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PLANO DE ENSINO 

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

UNIDADE CURRICULAR: Educação Especial: Fundamentos, políticas e práticas na perspectiva da educação 
inclusiva – 8633 

Carga Horária Total da UC: 75 horas 

Professoras Responsáveis: 
Edna Martins 
Erica Ap. Garrutti de Lourenço 

Contatos: 
edna.martins@unifesp.br 
egarrutti@yahoo.com.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação / Educação Especial: Fundamentos, políticas e práticas 
na perspectiva da educação inclusiva 

Objetivos 
• Compreender a diversidade como um processo natural e enriquecedor dos contextos de ensino-
aprendizagem e a importância da organização de uma prática docente que observe, respeite e valorize as 
diferenças que permeiam os contextos educacionais; 
• Compreender as bases históricas e políticas do atendimento educacional aos alunos com deficiência, altas 
habilidades e/ou superdotação (ah/s) e transtorno do espectro autista (Tea); 
• Estudar as principais particularidades do desenvolvimento de alunos com deficiência, ah/s e Tea e 
conhecer perspectivas de atuação pedagógica junto a esse alunado. 

Ementa 
Introduzir o aluno à discussão sobre o tema inclusão e diversidade, contextualizando-o no âmbito de 
políticas e práticas que enfatizam e objetivam a educação de qualidade para todos com destaque para o 
estudo da política nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 2008) e à 
discussão de condições históricas, políticas, teóricas e pedagógicas de sua proposição e efetivação através 
dos estudos de documentos e publicações sobre inclusão escolar e atendimento educacional especializado 
(AEE) de alunos com deficiência. Introduz e discute noções básicas sobre políticas e práticas de inclusão, 
assim como sobre o desenvolvimento e educação na existência das mais diversas formas de deficiência: 
intelectual, sensorial (surdez e cegueira), física e múltipla; de Transtornos do Espectro Autista - TEA e de 
Altas Habilidades, enfatizando a dimensão social de suas formas de expressão em cada sujeito, cultura e 
momento histórico. 

Conteúdo programático 
• Histórico da Educação Especial: do atendimento segregado à inclusão 
• Conceituação de Educação Especial no contexto da Educação Inclusiva 
• Inclusão e diversidade no âmbito das políticas educacionais: principais documentos legais e 

políticas de atendimento à população-alvo da Educação Especial no Brasil 
• Currículo e Atendimento Educacional Especializado 
• Contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação de pessoas com deficiência. 
• Currículo e noções de acessibilidade e mediação pedagógica com foco em especificidades do 

desenvolvimento de alunos com deficiências, Transtorno do Espectro Autista e altas habilidades e 
superdotação 
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Metodologia de ensino 
Atividades Síncronas 
Web-aulas que ocorrerão às terças-feiras às 14:30 para a turma do vespertino e às 19:30 para a 
turma do noturno. 
As web-aulas se darão pela ferramenta google-meet a partir de apresentação de um tema ou 
autor da UC, acessado pelos estudantes por meio de leituras prévias dos textos disponibilizados na 
plataforma moodle. 
A exposição inicial do tema pelas professoras deve ter uma duração aproximada de 40 minutos. 
Após isso, será aberta uma discussão com as questões dos estudantes. O diálogo será priorizado 
em todos os encontros síncronos. 
OBS: Para estudantes que eventualmente não possam participar das atividades síncronas, será 
disponibilizada gravação da web-aula para acesso ao conteúdo desenvolvido. 
 
Atividades Assíncronas 

• Vídeos com as gravações das web-aulas 
• Fóruns coletivos; 
• Tarefas específicas como estudos dirigidos e produção de diários; 
• Análise crítica de vídeos documentários com os temas propostos; 
• Produção de texto individual e coletivo 

Avaliação: Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Critérios que serão levados em conta para que o aluno obtenha o resultado “cumprido” 
A avaliação será processual. Os estudantes serão avaliados a partir da participação nas atividades 
propostas. Tais atividades envolvem o acesso ao AVA (moodle) e respostas adequadas aos fóruns 
coletivos; às tarefas específicas como estudos dirigidos sobre temas ou autores discutidos e 
produção de texto pequenos textos individuais ou em grupos. Todas as atividades deverão ser 
postadas no AVA moodle da Unifesp. Será dado conceito “cumprido” para os/as estudantes que 
realizarem o mínimo de tarefas assíncronas, segundo orientações 
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