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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas ---- ----  

Ementa:  

Processo de Inclusão Escolar. Educação Especial e o atendimento educacional especializado. A 
prática do trabalho colaborativo na perspectiva da inclusão escolar. 

 

Objetivos Específicos   

 Analisar o processo de Inclusão Escolar. 

 Compreender a educação especial e o atendimento educacional especializado. 

 Analisar a prática do trabalho colaborativo na perspectiva da inclusão escolar. 

 

Conteúdo Programático   

1 A Educação Especial na perspectiva da Inclusão escolar. 
2 Atendimento Educacional Especializado e a prática pedagógica. 
3 Atendimento Educacional Especializado e o trabalho colaborativo. 
4 As deficiências no contexto da inclusão escolar. 
5 A perspectiva Histórico-cultural e a Educação Especial. 

 

Metodologia   

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas de forma síncrona por 
meio de plataformas digitas (google classroom e google meet) ou outras que se mostrarem 
relevantes ao longo do processo de desenvolvimento das aulas. Serão realizados debates, 
discussões e exposições de conceitos. O percentual mínimo de aulas síncronas não será 
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inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total da disciplina conforme resolução 
nº 30/2020 CEPE – UFES sobre o ensino EARTE*. 

 As aulas síncronas acontecerão às quintas-feiras no horário das 18h30 às 20h30. 

 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 produção de texto escrito 
(portfólio) valendo nota 10,0. 

 Utilizaremos textos para discussão das aulas disponíveis na plataforma virtual google 
classroom. 

 Serão disponibilizados os slides e material das aulas síncronas aos alunos. 
 
Obs. *Caso haja quaisquer mudanças em relação às orientações legais da universidade para o 
retorno de aula híbrida e/ou presencial, a metodologia poderá ser alterada no que tange as aulas 
presenciais. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

De acordo com a orientação normativa 01 de 25 de agosto de 2020, 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 participação nas aulas síncronas e entrega das atividades 
(aulas assíncronas); avaliações individuais e trabalhos. Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se 
comprometer com: 
      -  Frequência de 75% das atividades totais 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 em forma de portfólio sobre os principais aspectos discutidos no 
decorrer das aulas, valendo 10,0 pontos. O portfólio será construído ao longo do 
semestre a partir das atividades elaboradas nas aulas assíncronas. 

- 01 trabalho em dupla valendo 10,0 pontos – Apresentação e elaboração de seminário. 
- A média será a somatória das avaliações escritas (portfólio e trabalho em dupla - seminário), 

dividido por dois. 
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Observações:  

Algumas bibliografias digitais serão incluídas no desenvolvimento das aulas on line e serão 
disponibilizadas aos alunos através dos meios digitais, no google classroom. Serão incluídas 
produções acadêmicas de reconhecida relevância na área de conhecimento da disciplina. 

 

Cronograma: Fevereiro de 2021 a Maio de 2021.  

Fevereiro: 
A Educação Especial na perspectiva da Inclusão escolar. 
Atendimento Educacional Especializado e a prática pedagógica. 
 
Março: 
Atendimento Educacional Especializado e o trabalho colaborativo. 
A perspectiva Histórico-cultural e a Educação Especial. 
 
Abril: 
As deficiências no contexto da inclusão escolar – Apresentação de seminários. 
 
Maio:  
As deficiências no contexto da inclusão escolar – Apresentação de seminários. 
Entrega das atividades avaliativas por meio de plataforma digital google classroom. 
Fechamento do semestre. 
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