 

4. Analisar o desenvolvimento dos alunos com deficiência intelectual e as adaptações que 
devem ser realizadas nas escolas para favorecer o seu processo de inclusão. 

5. Promover atitudes de respeito, valorização, implicação e acolhimento à diversidade 
humana no contexto educacional e social. 

6. Oferecer subsídios teóricos para a compreensão da relação entre desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, tendo como referencial teórico 
a abordagem histórico-cultural de desenvolvimento humano elaborada por L.S. 
Vigotski. 

 
 

Conteúdo Programático  
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 1. História das concepções de deficiência mental/intelectual. 
 2. As bases teóricas da definição de deficiência intelectual: Conceituação, características, 
causas, prevenção e intervenção pedagógica. 
 3. A política de educação especial e a deficiência intelectual/múltipla. 
 4. As contribuições da perspectiva Histórico-Cultural no estudo de pessoas com deficiência 
intelectual/múltipla. 
 5. Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), deficiência múltipla, deficiência intelectual e as 
práticas pedagógicas. 
 6. Tecnologias Assistivas: Conceituação das Tecnologias Assistivas, Comunicação Alternativa 
e Aumentativa (CAA) e o uso de materiais adaptados para alunos com deficiência intelectual. 

 
 
 
 

Metodologia  

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas de forma 
síncrona por meio de plataformas digitas (google meet) ou outras que se mostrarem 
relevantes ao longo do processo de desenvolvimento das aulas. Serão realizados 
debates, discussões e exposições de conceitos.  

 De forma assíncrona, os alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, 
realização de estudos dirigidos em grupo ou individualmente referentes aos objetos de 
discussão da modalidade síncrona como também atividades de elaboração e 
desenvolvimento de materiais adaptados e produção de texto escrito valendo nota. 

 Os textos serão disponibilizados na sala de aula Clasroom e encaminhados aos alunos 
por e-mail. 

 Alguns textos poderão ser acessados também via link na internet. 
 Serão disponibilizados os slides e material das aulas síncronas aos alunos. 
 A disciplina será realizada 50% de maneira síncrona e 50% de maneira assíncrona, 

segundo artigo 4, parágrafo 2, da resolução nº 30 de 2020. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e 
empenho nas atividades síncronas e assíncronas; a contribuição com a reflexão teórica nas 
discussões coletivas de modo síncrono; o compromisso e a assiduidade com a entrega das 
atividades; avaliações individuais e trabalhos. Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se 
comprometer com: 
      -     Frequência de 75% das atividades planejadas para a disciplina (segundo o artigo 6º da 
resolução 30/2020);   
       -  Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula (aulas síncronas e 
assíncronas); 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 
discussões em aula (através dos chats e perguntas em aula síncrona); 

- 01 Avaliação escrita sobre os principais aspectos discutidos no decorrer das 
aulas, valendo 10,0 pontos. O texto será construído ao longo do semestre a partir 
das atividades elaboradas nas aulas assíncronas – Entrega do texto de forma 
digitado, NO CLASSROOM, na data de 10 de março de 2022. 

- 01 trabalho teórico-prático (material adaptado) realizado em dupla ou 
individualmente valendo 10,0 pontos. 
 

A média será a somatória das duas avaliações escritas (texto escrito e trabalho), dividido por 
dois. 

 

Bibliografia básica   
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FERREIRA, M. C. C. Os movimentos possíveis e necessários para que uma escola faça a 
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. In: JESUS, D. M.; BAPTISTA, 
C. R.; VICTOR, S. L. (Org.). Pesquisa e educação especial: mapeando produções. Vitória: 
Edufes, 2006. p. 139-154.  
GONÇALVES, A. F. S. As políticas públicas e a formação continuada de professores na 
implementação da inclusão escolar no município de Cariacica. 2008. 356 f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Centro de Educação – Curso de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2008.  
LIMA, P. A. Educação inclusiva: indagações e ações nas áreas da educação e da saúde. 
São Paulo: Avercamp, 2010.  

 

Bibliografia complementar   

PADILHA, A. M. L. Práticas pedagógicas na educação especial: a capacidade de significar 
o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. Campinas: Autores Associados, 2001.  
VIGOTSKII, L. S.; LURIA, A . R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988. 

 

Observação: Devido à pandemia causada pela Covid 19 e a organização das aulas remotas 
(EARTE), a bibliografia da disciplina foi reorganizada através de textos disponíveis em 
ambientes virtuais, sinalizados no cronograma das aulas. 

 

CRONOGRAMA  

04/11  
 

Apresentação do plano de ensino que será desenvolvido durante o semestre e 
discussão sobre a metodologia das aulas síncronas e assíncronas e o processo de 
avaliação. 

 

09/11 Organização dos textos e leituras sobre a história da Educação Especial.  

11/11 Temática da aula: História da Educação Especial. História das concepções de 
deficiência intelectual e da Educação Especial. 
 
Texto - CAMPOS, Sofia Margarida Guedes de; MARTINS, Rosa Maria Lopes. 
Educação especial: aspectos históricos e evolução conceitual. Millenium: 
Educação, Ciência e Tecnologia, Viseu, Portugal: Instituto Politécnico de Viseu-IPV, 
n. 34, Abr. 2008, p. 223-231. Disponível em: 
https://revistas.rcaap.pt/millenium/article/view/8369. Acesso em 01/09/2020.  

 

16/11 Leitura dos textos para discussão na aula síncrona 

Atividade:  
- Destacar os diferentes momentos históricos vivenciados pelas pessoas com 
deficiência, objetivando compreender que acontecimentos ou fatos influenciaram na 
prática do cotidiano escolar, marcando as conquistas alcançadas pelos indivíduos 
que apresentam deficiências.  
 
- Atentar-se para os momentos que marcaram a evolução histórica da deficiência 

(fase pré-histórica; fase marcada pelo assistencialismo, fase atual da deficiência 

marcada por uma visão interacionista de deficiência e perspectivada pelo conceito de 

inclusão). 

 

18/11 Texto - MIRANDA, Arlete Aparecida Bertoldo. História, deficiência e educação 
especial. Revista Histerdbr On-line, Campinas, n. 15, 2004, p. 1-7. Disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf. Acesso em 
01/09/2020. 

 

https://revistas.rcaap.pt/millenium/article/view/8369
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/revis/revis15/art1_15.pdf


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

 
Texto – GLAT, Rosana; FERNANDES, Edicléia Mascarenhas. Da Educação 
Segregada à Educação Inclusiva: Uma breve reflexão sobre os paradigmas 
Educacionais no contexto da Educação Especial Brasileira. Revista Inclusão, nº 1, 
2005. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. Acesso em 
01/09/2020. 

23/11 Leitura do texto: Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em 01/09/2020. 
 

 

25/11 Temática da aula: A política de educação especial e a deficiência 
intelectual/múltipla. 
Texto: Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 
inclusiva.  

 

30/11 Atividade assíncrona: - Destacar os principais aspectos da Política atual de 

educação inclusiva e os aspectos que compõem a formação docente na área da 

educação especial. 

Leitura do texto Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/07.pdf. 
Acesso em 01/09/2020. Política de educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva e a formação docente no Brasil 

 

02/02 Temática da aula: A política de educação especial e a deficiência 
intelectual/múltipla. 
Texto: GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. Política de educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva e a formação docente no Brasil. Revista 
Brasileira de Educação. V.18, nº 52, jan-mar, 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/07.pdf. Acesso em 01/09/2020. 

 

07/12 Atividade  

09/12 Temática da aula: As bases teóricas da definição de deficiência intelectual: 
Conceituação, características, causas, prevenção e intervenção pedagógica. 
 
Leitura e discussão dos textos:  
 
CARVALHO, Erenice Natália Soares de; MACIEL, Diva Maria Moraes de 
Albuquerque. Nova concepção de deficiência mental segundo a American 
Association on Mental Retardation-AAMR: sistema 2003. Temas em Psicologia, 
v. 11. n. 2, 2003, p.147-156. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-
389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 01/09/2020. 

 

14/12   

16/12 MATURANA, Ana Paula Pacheco Moraes; MENDES, Enicéia Gonçalves. Inclusão e 
deficiência intelectual: escola especial e comum sob a óptica dos próprios 
alunos. Educar em revista, Curitiba, Brasil, nº 66, p. 209-226, out/dez/2017. 
Disponível em: https://revistas.ufpr.br/. Acesso em 01/09/2020. 
 
Texto: DSM V – Deficiência Intelectual (p.33 a p.42). Disponível em: 
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/07.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/07.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-389X2003000200008&lng=pt&nrm=iso
https://revistas.ufpr.br/
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
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de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf. Acesso em 01/09/2020. 

11/01 Atividade: - Levantar os pontos principais do conceito de deficiência intelectual 

segundo a AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental) e DSM V (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais). 

 

13/01 Temática da aula: Transtorno do Espectro do Autismo, a deficiência intelectual e as 
práticas pedagógicas. 
Leitura e discussão do texto: DSM V – TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO (p.50 a 59). Disponível em: http://www.niip.com.br/wp-
content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-
DSM-5-1-pdf.pdf. Acesso em 01/09/2020. 
 

 

18/01 Atividade: - Caracterizar o autismo segundo os critérios diagnósticos do DSM V.  

20/01 Temática da aula: Transtorno do Espectro do Autismo, a deficiência intelectual e as 
práticas pedagógicas. 
Leitura e discussão do texto: Transtornos Globais do Desenvolvimento – MEC 
(2010). Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7120
-fasciculo-9-pdf&category_slug=novembro-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em 
01/09/2020. 

 

25/01 Atividade:  
Caracterizar os Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo, Síndrome de 

Rett, Transtorno de Asperger, Transtorno Desintegrativo da infância, O espectro 

autista) e sua história. 

 

27/01 Temática da aula: Deficiência Múltipla.  
Discussão do texto: A aprendizagem de alunos com deficiência Múltipla: 
contribuições da teoria histórico-cultural por meio da pesquisa colaborativa. 
Disponível em: 
http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT16-
2013/AT16-022.pdf. Acesso em 01/09/2020. 

 

01/02 Atividade: Destacar a relevância das práticas pedagógicas apresentadas no artigo, 

voltadas para o ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência múltipla, 

trazendo as contribuições da perspectiva Histórico-Cultural. 

 

03/02 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): 
Temática da aula: As contribuições da perspectiva Histórico-Cultural no estudo de 
pessoas com deficiência intelectual. 
Leitura e discussão do texto: GÓES, Maria Cecília Rafael de. Relações entre 

Desenvolvimento Humano, Deficiência e Educação: Contribuições da Abordagem 

Histórico-Cultural. In: OLIVEIRA, M.K.; SOUZA, D.T.; REGO, T.C. Psicologia, 

Educação e as Temáticas da Vida Contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. 

(Texto enviado por e-mail 

 

08/02 Atividade: Destacar os conceitos fundamentais da perspectiva histórico-cultural no 
estudo de pessoas com deficiência: 

 Relação entre aprendizagem e desenvolvimento; 

 Compensação sociopsicológica; 

 

http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-e-Estatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7120-fasciculo-9-pdf&category_slug=novembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7120-fasciculo-9-pdf&category_slug=novembro-2010-pdf&Itemid=30192
http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT16-2013/AT16-022.pdf
http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2013/AT16-2013/AT16-022.pdf
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Uso de caminhos alternativos e recursos especiais. 

10/02 Temática da aula: Tecnologia assisitiva. 
Texto: Tecnologia assistiva nas escolas. Disponível em: 
http://www.galvaofilho.net/livro_TA_ESCOLA.pdf. Acesso em 01/09/2020. 

 

15/02 Atividade: Elaboração de material adaptado a ser apresentado em aula - valendo 

10,0 pontos 

 

17/02 Minicurso sobre elaboração de materiais adaptados. Aula com Daiana 
(mestranda do PPGEEB). 
 

 

22/02 Atividade: Elaboração de material adaptado a ser apresentado em aula - valendo 
10,0 pontos. 
Entrega do texto escrito elaborado nas aulas assíncronas – valendo 10,0 pontos. 

 

24/02 APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS ADAPTADOS DESENVOLVIDOS - valendo 
10,0 pontos. 

 

03/03 APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS ADAPTADOS DESENVOLVIDOS - valendo 
10,0 pontos. 

 

08/03 Elaboração dos materiais  

10/03 APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS ADAPTADOS DESENVOLVIDOS - valendo 

10,0 pontos. 

 

15/03 Ajuste de atividades   

17/03 Avaliação geral da disciplina a ser entregue via e-mail ou através de formulário 

google. 

 

22/03 Ajuste de atividades  

24/03 Entrega dos resultados.  

OBS:  
1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para atender às necessidades 
didático-pedagógicas dos (as) alunos (as). 
2) A média será a somatória das duas avaliações escritas (texto escrito e trabalho), dividido 
por dois. 
 

Professora Responsável:  
 Isabel Matos Nunes. 

 

 

 
 

http://www.galvaofilho.net/livro_TA_ESCOLA.pdf

