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O Papel do Professor na Educação Inclusiva  

• Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais “promover             

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras               

formas de discriminação” (art.3o, inciso IV).  

• Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno               

desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

• No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência                

na escola” como um dos princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta                 

do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino          

(art. 208).  

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394/96, no artigo 59, preconiza                

que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e             

organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade          

específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino             

fundamental, em virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos             

superdotados para conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para            

a organização da educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries              

mediante verificação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais            

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida           

e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37).  

•EDUCAÇÃO ESPECIAL – LEI 12.796/2013  

•- O texto anterior falava em "educandos com necessidades especiais". Agora, a redação diz              

"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”;  

•- "o poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento            
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aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades           

ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio            

às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em            

educação especial.".  

•Quem são os alunos da educação especial:  

I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física,               

intelectual, mental ou sensorial.  

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um            

quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas        

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição          

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno           

desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial           

elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou            

combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.  

•São objetivos do atendimento educacional especializado:  

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos              

especiais.  

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;  

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as             

barreiras no processo de ensino e aprendizagem;  

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.  

• Organização da Educação Especial  

• - Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação             

superior; - Atendimento educacional especializado;  

• - Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  

• -Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais           
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profissionais da educação para a inclusão escolar;  

• - Participação da família e da comunidade;  

• - Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos          

transportes, na comunicação e informação;  

• - Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.  

• Profissionais da Educação Inclusiva  

• O atendimento educacional especializado é realizado mediante atuação de profissionais           

com conhecimentos específicos no ensino da língua brasileira de sinais, da língua            

portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do sistema braille, do soroban, da             

orientação e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do            

desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento         

curricular, da adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de             

recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia assistiva entre outros.  

 

NOSSAS MÍDIAS: 

Página no Facebook       Grupo no Facebook 

Perfil no Instagram         Canal no YouTube 
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