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Apresentação 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, 
realizou nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2018, a segunda edição do CAIE - 
Congresso em Acessibilidade e Inclusão na Educação. O evento foi realizado no 
campus Cubatão, e teve como tema principal “Educação para todos – que todos 
são estes?”. 

O CAIE 2018 foi um evento gratuito, aberto à participação de todas as 
pessoas, organizações públicas e privadas, Organizações Não Governamentais - 
ONGs, instituições de pesquisa e ensino, em todos os níveis e modalidades para 
discutir, apresentar resultados de pesquisas, projetos para garantia de 
acessibilidade e inclusão na Educação para todos.  

A ideia foi discutir e compartilhar experiências importantes para a educação, 
apresentar tecnologias sociais e materiais, estudos, cases, projetos e propostas 
que ajudam a tornar o ambiente escolar mais aberto e acessível a todos os que 
dele podem se beneficiar. Sejam eles Pessoas com Deficiências - PcDs, altas 
habilidades, com dificuldades de aprendizagem ou integrantes de minorias, que
geralmente, sentem-se ou estão à margem das ofertas educativas de que dispõe a 
sociedade. 

No Brasil, há algum tempo, a acessibilidade e a inclusão na educação 
deixaram de ser apenas uma preocupação de educadores e interessados, foram 
alçadas à condição de política educacional e linguística do Estado, como 
demonstram o programa Escola Acessível do governo Federal, e a edição regular 
de legislação referente ao tema, como a Lei nº 10.0981(BRASIL, 2000) - a lei da 
Acessibilidade.  

Nesta tarefa de fazer a Educação mais acessível e inclusiva, o IFSP abriu 
suas portas para receber a comunidade de professores, pesquisadores e usuários, 
num movimento de integração e difusão de propostas e resultados, e não menos 
importante, num movimento de aproximação de pessoas e instituições interessadas 
na educação. 
 

Prof. Dr. Elifas Levi da Silva 
Presidente da Comissão organizadora 

  

 
1 BRASIL. Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
Brasília. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm acesso jul. 2017. 
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Caderno de resumos 

 
 

O Congresso ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2018, nos períodos 
matutino e vespertino com palestras, mesas redondas, comunicações coordenadas, 
mostras de pôsteres, oficinas, mostra de protótipos, minicursos e atividades culturais.  

O tema central do evento é “EDUCAÇÃO PARA TODOS – QUE TODOS SÃO 
ESTES?"  e busca entender, debater e divulgar o estado da arte, projetos, pesquisas, e a 
prática do cotidiano escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas à 
acessibilidade e a inclusão de todas as pessoas nos processos educativos. Um olhar para 
além da deficiência física, sensorial e intelectual, tentando alcançar, também, questões 
como pobreza, gênero, raça e cor, entre tantos outros. 

Como o CAIE coincide com o dia nacional do surdo – 26 de setembro, reservamos 
a tarde do dia 26 para fazer nosso primeiro setembro Azul, concentrando neste dia as 
atividades relacionadas às questões da surdez. 
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CERIMÔNIAS: 
 
 
 
1.ABERTURA SOLENE: (dia 25/09 – das 09 às 10:30) - Auditório 

 Diretor geral do campus – Prof. Robson Nunes 
 Pró-reitor de expansão – Prof. Silmário Batista dos Santos 
 Prefeito de Cubatão – Ademário da Silva Oliveira 
 Representante da sociedade civil – Marly Vicente da Silva - ISAC 

Instituto Sócio Ambiental da Vila dos Pescadores – Cubatão 
 Representante político – Vereadora de Santos - Audrey Kleys 
 

Apresentação musical:  

Bateria mirim da escola de Samba - Grêmio Recreativo e escola de Samba 
União Imperial (10:00 h às 10:30 Horas) 

 

 2. ENCERRAMENTO (27/09 – 16:00 às 17:30 h) – hall principal 

 Comissão Organizadora e Direção do Campus 
 

Apresentação musical: hall principal 
Coral dos funcionários públicos da cidade de Cubatão  
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CONFERÊNCIAS: 
 

___________________________________________________________ 

Conferência de Abertura: Título: Educação Para Todos. 
Auditório - (11:00 às 12:30 h) 

___________________________________________________________ 

Profa. Dra. Mariângela Camba – Unimes
http://lattes.cnpq.br/6581287086616123 
Descrição: As Políticas Públicas de Educação - Retomando conceitos e 
relações sobre as Políticas e o Estado. O percurso histórico e suas 
implicações para a garantia do direito à educação. A Educação Básica e 
o Ensino Fundamental - articulando o passado e o presente - rumos da 
educação e posicionamentos frente a garantia, ou não, do direito para a 
acessibilidade necessária e o atendimento à diversidade - Inclusão e 
Integração – O que se pratica? O discurso que permeia a inclusão e a 
prática. O desempenho escolar dos alunos e as Avaliações de larga 
escala praticadas e consolidadas. Profissionais da Educação: um 
caminho em construção. Reflexões sobre Educação como direito, 
Educação como direito social e escola pública como bem público. 

 

___________________________________________________________ 

Conferência de Encerramento: O Valor da Educação. 
Auditório - (14:00 às 15:00 h)

___________________________________________________________ 

Professor Romeu Kazumi Sassaki 
Descrição: O conferencista fará uma apresentação sobre o valor da 
educação e balizará sonhos e esperanças de sucesso, e de dificuldades 
a vencer, a partir das discussões, ofertas e temáticas apresentadas no 
CAIE 2018 – um olhar de especialista, de larga experiência e 
reconhecimento nacional e internacional. Observações que poderão 
ajudar e orientar ações e rumos para os interessados na educação e 
próximas edições do CAIE. 
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MESAS REDONDAS: 
 

___________________________________________________________ 

Conversa Com Quem Faz (25/09 das 16:30 às 18:30H) – sala 114 
___________________________________________________________ 

Prof.  Aureliano de Santana Junior – SEDUC Santos e Guarujá – especialista em AEE e DI 
Prof. Anguair Gomes dos Santos – Especialista Educação Infantil e DI 
Prof. Francivaldo Lourenço da Silva SEDUC PG– Especialista DA, mestrando filologia e 
língua portuguesa USP 
Profa. Márcia Hiromi Higa – SEDUC Praia Grande – Psicopedagogia clínica e AEE 
Profa. Diva Paulo Sales – SEDUC São Vicente - Pedagoga 

 
Descrição: Professores da educação especial, com larga experiência no 
planejamento e na prática da sala de aula, farão um relato do 
desenvolvimento pessoal, do trabalho, das dificuldades e dos sucessos 
obtidos na sala de aula 

 
___________________________________________________________ 

Inteligência coletiva: Reflexões sobre a exclusão na cibercultura 
(25/09 das 16:30 às 18:30 horas) – sala 113 

___________________________________________________________ 

Professores:  Dr. Artarxerxes Tiago Tácito Modesto, Dra. Angela Halen Claro Franco, Ms. 
Ana Elisa S C S Ferreira, Ms. Rafael Stoppa Rocha – Grupo de pesquisa ELIN, do IFSP CBT 

Descrição: Esta mesa redonda interdisciplinar, composta por professores 
das áreas de Geografia, Gerenciamento de Informação e Linguística, 
propõe uma reflexão sobre ambientes digitais como espaços de 
inclusão/exclusão tendo como aporte teórico inicial leituras das obras de 
Pierre Lévy e seus conceitos sobre inteligência coletiva e cibercultura. 

Os integrantes da mesa, ao longo dos últimos meses, vêm discutindo 
essas questões com o próprio autor via Twitter e pretendem apresentar 
algumas de suas postagens como provocações para repensar espaços 
privados (como Redes Sociais) e como esses ambientes podem propagar 
um discurso excludente.  

Pensamos a programação algorítmica como uma linguagem que ao ser 
construída propaga discursos daquele que programa, sabendo que não 
existe neutralidade discursiva. No processo de selecionar e hierarquizar, 
esses espaços também são responsáveis por silenciar e omitir, o que será 
entendido como um gesto de exclusão. 
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Lévy, em “As Tecnologias da Inteligência”, instiga seu leitor com a 
pergunta: “O que acontece com a distinção bem marcada entre o sujeito 
e o objeto do conhecimento quando nosso pensamento se encontra 
profundamente moldado por materiais e coletivos sociotécnicos?” (LÉVY, 
2016, p.10) 

Ao deslizarmos essa reflexão para o ambiente escolar, podemos repensar 
o acesso a esses materiais e como os sujeitos, docentes e discentes, 
desafiam seus limites para juntos construir uma inteligência coletiva crítica 
e inclusiva. 

___________________________________________________________ 

Africanidades e Educação: Discurso, práticas pedagógicas e os desafios 
das relações étnicos raciais no espaço escolar 

(dia 27/09 das 08:30 às 10:30 horas) – Sala 112 
___________________________________________________________ 

Prof. Thayany Toledo Muniz – coord. Educafro - 
http://lattes.cnpq.br/6770199819828791 (2013) 
Profa. Cínthia Vichino – Educafro - http://lattes.cnpq.br/9150573123894186 
Profa. Me. Andréia Kelli Marques:  http://lattes.cnpq.br/9743345331950091 
Prof. Dr. Júlio Evangelista Santos Júnior - http://lattes.cnpq.br/9198520162769845 

Descrição: No Brasil, a história da população negra foi amplamente 
documentada por sua condição escrava. Mas do que isso, na literatura 
sobre escravidão predominou uma visão que insistiu em circunscrever o 
negro e a negra, primeiro, na esfera econômica como mercadorias e, 
posteriormente, na esfera da cultura como exóticos, e na esfera política 
como grupo destituído de capacidade organizativa e propositiva. A Lei n. 
10.639/2003 pode ser considerada um ponto de chegada de uma luta 
histórica da população negra para se ver retratada com o mesmo valor 
dos outros povos que para aqui vieram, e um ponto de partida para uma 
mudança social. Na política educacional, a implementação da Lei n. 
10.639/2003 significa ruptura profunda com um tipo de postura 
pedagógica que não reconhece as diferenças resultantes do nosso 
processo de formação nacional. 

Considerando a necessidade de diálogo permanente com instituições de 
ensino, gestores educacionais, movimento negro e sociedade civil 
organizada para a implementação das Leis 10639/03 e 11645/08 e ações 
de cumprimento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais  para Educação  das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino da História Afro-Brasileira e Africana, bem como o 
desafio  de desafio de se constituir, em parceria com os sistemas de 
ensino, para todos os níveis, uma Educação para as Relações Étnico-
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Raciais, orientada para a divulgação e produção de conhecimentos, bem 
como atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e 
valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 
brasileira.   

 
___________________________________________________________ 

Vida de professor – os desafios do dia a dia nas escolas de educação 
básica - (dia 27/09 das 08:30 às 10:30 horas) Sala 123 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Viviane Martins (IFSP CBT, SEE SP) 
http://lattes.cnpq.br/8515218182235575 
Profa. esp. Tânia Regina Lourêncio – SEDUC Guarujá 
Profa. Me. Daniella Gardini Scalet - UNIVESP 
Profa. Paula Camila dos Santos Silva Fernandes– SEDUC Guarujá 

Descrição: Refletir sobre a inclusão e as práticas que a promovam de 
maneira adequada, respeitando-se a peculiaridade do indivíduo durante 
sua educação básica, é o objetivo central desta mesa, que conta com 
olhar de uma equipe multidisciplinar, composta por professores, 
psicopedagogos e fonoaudiólogos, convidando os presentes a discutir, a 
analisar e a refletir sobre o tema. Serão levantadas questões que abordem 
o processo de inclusão, suas dificuldades e superações, principalmente 
em escolas públicas regulares de educação básica.  

 
___________________________________________________________ 

Metodologias Ativas nos cursos de graduação em EaD: novas formas de 
acesso ao conhecimento - (dia 27/09 das 11:00 às 12:30 horas) Sala 116 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Viviane Lima Martins – IFSP CBT 
http://lattes.cnpq.br/8515218182235575 
Profa. Me. Daniella Gardini Scalet - UNIVESP 
Profa. Me Jenifer Farias de Souza - UNIVESP 

Descrição: Professores-pesquisadores discutem a utilização de 
metodologias ativas nos cursos de graduação EaD, sobre a perspectiva 
do acesso ao conhecimento através do aprender-fazendo. Como é 
aplicada a teoria na prática? Qual o papel da Aprendizagem Baseada em 
Problemas e do Design Thinking na promoção e democratização do saber 
em cursos EaD? Estas e outras questões serão discutidas neste encontro. 
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PALESTRAS 
 

___________________________________________________________ 

Cursos FIC nos IF – uma estratégia de inclusão 
(25/09 das 16:30 às 18:30) Sala 122 

___________________________________________________________ 
Prof. Wilson de Andrade Matos – Pró-reitor de extensão do IFSP - Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/617894317361353 

Descrição: A oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou 
Qualificação Profissional nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia está amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB/96), na Lei nº 11.892/2008 – lei de criação dos Institutos 
Federais – e em uma série de decretos que as regulamentam. Destaca-se 
que a oferta de cursos FIC tem como finalidade proporcionar uma formação 
profissional ou aprimorar novos conhecimentos aos profissionais já 
habilitados. Apesar das críticas de que a oferta desses cursos seja 
apresentada como garantia da empregabilidade, ao passo em que 
culpabiliza os trabalhadores pelo seu desemprego, acreditamos, como 
muitos autores, que esta modalidade de educação profissional pode ser 
uma oportunidade de formação, desde que seja garantida a articulação com 
outras políticas que contribuam para a formação integral do trabalhador e 
com a sua inserção no mundo do trabalho. Nessa apresentação, será 
demonstrado como o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem procurado 
estabelecer, por meio de seus regulamentos e ações da Pró-reitoria de 
Extensão (PRX), uma melhor compreensão do papel dos cursos de 
qualificação profissional a toda a comunidade. Mostraremos, também, 
alguns números que apontam para uma convergência das propostas 
desenvolvidas e a aderência dos cursos FIC às demandas locais. Por fim, 
apresentaremos alguns desafios e como poderemos enfrentá-los por meio 
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2019/2023). 

 
___________________________________________________________ 

A educação profissional no contexto brasileiro: o quê, pra quem?"  
(dia 27/09 das 08:30 às 10:30 horas) Sala 121 

___________________________________________________________ 
Profa Dra. Karina Aparecida de Freitas - Campus Salto: 
http://lattes.cnpq.br/7203287970703191 

Descrição: A educação profissional no Brasil possui histórico marcado por 
expectativas formalmente explícitas nas políticas públicas e documentos 
legais que nem sempre corresponderam à realidade de sua implantação 
nos diferentes sistemas de ensino. Lançando olhar mais específico sobre 
a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, de seu marco 
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criador, com o Decreto n. 7566/1909, que a justificava pela necessidade 
de afastar os filhos dos desfavorecidos da fortuna do vício e do crime, até 
a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com 
finalidades ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional, 
diferentes papéis foram atribuídos à educação profissional, influenciando 
sua forma e o público a quem se destinava. Ainda considerando a criação 
dos Institutos Federais, tal histórico dicotômico ganhou diferentes 
nuances relacionadas à propositura de verticalização do ensino, 
característica dessas Instituições, e consequente atuação em diferentes 
níveis de ensino, bem como por suas características administrativas, de 
ingresso e de composição do corpo de servidores. Considerando os 
movimentos da educação profissional no Brasil, à luz de documentos 
legais não só dedicados a esta modalidade de ensino, mas à educação 
básica de nível médio e fundamental, pretende-se refletir com o público 
qual tem sido o papel da educação profissional em nosso país, o lugar por 
ela assumido nas políticas nacionais e pra quem ela tem sido destinada. 
Marcos legais mais recentes, como a própria Lei 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017, midiaticamente divulgada como “Reforma do Ensino 
Médio”, tem reforçado o campo de disputa em que a educação profissional 
se insere, permitindo boas e profícuas considerações acerca da pergunta 
- o que e pra quem? 

 
___________________________________________________________ 

Inclusão social do negro em períodos de exceção e perdas de direitos 
conquistados. (dia 27/09 das 11:00 às 12:30 horas) – sala 103 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Wellington Santos Ramos – IFSP CBT 

Resumo: O objetivo da palestra é abordar as conquistas de direitos tais 
como: a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 
da temática "História e Cultura Afro-Brasileira, a política do sistema de 
cotas raciais, o estatuto da igualdade racial que servem de instrumento no 
combate ao racismo e à exclusão social; direitos estes conquistados a 
partir das lutas de negros e negras ao longo de décadas. Apontar-se-á 
também que tais conquistas vêm sendo duramente golpeadas pelo atual 
governo desde a “extinção simbólica” da Secretaria de Política de 
Promoção de Igualdade Racial, que no governo anterior tinha “status” de 
Ministério e hoje é um mero apêndice no Ministério de Justiça e Cidadania 
e toda uma agenda oficial que não favorece um amplo debate da histórica 
exclusão de negras e negros do acesso aos bens matérias e simbólicos. 
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___________________________________________________________ 

Autismo: contribuição comportamental e sensorial para a inclusão (25/09 
– 16:30 às 18:30h) sala 103 

___________________________________________________________ 
Karina Costa Sales – terapeuta ocupacional e psicomotricista 
Tatiana Roberta Lopes- psicóloga comportamental - Profissionais da Equipe GADI Clínica 
Especializada Em Autismo. 

Descrição: A Organização Mundial da Saúde afirma que a cada sessenta 
e oito crianças, uma nasce dentro do espectro autista, revelando um dado 
alarmante, que necessita de maior atenção, preparo social e técnico para 
lidar com tamanha alteração psicossocial. Derivado deste índice, 
compreendemos ter um desafio social e educacional frente ao processo 
de inclusão deste aluno pertencente no Espectro Autista. Para 
alcançarmos esta meta na inclusão escolar, é necessária uma 
transformação deste ambiente, capacitando os profissionais que atendem 
esta criança, tanto na área da saúde como também na área da educação, 
compartilhando uma visão interdisciplinar baseada numa metodologia 
mais adequada que beneficie as áreas em déficits no Espectro. A análise 
da função do comportamento (ABA) e o sistema sensorial são ferramentas 
facilitadoras para este processo de inclusão, quando utilizadas nas 
adaptações curriculares. Visto que a escolarização pode ser a primeira via 
para que a criança tenha uma inserção social com qualidade, 
proporcionando contato social, interação e comunicação. A Palestra 
supracitada visa promover estratégias de capacitação, em âmbito 
comportamental e sensorial, para que os profissionais de todas as áreas 
de atuação possam promover intervenções de maior qualidade e 
assertividade frente ao processo de inclusão da pessoa pertencente ao 
Espectro Autista, facilitando desenvolver todo o potencial que este novo 
aluno possui. 

Conteúdo: Definição atualizada sobre o Transtorno do Espectro Autista 
segundo o DSM-V, descrição da análise do comportamento, definição 
sobre sistema sensorial, estratégias comportamentais e sensoriais para 
auxiliar no processo desafiador da inclusão dos alunos com TEA.  

 
___________________________________________________________ 

Ensino a distância como política de acessibilidade e inclusão na 
educação - (Dia 27 das 11:00 às 12:30 h) sala 101 

___________________________________________________________ 
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Profa. Me. Débora Ricardo UFJF 

Descrição: A educação inclusiva tem sofrido modificações rápidas e 
profundas, as quais vêm alterando o cenário da educação regular. O 
processo educacional na perspectiva inclusiva aponta para o ensino-
aprendizado de acordo com as necessidades/especificidades de cada 
estudante. Nesse contexto de educação para todos, dentro das políticas 
públicas de inclusão, são valorizados os diferentes saberes e as diversas 
culturas que o aluno traz consigo. Dentro dessa perspectiva, no ambiente 
educacional de hoje, há a exigência de profissionais capazes de lidar com 
diversas situações, inserindo-se, de forma plena, dentro de uma nova 
cultura de aprendizagem. Para que isso ocorra, torna-se necessária uma 
formação permanente de professores, a qual seja capaz de capacitá-los a 
transformarem a unidade de teoria e prática em uma práxis permanente 
dentro do ambiente educacional. Nessa realidade de reformulação e 
reestruturação educacional a EAD, por seu carácter flexível, tem alcançado 
um grande espaço na educação brasileira torna-se uma solução viável e 
econômica, tendo, como uma das suas grandes qualidades, a possibilidade 
de formar sujeitos que se encontram dispersos geograficamente. 

___________________________________________________________ 

A política como ferramenta de promoção e inclusão na educação 
(dia 25/09 – das 16:30 às 18:30 horas) – Auditório 

___________________________________________________________ 
Vereadora de Santos - Audrey Kleys 

Descrição: Apresentarei no CAIE, Congresso de Acessibilidade e Inclusão 
na Educação, as políticas públicas voltadas à área educacional 
desenvolvidas na Câmara Municipal de Santos tendo como referência a 
metodologia do “SENTIR”. A missão de despertar na sociedade a vontade 
de participar da política, cumprindo assim os seus deveres para que de 
forma correta possam cobrar os seus direitos. A minha função é também 
ajudar a construir um novo cidadão para uma nova política. Vamos juntos 
nesta caminhada?  

___________________________________________________________ 

Quem permanece ausente na educação para todos? 
(dia 26/09 – 11:00 às 12:30) auditório 

___________________________________________________________ 
Prof. Romeu Kazumi Sassaki  

Descrição: De fato, certos tipos ou categorias de deficiência são sempre 
lembrados ou citados em cursos, palestras e publicações sobre Educação 
para Todos, tais como: deficiência física, deficiência visual, deficiência 
auditiva e deficiência intelectual. Mas, há tantos outros tipos de deficiência 
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que permanecem "esquecidos" ou "desconhecidos", apesar de eles já 
fazerem parte de leis federais brasileiras e de normais internacionais. O 
mesmo "esquecimento" ou "desconhecimento" ocorre com diversos 
grupos de pessoas sem deficiência. Esta palestra pretende mostrar e 
descrever quem são essas pessoas ainda ausentes na educação para 
todos. 

 
___________________________________________________________ 

A inclusão das minorias nos ambientes escolares - o caso da lgbtfobia - 
(25/09 das 16:30 às 18:30 horas) sala 119 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Renata Plaza Teixeira – IFSP JCR 

Descrição: Segundo o Relatório GGB 2017 (Grupo Gay da Bahia), a cada 
19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou comete suicídio no Brasil 
em função da Lgbtfobia, o que faz do país o campeão mundial de crimes 
contra as minorias sexuais. De acordo com agências internacionais de 
Direitos Humanos, matam-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13 
países do Oriente Médio e da África onde há pena de morte contra 
pessoas LGBT. Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no 
Brasil, realizada em 2016 pela Secretaria de Educação da Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
(ABGLT), apresenta dados alarmantes: 60% dos participantes afirmaram 
se sentir inseguros na escola por se definirem como LGBT, sendo que 
73% relataram ter sido agredidos verbalmente e 36% 
declararam ter sofrido agressões físicas. A Lgbtfobia tem, assim sendo, 
profundas implicações psicológicas e sociais. O tema é tão importante, 
que faz parte do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à 
Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos, que estimula 
ações de enfrentamento à discriminação, à violência e 
ao bullying LGBTfóbicos na educação. O assunto, portanto, deve ser 
abordado nas escolas e fazer parte da formação de professores, sendo 
fundamental que se promova, no contexto educacional, a compreensão e 
o reconhecimento das diferenças quanto às identidades de gênero e às 
orientações sexuais para que os preconceitos sejam superados, a 
diversidade seja respeitada e os direitos da população LGBT sejam 
garantidos. 
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___________________________________________________________ 

Os caminhos profissionais - a gente escolhe a profissão ou a profissão 
escolhe a gente? (26/09 das 14:00 às 16:00h) sala 101 

___________________________________________________________ 
Mirian Petrone - Presidente da ABRAJET Nacional 

Descrição:  Esta é uma pergunta muito comum entre alguns profissionais. 
Geralmente a profissão é escolhida pela aquisição financeira que ela pode 
agregar. Mas, e quando não somos nós que escolhemos, e sim a própria 
quem nos escolhe? A crescente procura por profissionais altamente 
qualificados tem levado uma grande parte dos jovens a profissão 
politicamente correta. A abordagem sobre o tema leva sempre a reflexões 
cada vez mais aprofundadas de estudos sobre o assunto. O que é o certo 
e errado existe? Psicólogos de Recursos Humanos recrutam profissionais 
fabricados ou aqueles que são felizes no que fazem? Qual o critério desta 
escolha? Os caminhos de uma trajetória profissional envolvem vários 
aspectos e as diretrizes nem sempre são tão simples.  A palestra irá 
abordar a experiência profissional da palestrante que tem em seu 
currículo uma trajetória ampla em muitas atividades.  Reconhecida 
internacionalmente na área do turismo ocupa cargo de liderança no 
cenário jornalístico. 

 
___________________________________________________________ 

Setembro azul - A pessoa com deficiência e sua inclusão na sociedade – 
(26/09 DAS 08:30 às 10:30H) – sala 123 

___________________________________________________________ 
Renatha Robertha Petrone – Bióloga da ARSEP 

Descrição: A sociedade está amadurecendo em relação à integração das 
pessoas com deficiência em todas as áreas possíveis, mas ainda há muito 
preconceito e despreparo para integrar estas pessoas plenamente. Há 
muitos problemas estruturais que reforçam a importância do papel da 
inclusão social a ser exercida pelos governantes. Há três pilares que 
sustentam a política de inclusão das pessoas com deficiência de forma 
ativa: empregabilidade, acesso igualitário e universal, tecnologias. Para 
isso, uma das estratégias é corrigir as desvantagens na educação e na 
formação. A educação é fundamental para a construção de uma 
sociedade democrática em suas dimensões social, ética e política. A 
educação escolar é um fator de dominação colaborando na construção de 
um homem obediente e submisso, mas também, se bem utilizada, é a 
chave para libertação da obediência e submissão. A educação é a chave 
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para a mudança do indivíduo e da sociedade em que ele vive. Ela é uma 
porta para a mudança de paradigma. Sou a Renatha Petrone, bióloga, 
especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos, 40 anos, 
mãe de três meninos lindos, nasci com surdez bilateral moderada à grave. 
Sofri muitas barreiras para me integrar à sociedade em uma época que 
carecia de políticas públicas para integração das pessoas com 
deficiências na sociedade. A educação e a busca por informações e 
direitos contribuíram para mudar a minha história. O caminho da 
educação inseriu-me no mercado de trabalho e consequentemente 
ajudou-me a superar as discriminações e exercer os meus direitos. Nesta 
palestra abordaremos os 3 pilares citados, trataremos sobre os mitos 
envolvendo as pessoas com deficiência, e sobre o papel de da sociedade 
na inserção das pessoas com deficiências diante do papel transformador 
da educação.  

 
___________________________________________________________ 

Cocriação de propostas pedagógicas acessíveis 
(27/09 das 08:30 às 10:30 H) – sala 101

___________________________________________________________ 
Profa. Me. Mary Grace Pereira Andreoli – IFSP BTV 

Descrição: A palestra abordará vivências e uso das Tecnologias 
Digitais de modo a possibilitar que os estudantes estejam envolvidos em 
um mesmo projeto pedagógico, porém com suas necessidades 
específicas atendidas. Será discutido ainda o uso da Tecnologia Assistiva 
como forma de equiparação de oportunidades, especialmente na 
realização de atividades de autoria. Espera-se ainda que o encontro 
possibilite pensar a Cocriação de estratégias pedagógicas criativas, 
significativas e com sentido social para os estudantes. 

 
___________________________________________________________ 

As múltiplas possibilidades de atuação profissional do audiodescritor e do 
consultor. (25/09 das 14:00 às 16:00h) sala 120 

___________________________________________________________ 
Profa. Dr. Ana Júlia Perroti - GREAT/USP 

Descrição - A audiodescrição é uma ferramenta de acessibilidade para a 
inclusão de pessoas com deficiência visual, além de outros públicos. 
Podendo estar presente em ambientes escolares, culturais, esportivos e 
religiosos, entre outros, a área é carente de profissionais que possam 
atender à demanda crescente. Nesta palestra, você aprenderá o que é a 
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audiodescrição, em que tipos de objetos ela pode ser usada, e conhecerá 
as principais particularidades dessa ferramenta de acessibilidade. 

Público alvo: indicada para todos os públicos – pessoas interessadas em 
ingressar na área 

___________________________________________________________ 

Reforma do ensino médio – é bom ou, não é? 
(26/09 das 14:00 às 16:00 horas) – sala 123 

___________________________________________________________ 
Professor Dr. Fernando Cássio - UFABC 
Profa. Dra.  Ana Paula de Oliveira Corti – IFSP SP 

Descrição: Professores pesquisadores da UFABC e do IFSP SP discutirão 
as vantagens e desvantagens da reforma proposta pelo governo. 
Implicações para o Brasil, para os alunos e para os professores. 

 

___________________________________________________________ 

Hospitalidade incondicional e a formação de professores para o 
acolhimento a pessoas com altas habilidades (PAH) 

(dia 26/09 das 14:00 às 16:00 horas) sala 114 
___________________________________________________________ 

Profa. Me. Jaqueline S. Santos - http://lattes.cnpq.br/1465670452339883 

Resumo: Apresenta breve panorama das políticas públicas voltadas ao 
atendimento educacional de Pessoas com Altas Habilidades (PAH´s), 
discute as lacunas na formação de professores quando se trata de alunos 
com altas habilidades/superdotação, e, como o conceito de Hospitalidade 
Incondicional e alteridade de Derrida (2004) e de formação humana de 
Severino (2001, 2002) podem nortear o entendimento de educação 
inclusiva e de formação de professores necessário ao acolhimento das 
PAH´s. 
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___________________________________________________________ 

Perspectivas da educação especial para 2019 na visão do grupo fazer o 
bem - (26/09 das 11:00 às 12:30 horas) Sala 101 

___________________________________________________________ 
Grupo Fazer o Bem Mogi das Cruzes 
Prof. Me. André Soares Trindade – Presidente da sede Brasil da Associação mundial de 
Educação Especial 
Prof. Torao Mori, Profa. Karina Rodrigues, Profa. Me. Maria de Lourdes Pezzuol. 
Resumo: O grupo FAZER O BEM, apresentará a partir de sua experiência 
nacional e internacional uma discussão sobre os caminhos da Educação 
Especial, discorrendo sobre os seguintes tópicos: 

 CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA – Qual o tipo de 
Educação nós temos hoje? – Como lidar com pessoas com 
deficiência? – A importância das Terminologias sobre as 
Deficiências. 

 PERSPECTIVAS DA FAMÍLIA EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL – O que os pais esperam da Escola? – Como criar um 
vínculo entre a Criança a Escola e a Família? 

 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019 
– Histórico das ações realizadas pela ONG – Pequenas Atitudes, 
Grandes Conquistas – Futuras ações para novas conquistas 

___________________________________________________________ 

Acesso ao conhecimento no brasil: oportunidade para todos? 
(Dia 27/09, das 08:30 às 10:30 horas) sala 122 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Mary Francisca do Careno – UNESP Assis 

Resumo: A presente pesquisa vai na direção de se questionar por que, no 
Brasil, temos uma escola que exclui seus alunos? Vive em função deles 
e os marginaliza. O acesso ao conhecimento é meritocracia ou direito? 
Quais barreiras devem ser ultrapassadas para que os chamados 
marginalizados da sociedade consigam realizar o quase inatingível sonho 
de se tornarem cidadãos/cidadãs. Para responder, torna-se relevante 
abordar as pré-condições histórico-estruturais das questões que 
permeiam a construção desse estigma e como as práticas escolares o 
perpetuam. As concepções teóricas de Goffman (1963) sobre estigma e 
de Moscovici (2007) sobre representações sociais contribuem para uma 
discussão referente à subjetividade presente na construção dessa 
identidade deteriorada dos alunos. A concepção que os professores têm 
de crianças não-brancas vem representada na sua prática pedagógica da 
mesma forma como as relações raciais se desenvolvem na sociedade, ou 
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seja, em movimentos de mudança e permanência. Esta se revela no 
cumprimento das regras institucionais e as mudanças se apresentam 
revelam nas lutas e nas ações - nem sempre reveladas pela escola - dos 
movimentos sociais, especialmente dos movimentos negros, com suas 
reivindicações por políticas públicas e por leis que garantam a 
permanência de seus direitos. A Lei 10.639/03 nos ajuda a desconstruir 
as ideologias que sustentam os mitos da inferioridade do negro e da 
democracia racial ao destacar a necessidade de conhecimentos mais 
consistentes sobre a história e a cultura dos povos africanos e afro-
brasileiros.   

___________________________________________________________ 

Só se educa pela diferença: a transformação por meio do entendimento 
da diversidade - (dia 25/09 – das 14:00 às 16:00 horas) – sala 121 

___________________________________________________________ 
Prof. Marcos Roberto Souza Brogna. http://lattes.cnpq.br/3156784531848018 

Descrição: Em tempos de bolhas de ódio e propagação de “fake news” pelo 
mundo virtual, é possível construir uma realidade mais empática, 
transformando espaços de educação em lugares de convivência e respeito. 
Análise de caso real: um ano de transformação com 1.200 alunos e 78 
professores da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. 
 

___________________________________________________________ 

Matemática em rede com multiplano - a matemática sob a ótica do 
desenho universal: (dia 26/09, das 11:00 às 12:30 horas) – sala 116 
___________________________________________________________ 

Prof. Me. Rubens Ferronato.  Multiplano Curitiba. 
 http://lattes.cnpq.br/7290615285356287 

Descrição: A matemática de forma acessível, inclusiva e mais fácil de 
entender por que se pode ver, sentir e interagir. 

Descrição: Potencialize a aprendizagem do seu estudante. O multiplano 
é um instrumento desenvolvido no conceito do desenho universal que 
permite tangibilizar a matemática de forma lúdica, destacando o 
significado dos temas, criando cenários de investigação e desenvolvendo 
o raciocínio combinatório de forma simples 

 

 

 



 

45 
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160 

ANAIS CAIE 2018 - v.1 - CADERNO DE RESUMOS 
 

___________________________________________________________ 

Educar em todos os sentidos: acessibilidade nos programas 
governamentais do livro - (26/09 – das 08:30 às 10:30 horas) – sala 122 

___________________________________________________________ 
Prof. esp. Roberto Maluhy e Pedro Milliet - Multiplano 

Descrição: Por que acessibilidade é importante nos livros? Alguns 
números, O conceito de Desenho Universal, Lei Brasileira da Inclusão, 
Panorama internacional. A realidade dos programas governamentais - 
Exigências técnicas: o impacto do Governo na qualidade das obras 
acessíveis. Na prática, como fica? Como é feita a entrega dos livros? 
números dos programas governamentais, as etapas da produção de um 
livro acessível. O que vem a seguir? Perspectivas futuras 

 

___________________________________________________________ 

Educação infantil inclusiva: o brincar e a corporeidade 
(dia 27/09 das 11 às 12:30 horas) – sala 123

___________________________________________________________ 
Profa. esp. DI - Beatriz Brunaldi Perez – Núcleo do saber Infantil 

Descrição: O brincar e a corporeidade são elementos fundamentais para 
o trabalho realizado com todas as crianças na escola, principalmente 
entre o grupo de crianças da educação especial, sendo importantes 
aliados para a aprendizagem, socialização e para o desenvolvimento 
cognitivo, social e motor da criança. Ressaltando que as crianças 
compreendidas integralmente, devem ser privilegiadas a todo momento 
na jornada educativa da Educação Infantil. Trazendo também a discussão 
sobre a importância do olhar do professor e da professora para as 
diferenças dentro da escola, respeitando o tempo de cada criança e 
estimulando o desenvolvimento. 

 
___________________________________________________________ 

A educação especial e as escolas estaduais paulistas 
(27/09 das 11:00 às 12:30 horas) – sala 122 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Diego Mubarack de Melo – SEDUC São Paulo 

Descrição: A preocupação com a Educação Especial iniciou-se, 
principalmente, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
a mais de vinte anos e isto refletiu em novas metodologias de ensino, 
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currículos adaptados e a inserção de crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais no ambiente escolar, seja na educação básica 
como no ensino superior. Junto com a preocupação pedagógica surgiu uma 
preocupação estrutura e física para receber todos os alunos, indiferentes de 
suas necessidades não. Como meio de ampliar a oferta para a educação 
especial e visando um melhor atendimento destes alunos a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo, através de políticas públicas vem 
ampliando vigorosamente as Salas de Recursos que atendem alunos 
regularmente matriculados nas salas comuns com alguma necessidade 
especial (áreas de deficiência auditiva, física, intelectual, visual, múltipla ou 
TEA – Transtorno do Espectro Autista) no contraturno da educação básica 
com professores especializados e estrutura exclusiva. Esta palestra 
aproxima o público geral aos desafios encontrados pela equipe gestora para 
manter em funcionamento estas Salas de Recursos e mostrar um pouco 
mais da “inclusão” promovida pelos órgãos governamentais, neste caso em 
específico, o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria 
Estadual da Educação. 

___________________________________________________________ 

Avaliação dos sistemas educacionais – serve para quê, serve para 
quem? (Dia 26/09 das 16:30 às 18:30 horas) sala 103 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Ana Maria Andrade de Oliveira Melo – Anhanguera Educacional 

Descrição: A promulgação da Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) apresentou ao Brasil 
o cenário ideal para a diversificação e flexibilização curricular baseada em 
diretrizes do Banco Mundial e legitimada por um país em ampla 
transformação econômica e política, cuja abertura de fronteiras em plena 
globalização abria também a possibilidade de formação rápida de quadros 
profissionais mais técnicos e com acesso mais ágil ao mercado de 
trabalho. Dessa forma, revolucionou o ensino superior com novos 
paradigmas, modelos de educação baseados em competências e deu 
início às diretrizes curriculares que, se por um lado deixaram de lado as 
antigas “grades” curriculares responsáveis por uma educação com ares 
militares, por outro lado permitiu a existência de modelos educacionais de 
qualidade discutível e novos modelos de cursos presenciais e à distância 
desafiando a criatividade de gestores responsáveis por equilibrar as 
exigências da formação profissional com diferentes padrões de qualidade.  

A qualidade destes cursos passou a ser medida por um sistema de 
avaliação coordenado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto 
Nacional de Educação Anísio Teixeira – INEP e pelo Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior – SINAES e se expandiu envolvendo alunos 
“clientes”, docentes, funcionários, especialistas e criou rankings 
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qualitativos que servem como parâmetros mercadológicos para decisões 
de consumidores cada vez mais conscientes de suas escolhas, cada vez 
mais segmentados em diferentes níveis, semelhantes às classes sociais 
e que se dividem em escolas consideradas de massa ou verdadeiras 
boutiques com pobres ou nobres programas de formação.  

Neste contexto, o sistema de avaliação aprimorou-se fortemente, foi 
profissionalizado e estruturou-se a partir da tecnologia que também 
cresceu durante o mesmo período. A avaliação interna e externa da 
educação superior se tornou essencial para o estabelecimento dos 
padrões de qualidade num cenário que se agigantou nos últimos vinte 
anos no Brasil com a expansão educacional e com as mudanças no perfil 
de uma educação comercial, administrada e mercadológica. As diretrizes 
deste processo foram de extrema importância para a formação de um 
novo modelo de Gestão e Planejamento da Educação Superior.  

Apresentamos dados históricos deste processo e questionamos se hoje o 
planejamento da educação superior no Brasil é feito a partir de objetivos 
pedagógicos ou mercadológicos, se considera as Diretrizes Curriculares 
ou os processos avaliativos da educação superior, se o sistema de 
avaliação serve como parâmetro pedagógico ou mercadológico ou ainda 
se os dois objetivos podem conviver pacificamente na estrutura de 
planejamento e gestão do ensino superior privado brasileiro com 
qualidade. Nosso objetivo é demonstrar o desenvolvimento deste 
processo após vinte anos de aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, as reformas, as Diretrizes Curriculares e o sistema 
de avaliação e suas influências no processo de planejamento e gestão do 
ensino superior privado brasileiro.  

Este trabalho é o resultado de pesquisa bibliográfica a partir de livros, 
artigos acadêmicos, teses e pesquisa documental com análise qualitativa 
de Leis, Decretos, Portarias e Normativas do Ministério da Educação 
(MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE), Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). Também é fruto das 
reflexões já realizadas em Tese de Doutorado produzida na Universidade 
de São Paulo em 2004 e na experiência profissional acadêmica de mais 
de vinte anos na gestão e avaliação do ensino superior privado brasileiro. 
Apresentamos assim, o processo de avaliação dos sistemas 
educacionais, para quê e a quem servem na política educacional 
brasileira. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
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A inclusão e a interdisciplinaridade na educação e no trabalho. (25/09 
das 14:00 às 16:00 horas) - sala 122 

___________________________________________________________ 
Profa. Daniela Emmerich de Souza Mossini Miskulin Pesquisadora PUC-SP na área de Direito 
Educacional danimossini@hotmail.com; 
Profa. Carolina Ignarra Sócia-fundadora da Talento Incluir 

Descrição:  O objetivo da apresentação é apontar estratégias para garantir 
uma inclusão plena do estudante no sistema brasileiro. A legislação pátria 
aponta caminhos para garantir o acesso e a permanência de pessoas com 
deficiências em todos os níveis do Sistema Educacional e no âmbito do 
mercado do trabalho. Mas é preciso um esforço coletivo em parceria para 
garantir na prática e não apenas no papel, o amplo acesso, a permanência 
adaptada e a construção de acomodações necessárias para cada caso. 
O Projeto Educacional Individual é a ferramenta para fomentar a parceria 
entre escola, sociedade e família no suporte ao desenvolvimento integral 
do educando com deficiência. O estudante tem direito e obrigações que 
devem ser acompanhadas e adequadas a cada caso. Garantir o acesso 
da neurodiversidade ao sistema educacional é garantir a pluralidade 
formativa de toda uma sociedade. A Educação Brasileira precisa ser 
inovadora, inclusiva e transformadora. O mercado de trabalho precisa se 
adequar as pessoas e não as pessoas ao mercado de trabalho. As 
adaptações devem ser feitas em favor do elemento humano e não do 
lucro. Pensar a diversidade na Escola e no Trabalho é construir pontes 
para transformar a sociedade. E não barreiras para isolar pessoas. A 
Educação serve para ampliar os horizontes do saber humano e não para 
ampliar a empregabilidade. Vamos pensar novas práticas inclusivas que 
por meio da interdisciplinaridade encontraremos soluções criativas e 
emancipatórias. A sociedade que marginaliza será convidada a pagar a 
conta da exclusão social da improdutividade gerada por ela. 

O objetivo da apresentação é apontar estratégias para garantir uma 
inclusão plena do estudante no sistema brasileiro. A legislação pátria 
aponta caminhos para garantir o acesso e a permanência de pessoas com 
deficiências em todos os níveis do Sistema Educacional e no âmbito do 
mercado do trabalho. Mas é preciso um esforço coletivo em parceria para 
garantir na prática e não apenas no papel, o amplo acesso, a permanência 
adaptada e a construção de acomodações necessárias para cada caso. 
O Projeto Educacional Individual é a ferramenta para fomentar a parceria 
entre escola, sociedade e família no suporte ao desenvolvimento integral 
do educando com deficiência. O estudante tem direito e obrigações que 
devem ser acompanhadas e adequadas a cada caso. Garantir o acesso 
da neurodiversidade ao sistema educacional é garantir a pluralidade 
formativa de toda uma sociedade. A Educação Brasileira precisa ser 
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inovadora, inclusiva e transformadora. O mercado de trabalho precisa se 
adequar as pessoas e não as pessoas ao mercado de trabalho. As 
adaptações devem ser feitas em favor do elemento humano e não do 
lucro. Pensar a diversidade na Escola e no Trabalho é construir pontes 
para transformar a sociedade. E não barreiras para isolar pessoas. A 
Educação serve para ampliar os horizontes do saber humano e não para 
ampliar a empregabilidade. Vamos pensar novas práticas inclusivas que 
por meio da interdisciplinaridade encontraremos soluções criativas e 
emancipatórias. A sociedade que marginaliza será convidada a pagar a 
conta da exclusão social da improdutividade gerada por ela 

 
___________________________________________________________ 

A inclusão escolar numa perspectiva mundial. Palestra com dinâmica 
(dia 25/09 das 16:30 às 18:30) – sala 101 

___________________________________________________________ 
Profa. Me Carolina Ramos Resende Videira - Fundadora da Turma do Jiló Neurologista e 
Especialista em Inclusão e Gestão das Diferenças - http://turmadojilo.com/ 
Cíntia de Alice Momesso - Gerente pedagógica da Turma do Jiló, Educadora Sistêmica, 
Psicóloga, Pedagoga e especialista em Psicopedagogia. http://turmadojilo.com/ 

Descrição: Trazer a perspectiva histórica da educação inclusiva: exclusão, 
segregação, integração e inclusão; Apresentar a inclusão escolar na 
prática de acordo com os seis eixos de trabalho que compõem o programa 
da Turma: Diagnóstico, Capacitação de professores e funcionários, 
Encontro com as famílias, Tema transversal: Diversidade e Música e 
Barreiras e Acessibilidade; Realizar dinâmicas de sensibilização a fim de 
trazer o aluno que cada um carrega consigo e dessa forma desenvolver a 
empatia. 

___________________________________________________________ 

Direito à educação da pessoa com deficiência 
(dia 26/09 das 08:30 às 1030) – sala 101 

___________________________________________________________ 
Renata Flores Tybirica - Defensora Pública de São Paulo - 
http://lattes.cnpq.br/9315444428265658 

Descrição: Esta apresentação tem por objetivo analisar o direito à educação 
da pessoa com deficiência de acordo com ordenamento jurídico brasileiro. 
Para tanto, inicia-se com a definição de pessoa com deficiência trazida pela 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, e reproduzida 
pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/15), que abandona uma 
perspectiva patológica da deficiência e adota o modelo social que remete a 
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Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 
pelo qual devem ser analisadas os impedimentos, as barreiras existentes e 
a participação social. Após, explana-se sobre os antecedentes históricos do 
direito à educação da pessoa com deficiência como a Declaração Mundial 
de Educação para Todos (1990), Declaração de Salamanca (1994), 
Convenção da Guatemala (Decreto 3.956/2001), chegando então na 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008) e na legislação atual em vigor. A apresentação ainda 
discute o conceito de atendimento educacional especializado (AEE) nos 
termos do Decreto 7611/11 e aborda questões específicas da Política 
Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA), bem como a impossibilidade de cobrança de valores 
diferenciados e de recusa de matricula de alunos/as com deficiência, 
trazendo inclusive informações sobre ação direta de inconstitucionalidade 
que tramitou no Supremo Tribunal Federal e que abordou ambos os temas. 
Por fim, termina com resultados de pesquisa que analisou decisões do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 31/01/2005 
a 08/01/2016 sobre direito à educação das pessoas com deficiência 
intelectual e TEA. 

  
___________________________________________________________ 

Palestra: Burnout no mundo acadêmico 
(26/09 das 16:30 às 18:30 horas) – sala 102 

___________________________________________________________ 
Profa. Me. Denise Marques Alexandre - NEARS-PUCSP 
http://lattes.cnpq.br/1733625395226590 

Descrição: A síndrome de Burnout, ou como é conhecida, síndrome do 
esgotamento profissional caracterizada pela tensão emocional e estresse 
crônico provocado pelas condições de trabalho físico, emocional, e 
psicológico desgastantes. Um olhar para a área da Educação e da Saúde. 
Quanto a realização pessoal e o envolvimento profissional afetam a 
qualidade e estilo de vida? Quando se trata de objetivo na profissão? Qual 
a medida entre oportunidade x condição de trabalho x possibilidade? 

Desacelere! 

  



 

51 
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160 

ANAIS CAIE 2018 - v.1 - CADERNO DE RESUMOS 
 

___________________________________________________________ 

Palestra: As vantagens da inovação e tecnologia de acessibilidade para 
acessibilidade surda – setembro azul 

(Dia 26/09 das 14:00 às 16:00 horas) – sala 103 
___________ ________________________________________________ 

Prof. Me. Joaquim Amado da Silva Júnior 
http://lattes.cnpq.br/0216314766542575 

Descrição: Surdos que conhecem o idioma local e a Língua de Sinais 
Internacionais e LIBRAS podem seguir estes cursos sem encontrar a 
barreira de comunicação que são frequentemente encontradas na rede, 
onde conteúdo em áudio exclui visitantes surdos. Essas barreiras podem 
às vezes ser um obstáculo ao crescimento profissional dos surdos, 
desencorajando-os de procurar novo conteúdo para ser capacitado para 
seu crescimento profissional no setor de TI. 

 
___________________________________________________________ 

Autismo - diferente é o mundo que queremos. 
(dia 25/09 das 14:00 às 16:00 horas) Sala 123 

___________________________________________________________ 
Profa. Cristina Fernandes dos Santos Soares – Secretária adjunta SEDUC especial Santos 

Descrição: Nesta palestra abordaremos   o  histórico do transtorno 
espectro autista,  as dificuldades na busca de um  diagnóstico, o paralelo 
entre o Código Internacional de Doenças C.I.D 10(com referências  às 
adequações no CID 11) e o  D.S.M. 5; a legislação que versa sobre o 
assunto (lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.), a  importância de 
intervenções precoces(estimulações), as  especificidades da pessoa com 
T.E.A   ,o atendimento educacional especializado/salas de recursos 
multifuncionais ,as adaptações/adequações curriculares( mudanças nas 
estratégias pedagógicas) ; o plano educacional individualizado(P.E.I) e 
outras considerações de cunho sócio educacionais. 
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___________________________________________________________ 

Círculos inclusivos de construção de paz 
(25/09 das 16h30 às 18h30) sala 102 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra.  Selma Martinez Simões Rodrigues de Lara – SEDUC Santos - 
http://lattes.cnpq.br/8573964112451181 
Profa. Me.  Liliane Claro de Rezende – SEDUC Santos - 
http://lattes.cnpq.br/2510456639692158 
Profa. esp. Cristina Fernandes dos Santos Soares – Secretária Adjunta SEDUC Santos 

Descrição: A Justiça Restaurativa constitui-se em um conjunto sistêmico 
de princípios, técnicas e ações coordenados por facilitadores capacitados, 
investindo de forma auto compositiva na prevenção e resolução de 
conflitos. Busca resguardar o desenvolvimento de procedimentos focados 
na transformação da realidade conflituosa ou violenta em aprendizado 
para um novo fazer.  

Alguns princípios e valores da Justiça Restaurativa são: cooperação 
voluntária; horizontalidade; reconhecimento da humanidade de todos; 
respeito; empatia; busca de sentido e pertencimento; responsabilização 
pelos danos causados, dentre outros inerentes ao processo de 
(re)construção da Cultura de Paz. 

A apresentação abordará o processo de implantação da Justiça 
Restaurativa no município de Santos, em proposta interinstitucional 
construindo política pública pela Lei Municipal 3371/2018. Também 
aborda a ferramenta Círculos inclusivos de construção de paz. 

Integra a palestra uma vivência em processo circular, de forma interativa 
com os participantes. 
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___________________________________________________________ 

A evolução da escola – como pode ser a educação no futuro 
(26/09 – das 08:30 às 10:30) – sala 120 

___________________________________________________________ 
Profa. Me. Denise Marques Alexandre – NEARS-PUCSP 

http://lattes.cnpq.br/1733625395226590 
Profa. Dra. Anna Carolina Salgado Jardim– NEARS-PUCSP; IFSP  
http://lattes.cnpq.br/5558406596047509 
Profa. Me. Renata Nicizak Villela – NEARS-PUCSP; IFSP 
 http://lattes.cnpq.br/9361774209494847 
Profa. Me. Vanusa dos Reis Coêlho – NEARS-PUCSP 
http://lattes.cnpq.br/1310951344590195 

Descrição: A educação profissional brasileira, desde sua 
institucionalização como política pública, em 1909, baseou-se na 
dicotomia que separa a educação para o mundo do trabalho e a educação 
para a intelectualidade, marcando seriamente a história da educação no 
Brasil. Nesses 109 anos, foram muitas as mudanças que marcaram a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as 
quais revelam essa dualidade. A partir do ano de 2008, numa tentativa de 
se contrapor a essa dualidade, foram criados os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), por meio da Lei nº 11.892/08. No 
entanto, tratando de uma instituição sensível às contradições políticas, no 
momento atual em que um movimento conservador assume a direção da 
cena social, política e econômica do Brasil, a educação profissional 
experimenta, mais uma vez, a agudização dos conflitos que orientam sua 
diretriz educacional, gerando insegurança e ansiedade. O risco de 
retrocessos não diz respeito apenas às políticas educacionais, mas 
também às conquistas da fase anterior, muitas delas ainda carecendo de 
uma consolidação. Nesse contexto, efetuou-se um estudo junto aos 
professores e gestores de um câmpus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo, com o objetivo de compreender, sob 
o aporte teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais 
proposta por Moscovici (1961), como as contradições historicamente 
construídas se enraízam no cotidiano da instituição e afetam o que fazer 
de professores e gestores, influenciando as suas representações sociais 
sobre o futuro. Os procedimentos metodológicos envolveram a Técnica 
da Associação Livre de Palavras com o termo indutor Futuro e duas 
questões abertas, a primeira sobre a justificativa da palavra mais 
importante escolhida pelo sujeito na TALP e a segunda enfocando-se o 
futuro da educação profissional. Os dados foram processados no software 
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Iramuteq para a realização de Análise Prototípica, de Similitude e 
Classificação Hierárquica Descendente. Os resultados mostram que, 
quando convidados a refletir sobre o Futuro, os participantes enfocaram 
seus próprios amanhãs, apresentando sentidos pessoais e profissionais, 
indicando representações sociais de futuro caracterizadas por 
contradições e dualidades. Quando refletiram sobre o Futuro da Educação 
Profissional, as dualidades e contradições desaparecem. As 
representações, nesse caso, passaram a ter função identitária (Abric, 
1998) e se mostraram mais como possibilidades de proteção da 
especificidade do grupo. No atual cenário, marcado por transformações 
econômicas, políticas e socioculturais, a análise das representações 
sociais de futuro desses profissionais, evidenciou elementos significativos 
para o compromisso com a oferta de uma educação crítico-emancipatória, 
pública, gratuita e de qualidade, revelando um horizonte de esperança, de 
resistência e de luta por uma educação não dicotômica e integral. 
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OFICINAS: 
 

___________________________________________________________ 

Atitude Sustentável - (25/09 das 14:00 às 18:00 h) – sala 104 
___________________________________________________________ 

Tatiane Gimenez Duarte e Caio Kanashiro Tavares – GEPEFOP 

Descrição: O projeto Atitude Sustentável baseia-se na realização de 
oficinas que visam gerar uma conscientização e aprendizado sobre o 
reuso de materiais descartado. 

Através das ações realizadas durante a oficina, os participantes são 
conscientizados da importância de ações sustentáveis dentro e fora do 
conceito escolar, tornando visível o tripé da sustentabilidade (sociedade – 
economia – meio ambiente). 

O ensino de forma lúdica, além de despertar o sentimento de 
pertencimento quanto ao tema, também pode ser visto como uma 
ferramenta de aprendizado inclusiva, pois dentro da atividade cada 
participante doa o que tem de melhor em seu conhecimento para o outro 
e juntos transformam conhecimento teórico em prática. 

Baseando-se nesse ideal e considerando as necessidades da sociedade 
atual, a escola deve contribuir com a disseminação da sustentabilidade e 
isso pode ocorrer de diversas formas.  Proporcionando sobretudo um 
ambiente capaz de promover cooperação, consciência planetária e 
geração de renda. 

O potencial educativo dentro da sustentabilidade é muito rico. A 
consciência depende da educação e para que haja uma consciência 
ambiental, é preciso vivenciar diariamente experiências que conduzam a 
essa necessidade.  

Educar num ambiente produtivo e divertido é o que torna a Atitude 
Sustentável um diferencial para seus participantes e elaboradores 

___________________________________________________________ 

Orientação e Mobilidade 
(26/09 das 09:30 às 10:30 horas) – sala 102 

___________________________________________________________ 
Prof. Professor Gilmar Ribeiro dos Santos - Lar das Moças Cegas de Santos 

Descrição: A Orientação e mobilidade, tem como maior objetivo, criar 
meios seguros para que a pessoa com  deficiência visual, possa se 
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locomover nos mais diversos ambientes com segurança e autonomia 
utilizando recursos específicos como a bengala longa,  o cão guia, 
aplicativos tecnológicos, o auxílio de pessoas como guias videntes, além 
de outras situações mais avaliações e demais condições, que possam 
contribuir  para que o deficiente visual consiga 

ter uma mobilidade confiante e segura, a fim de realizar tudo que for 
necessário para os mesmos terem uma qualidade de vida ainda melhor 
em todos os sentidos. 

 A Oficina, tem como principal objetivo, apresentar dicas e 
sugestões específicas para que todo aquele que desejar ajudar o 
deficiente visual em algum momento, possa se encontrar bem capacitado 
para oferecer maior segurança em toda situação que o deficiente visual 
poderá necessitar de auxílio. 

 Além disso, apresentar o processo de reabilitação e os estágios, 
aos quais o deficiente visual é submetido: 

 
1. A conscientização do estado de pessoa com deficiência visual. 
2. A aceitação parcial. 
3. A reabilitação efetiva. 
4. As adaptações específicas. 
5. A superação constante. 

 O maior obstáculo a ser enfrentado na vida da pessoa com 
deficiência visual, não é de modo algum a própria deficiência visual, mas 
é a desvalorização, o desrespeito e as atitudes das pessoas em nosso 
meio, referente a suas necessidades e é características específicas 
apresentadas. 
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___________________________________________________________ 

Produção multimídia - tics na educação – edição não-linear 
(dia 25/09 das 14:00 às 18:30:00 horas) – sala 213 

Parte 01 – das 14:00 às 16:00 h; Parte 02 – das 16:30 às 18:30 h 
___________________________________________________________ 

Profa. Elayne Kanashiro IFSP CBT 
http://lattes.cnpq.br/7895763078745226 
Estagiários: Equipe de mídia do CAIE 2018 
Alessandro Donizete de Oliveira Junior 
Pedro Henrique Silva Mendes 
Marcos Vinícius Carmona Mendes 
Nicole Silva dos Santos 
Ana Luiza de Oliveira Mesquita 
Karla Santos Castro 
Gabriela Mathias Santos 
Gabriela Marinelli de Magalhães 
Guilherme Henrique Siqueira Ghiraldelli 

Descrição: Oficina com duração de 4 horas – Nesta oficina, utilizando 
softwares livres, os participantes aprenderão conceitos e técnicas 
suficientes para a criação de vídeos didáticos. Capturas de imagens – 
fotos e filmes, roteiros, cortes, efeitos, qualidade e publicação. Num 
mundo de imagens e sons que concorrem com a escoa, estes vídeos 
podem motivar e ser um recurso valioso para a aprendizagem dos alunos. 

Laboratório - 20 vagas 
 

___________________________________________________________ 

Libras: dos aspectos linguísticos à prática contextualizada – setembro 
azul - (26/09 das 14:00 às 16:00 horas) - sala 102 

___________________________________________________________ 
Profa. Karina Costa Sales – terapeuta ocupacional e intérprete de Libras com proficiência 
no uso e ensino de Libras 

Descrição: O Decreto n°5.626 de dezembro de 2005, regulamenta a lei de 
Libras n° 10.436, de 24 de abril de 2002 que reconhece a Libras como 
língua, define o sujeito Surdo e a sua cultura, iniciando assim um novo 
marco histórico para a comunidade surda aqui no Brasil. Como sociedade 
devemos ter um conhecimento mais expressivo e aprofundado da 
gramática da Libras para falarmos de uma verdadeira inclusão das 
pessoas com surdez. Devemos iniciar a luta social, linguística e cultural 
para o cidadão surdo não se sinta um estrangeiro em seu próprio país. 
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Com esta perspectiva a oficina terá como objetivo correlacionar o 
conteúdo teórico da gramática dessa fascinante língua com exercícios 
práticos para disseminar e ampliar a inserção desta, possibilitando a 
aproximação da sociedade e assim derrubar as barreiras comunicativas 
entre surdos e ouvintes. 

Conteúdo: Definição da Língua de sinais, diferença entre Libras e 
português, descrição dos aspectos estruturais da Libras (configuração de 
mão, ponto de articulação, movimento, direção, expressão facial), 
classificadores e processo anafórico. Todo o conteúdo será explicado com 
exemplos práticos contextualizando os aspectos linguísticos da Libras 
para estabelecer conversação inicial com o surdo. 

 
___________________________________________________________ 

Setembro azul - Plataforma colabora: conhecimento acessível 
(26/09 – das 11:00 às 12:30h) – sala 213 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Elifas Levi da Silva – IFSP CBT elifas_levi@ifsp.edu.br 
Flávio Alves Monteiro – IFSP CBT flavioalvesmonteiro@gmail.com 
Mônica Rodrigues de Oliveira – IFSP CBT  monica.mro@gmail.com 

 
Descrição: Nesta oficina os participantes aprenderão a usar e contribuir 
com a Plataforma Colabora. O sistema é uma plataforma de 
compartilhamento de material didático acessível para todos os níveis de 
ensino – da Educação Infantil à pós-graduação, em todas as áreas do 
conhecimento.  Operando nos moldes da Wikipédia, disponibiliza 
materiais produzidos pelos professores usuários do sistema. Inicialmente 
está atendendo professores e em breve deve exibir funcionalidades para 
atender também os alunos nos seus esforços de aprendizagem. A ideia é 
que os materiais atendam todas as pessoas, inclusive pessoas surdas, 
cegas e com baixa visão. 
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___________________________________________________________ 

Instalação e uso do servidor portátil Moodle 
(27/09 das 11:00 às 12:30h) - sala 213 

___________________________________________________________ 
Flávio Alves Monteiro – IFSP CBT 
Prof. Dr. Elifas Levi da Silva – IFSP CBT 

Descrição: O uso das tecnologias da informação e comunicação na 
educação já é uma realidade em muitos espaços educativos. Pode ser 
uma vantagem para o trabalho do professor e para a aprendizagem dos 
alunos. No entanto, muitas localidades não contam com estrutura e 
suporte de TI inviabilizando a difusão e o uso de ambientes virtuais de 
aprendizagem, sobretudo nas localidades mais pobres. Nesta oficina os 
professores aprenderão a instalar e operar um servidor portátil Moodle, a 
partir de seu notebook pessoal, ou de um computador da escola, podendo 
assim oferecer recursos multimídia e reduzir documentos da sala de aula. 

___________________________________________________________

Exercícios sistêmicos e jogo dos mitos e lendas sobre as deficiências -
(25, 26 e 27/09 – Oferta contínua – sala 110 

___________________________________________________________ 
Profa. esp. DI – Simone Moura – SEDUC Santos e Cubatão 

Descrição: Através das vivências sensoriais possibilitar a quebra de 
paradigmas sobre o papel nos diferentes âmbitos de atuação das diversas 
pessoas, profissionais ou não, em situações de interações e intervenções 
com pessoas com deficiências. Propiciando reflexões e indagações sobre 
mitos e lendas e as generalizações das deficiências, sentindo as barreiras 
que levam a uma exclusão, ressignificando assim não a questão da 
inclusão, mas a pessoa diante da inclusão, ou seja, a atenção não ao que 
parecem ser, mas ao que elas podem ser. 
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___________________________________________________________ 

Projeto muaythai azul- a arte marcial como recurso terapêutico para 
pessoas com espectro autista - (25/09 das 14:00 às 16:00 h) - sala 103 

___________________________________________________________ 
Karina Costa Sales – Terapeuta Ocupacional E Psicomotricista 
Tatiana Roberta Lopes- Psicóloga comportamental 
Otávio Ungaretti- Professor de Muaythai e Empresário 

Descrição: O Projeto Muaythai Azul visa ampliar a qualidade de vida de 
crianças, adolescentes e adultos com TEA (Transtorno do Espectro 
Autista), oferecendo através do esporte, ferramentas para um melhor 
desenvolvimento neuropsicomotor e para a ampliação da interação social, 
com qualidade e motivação. Em parceria, a clínica GADI (Grupo de 
Avaliação Diagnóstica e Intervenção) composta por equipe técnica 
interdisciplinar (Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos e 
Pedagogos) e a Academia Ungaretti (com mestres e especialistas do 
esporte), utilizam as inúmeras possibilidades do Muaythai para 
potencializar o resultado obtido em atendimento clínico, complementando 
o tratamento e ampliando as ferramentas de desenvolvimento de todos os 
participantes. 

Conteúdo: Definições sobre o transtorno do espectro autista segundo 
DSM-V, descrição da metodologia psicomotora e comportamental 
utilizada, estratégias utilizadas no projeto e os resultados alcançados. 
Parte prática: será demonstrado algumas técnicas do muaythai utilizadas 
com os atendidos com TEA. 

Material: Datashow, caixa de som e espaço para demonstração prática do 
Muaythai 

Público alvo: profissionais da área da saúde, educação e estudantes. 

___________________________________________________________ 

Aproveitamento integral dos alimentos 
(dia 26/09 das 14:00 às 16: 00 horas) - sala 120 

___________________________________________________________ 
Araci Musolino - Instituto GEA – Ética e meio Ambiente 

Descrição: Trabalhar, de forma prática, lúdica e sistêmica, conceitos 
relacionados ao universo da alimentação saudável e sustentável, a partir 
da integração de saberes e das novas diretrizes do Guia Alimentar da 
População Brasileira (Ministério da Saúde/2014).  
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Informações e conceitos sobre escolhas alimentares, consumo 
responsável e saúde pública e ambiental, processos de produção dos 
alimentos, alimentos orgânicos e agroecológicos fazem parte da oficina, 
que busca valorizar os alimentos frescos e minimamente processados e 
sua importância para a saúde, e o seu máximo aproveitamento buscando 
a diminuição do desperdício e a maximização do uso dos seus nutrientes. 

Serão oferecidos aos participantes instrumentos e experiências que 
facilitem as escolhas cotidianas dos alimentos e a valorização das práticas 
gastronômicas e do ato de cozinhar, na direção da melhoria da saúde e 
do bem-estar individual e coletivo.  

Na prática serão utilizados vegetais integrais e orgânicos para a produção 
de suco verde e caldo nutritivo de vegetais.  

A programação inclui: 

 Acolhimento dos participantes; 
 Roda de apresentação; 
 Conceito sobre alimentação saudável; 
 Parte prática (suco verde e caldo nutritivo); 
 Encerramento e avaliação 

 

___________________________________________________________ 

Matemática em rede para educadores do ensino fundamental 1 (4º e 5º 
anos) - (dia 26/09 das 14:00 às 16:00 horas) - sala 116 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Rubens Ferronato.  Multiplano Curitiba. 
 http://lattes.cnpq.br/7290615285356287 

 
Descrição: Oficina prática com a utilização da ferramenta MULTIPLANO, 
premiada no Brasil e no exterior. O Multiplano é um instrumento 
desenvolvido no conceito do "desenho universal", que permite tangibilizar 
a matemática de forma lúdica, destacando o significado dos temas, 
criando cenários de investigação e desenvolvendo o raciocínio 
combinatório de forma simples. 
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___________________________________________________________ 

Matemática em rede para educadores do ensino fundamental 2 (6º ao 9º 
ano) - (26/09 das 16:30 às 18:30 horas) - sala 116 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Rubens Ferronato.  Multiplano Curitiba. 
http://lattes.cnpq.br/7290615285356287 

 
Descrição: Oficina prática com a utilização da ferramenta MULTIPLANO, 
premiada no Brasil e no exterior. O Multiplano é um instrumento 
desenvolvido no conceito do "desenho universal", que permite tangibilizar 
a matemática de forma lúdica, destacando o significado dos temas, 
criando cenários de investigação e desenvolvendo o raciocínio 
combinatório de forma simples. 

 
___________________________________________________________ 

Matemática em rede para educadores do ensino médio 
(27/09 das 08:30 às 10:30 horas) - sala 116 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Rubens Ferronato.  Multiplano Curitiba. 
http://lattes.cnpq.br/7290615285356287 

Descrição: Oficina prática com a utilização da ferramenta MULTIPLANO, 
premiada no Brasil e no exterior. O Multiplano é um instrumento 
desenvolvido no conceito do "desenho universal", que permite tangibilizar 
a matemática de forma lúdica, destacando o significado dos temas, 
criando cenários de investigação e desenvolvendo o raciocínio 
combinatório de forma simples. 

 

___________________________________________________________ 

Avaliação de acessibilidade em sítios educacionais 
(27/09 das 11:00 às 12:30 horas) - sala 121 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Guilherme Bizarro Salve – IFSP SOR 

Descrição: Se o seu interesse é entender como é feita a avaliação da 
acessibilidade de sítios educacionais, então essa oficina vai atender a sua 
necessidade. Vamos juntos perceber o que é acessibilidade, as barreiras 
e os passos da avaliação de sítios e os instrumentos e ferramentas 
utilizadas para isso. Essa não é uma oficina somente para especialistas, 
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não se preocupe. Se você possui interesse em acessibilidade dos sítios 
em sua instituição de ensino então ela será proveitosa. 

A proposta desse workshop é apresentação, debate e 
compartilhamento da metodologia e resultados de avaliação de sítios que 
está em desenvolvimento no âmbito do Projeto de pesquisa aprovado no 
PIBIFSP intitulado “Avaliação de sítios públicos na região de Sorocaba”. 

O objetivo geral dessa oficina é desenvolver de forma introdutória 
subsídios teórico-práticos para avaliar os sítios das instituições 
educacionais aos quais estão associados.  

O trabalho será realizado em duas horas. Participe e compartilhe o 
conhecimento sobre acessibilidade em sítios educacionais. 

___________________________________________________________ 

Brincar e brinquedos na diferença 
(27/09 – das 08:30 às 10:30 horas – sala 120 

___________________________________________________________ 
Profa. Beatriz Brunaldi Perez – Núcleo do Saber Infantil - 
http://lattes.cnpq.br/1887388873415588 

Descrição: Sabe-se que o brincar vai muito além do que um momento de 
diversão. É um momento de troca de experiências e saberes entre as 
crianças e professores/as, de autoconhecimento, de descoberta e de 
desenvolvimento. Um momento em que as diferenças ficam de lado, 
dando espaço as diferentes manifestações da cultura infantil. Dessa 
forma, a oficina prática trará a reflexão sobre o brincar e brincadeiras na 
diversidade, realizando construção de materiais, brincadeiras e jogos 
adaptados respeitando a diversidade e incluindo a todos. 

Oficina prática. Construção de materiais, brincadeiras e jogos adaptados 
de acordo com os estudos de casos apresentados. 

 
___________________________________________________________ 

PARQUE SENSORIAL - (27/09 das 08:30 às 10:30 horas) - sala 117 
Profa. Adriana Martins dos Santos Fernandes - SEDUC Guarujá 

___________________________________________________________ 
Daiana Ferreira Barros de Souza - SEDUC Guarujá
Katia Regina Feller - SEDUC Guarujá  

Parque Sensorial – é um espaço que foi desenvolvido para realizar 
atividades lúdicas e possibilitar as mais variadas vivências, com foco em 
estimular o sistema sensorial, que inclui a visão, a audição, o olfato, o 
paladar, o tato, a propriocepção e o sistema vestibular. 
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Nesta oficina,  faremos uma descrição do projeto de Estimulação 
Sensorial desenvolvido no CRPI, suas características, os equipamentos 
que o compõem e a finalidade de cada um, quais os resultados esperados 
junto ao público alvo, compartilhar experiências reais das nossas crianças 
e oferecer vivências sensoriais aos participantes, utilizando alguns 
materiais/ equipamentos que fazem parte do Parque Sensorial. 
A intenção é compartilhar conhecimento e contribuir para que novos 
espaços ricos em estímulos benéficos sejam construídos, tornando deste 
modo, o tratamento, a aprendizagem e as experiências, mais prazerosas. 

___________________________________________________________ 

Irohin de poesias africanas e afro-brasileiras 
(26/09 das 16:30 às 18:30 h) - sala 112 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Júlio Evangelista Santos Junior - EDUCAFRO 
Profa Fabiana Mendonça dos Santos - EDUCAFRO 

Descrição: A Oficina Irohin de Poesias Africanas e Afro-brasileiras é uma 
proposta de trabalho que constitui o Projeto Versos Iorubanos, na 
disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, para ser desenvolvida 
em escolas nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
universidades, empresas, ONG´s, sociedades de melhoramentos e 
grupos os mais diversos. O seu objetivo é funcionar, através da poesia, 
como instrumento humanizador, despertador da sensibilidade e a 
alteridade nas pessoas para as questões étnico-raciais, em especial para 
aquelas que tratam do racismo em suas diversas formas de manifestação. 
De acordo com o Artigo 26-A da Lei nº 11.645/08 e Lei 10.693/03, tornou-
se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. 
Seu conteúdo inclui diversos aspectos da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, resgatando suas contribuições, as 
histórias da África e dos Africanos. A oficina conta com rodas de conversa, 
construção coletiva de versos, rimas e estrofes, varal de poesias, saraus 
improvisados e leitura de poemas de poetas e poetisas africanos e afro-
brasileiras. 
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___________________________________________________________ 

Produção de material pedagógico para crianças com deficiência visual 
com uso da fabricação digital - (27/09 – 11:00 às 12:30 horas) – sala 119 

___________________________________________________________ 
Prof. Renato Frosch - UNISANTOS 

Resumo: Você já pensou em possibilidades de construir seu próprio 
material pedagógico com uso de aplicativos, hardware e software livre? 
Esta oficina, evidenciará possibilidades e promoverá reconhecimento de 
uso de impressões 3d, compartilhamento e utilização de arquivos digitais, 
escaneamento de material físico, entre outros recursos. Além dos 
aspectos tecnológicos serão abordados também aspectos da releitura de 
produção de material pedagógico utilizando-se de recursos digitais. 

O pesquisador tem realizado trabalho de assessoramento à secretarias 
de educação com apoios na formação docente e produção colaborativa 
de material pedagógico para crianças com deficiência visual. O processo 
consiste no reconhecimento do material produzido artesanalmente, 
adaptação e melhoramento do material com reapropriações digitais, 
utilização pelos alunos e revisão a partir das próprias manifestações dos 
alunos.

 
___________________________________________________________ 

O uso do celular como ferramenta de ensino-aprendizagem na sala de 
aula - (26/09 das 16:30 às 18:30 horas) - sala 119 

___________________________________________________________ 
Prof. Aparecido Fernando da Silva – SEDUC Guarujá 

Resumo: Com a popularização dos dispositivos móveis e das conexões 
4G passou-se a ter uma maior facilidade no uso dessa tecnologia, 
aumentando assim o uso do M-Learning - uma modalidade de ensino e 
aprendizagem relativamente recente, que permite a alunos e professores, 
criarem novos ambientes de aprendizagem à distância e em sala de aula 
com acesso à Internet. 

Santos (2013, p. 9) afirma que observando o contato do aluno com vários 
textos através do aplicativo WhatsApp, encontrou um importante suporte 
para trabalhar a leitura em sala de aula. Ainda coloca que, funciona como 
rede social, já que é utilizado para se comunicar e interagir com o outro, 
permitindo trabalhar com a multimodalidade textual. 

Para isso, desenvolver no estudante o hábito de estudo dentro e fora da 
sala de aula, com liberdade de organizar seu estudo. Desse modo, 
professor e alunos podem trocar informações em qualquer local, bem 
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como utilizá-lo como um canal para sanar as dúvidas. Assim, ao aplicar 
uma avaliação ONLINE, por exemplo, amplia-se maior relevância acerca 
de discussões sobre sustentabilidade: evitando o desperdício de recursos 
naturais.  

Inicia-se pela discussão sobre a importância da utilização da tecnologia 
de comunicação, o e-mail. Criação da conta do endereço eletrônico (e-
mail), oficial da classe e para aqueles que não possuem e sendo utilizado 
ao longo do ano.  

Com a facilidade no uso de tecnologias móveis e a conexão de banda 
larga, a popularização do WHATSAPP torna-se uma ferramenta de ensino 
na Escola acessível a todos os alunos do ensino regular e de atendimento 
educacional especializado; a criação da "SALA VIRTUAL", com foto e 
regras de utilização para a turma, diante da ampla utilização de 
dispositivos móveis e da falta de uma versão específica do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem e serão desenvolvidas atividades ONLINE e 
como recurso didático em sala de aula.  

___________________________________________________________ 

A inclusão como forma de inteligência sistêmica. 
(25/09 das 14:00 às 16:00 h) – sala 101 

___________________________________________________________ 
Prof. Rubens Antunes Bresciane - Multiplano 

Descrição: Somos todos, partes atuantes em sistemas sociais complexos. 
Estes sistemas possuem normas e padrões que muitas vezes são 
subjetivos e inconscientes. A inteligência sistêmica pressupõe o 
conhecimento do funcionamento dos sistemas e a tomada de consciência 
dos padrões atuantes, para possibilitar uma vida com mais qualidade e 
autonomia. 

Uma das características fundamentais para a manutenção dos sistemas 
vivos (entre eles os sistemas sociais) é a capacidade de organizar-se e a 
tendência de manter-se unido. Neste sentido, a Inclusão é de extrema 
importância para a saúde dos sistemas sociais em que vivemos.   

Neste workshop abordaremos de forma teórico-prática o tema da 
inclusão, trazendo algumas reflexões a partir de princípios do pensamento 
sistêmico e também exercícios baseados nas constelações sistêmicas* 
(uma tecnologia social que permite acesso rápido a informações que 
auxiliam a compreensão de situações complexas.) 
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___________________________________________________________ 

Matintah e os bonecos do Brasil 
(dia 26/09 das 11:00 às 12:30 h) - sala 104 

___________________________________________________________ 
Profa. Claudia Simone da Silva Miller de Mello – artista plástica  
Site: https://matintah.com/ 

Descrição: Nesta oficina os participantes aprenderão a produzir bonecas 
de pano, as bonecas matintahs. Elas são peças artesanais feitas de 
tranças, nós, aromas, história e cultura. São inspiradas na memória de 
bonecas criadas pelas mulheres africanas trazidas ao Brasil no período 
escravista. As Matintahs simbolizam a resistência e a valorização da 
cultura popular brasileira, seguindo a tradição de artesãos e bonequeiras 
como Valdilena Martins (Abayomis – RJ), Mestre Vitalino Pereira dos 
Santos (bonecos gigantes de Olinda – PE), Maria do Socorro e Aderita da 
Conceição (bonecas Esperança – PB) e Nilza Bezerra (Bonequinhas da 
Sorte – PE), dentre tantos outros (as) artistas 

Vagas: 20 

___________________________________________________________

Feedback e comunicação 
(26/09 das 14:00 às 16:00 h) – sala 119

___________________________________________________________ 
Profa. Me.  Denise Marques Alexandre – NEARS/PUC 

Resumo: O Feedback é um instrumento de crescimento para as relações 
interpessoais. Oficina simulada dos tipos de Feedback, que são 4: 
positivo, corretivo, indiferente e negativo. Na prática os participantes irão 
passo a passo, trabalhar estes conceitos, trazendo as devolutivas e 
identificando as oportunidades.  

 

___________________________________________________________ 

Entrelaçando régua, compasso e o geogebra no ensino de geometria 
(26/09: parte 01, das 11:00 às 12:30 e parte 02, das 14:00 às 16:00 h) – 

sala 106 
___________________________________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Carvalho – IFSP CBT 

Descrição: Sabe-se que o ensino de Geometria é constantemente deixado 
de lado, valorizando-se uma abordagem algébrica e numérica nas aulas 
de matemática. Esse descuido com a discussão da Geometria em sala de 
aula pode contribuir para que o estudante da educação básica não 
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construa habilidades importantes, tais como (1) interpretar a localização e 
a movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua 
representação no espaço bidimensional; (2) identificar características de 
figuras planas ou espaciais; (3) resolver situação-problema que envolva 
conhecimentos geométricos de espaço e forma e (4) utilizar 
conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos 
propostos como solução de problemas do cotidiano. Na tentativa de 
fomentar o estudo da Geometria, compreendendo os avanços nas 
metodologias de seu ensino, esta oficina propõe o resgate das 
construções geométricas com régua e compasso, ressignificando sua 
abordagem com o uso do software Geogebra. Durante a oficina, o 
participante revisará a construção de triângulos e de lugares geométricos 
usando os instrumentos clássicos do desenho geométrico. Além disso, 
verificará com essas construções podem ser realizadas com o auxílio de 
um software de Geometria Dinâmica (Geogebra), ressaltando os prós e 
contras do uso dessa ferramenta tecnológica nas aulas de matemática. 

Vagas: 20  

Público: Professores e alunos de licenciatura 

___________________________________________________________

Produção de ecobags 
Turma 01 - (27/09/2018) das 08:30 às 10:30 horas) – sala 104
Turma 02 - (27/09/2018) das 11:0 às 12:30 horas) – sala 104 

___________________________________________________________ 
Djenane Martins – Diretora Charlotte – Arte em costura 
Eliane Florência Romano - costureira 

Descrição: Nesta oficina serão trabalhadas as técnicas e conceitos para 
a produção de ecobags a partir de materiais normalmente descartados, 
numa ação de qualificação que pode facilitar a geração de renda e 
estabelecimento de uma estrutura tal qual a charlote. 

A Charlotte é um empreendimento solidário formado por um grupo de 
mulheres de São Bernardo do Campo – seus produtos são 
ecologicamente corretos, reutilizando banners, embalagens longa vida, 
resíduo têxtil e algodão cru. Materiais que iriam para o lixo são 
transformados em artigos femininos e masculinos com design bonito e 
sustentável. São bolsas, nécessaires, cases para notebooks, lixeiras para 
carro, materiais escolares e de escritório entre outros produtos. 
Trabalhando com os princípios da economia solidária o grupo gera renda, 
contribui para o desenvolvimento da comunidade e com o meio ambiente. 

Vagas: Duas turmas de 15 pessoas 
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___________________________________________________________ 

Ensino de operações com frações 
(27/09 das 08:30 às 12:30 h) – sala 106  

Parte 01 das 08:30 às 10:30 h, Parte 02 das 11:00 às 12:30 horas 
___________________________________________________________ 

Profa. Dra. Letícia Giordano – Matemática IFSP CBT 
http://lattes.cnpq.br/2905730630984653 

Resumo:  
 “Por que não podemos somar os denominadores das frações em 

uma adição?” 
 “Por que quando multiplicamos 12 por 2/3 a resposta diminui?” 
 “Por que quando dividimos 12 por 0,5 a resposta aumenta?” 
 “Por que precisa inverter uma das frações na divisão?” 

Perguntas como essas aparecem nas salas de aula quando o ensino das 
operações com frações se dá apenas por meio de regras e passo a passo. 

Os algoritmos, sem suas justificativas, não oportunizam aos estudantes a 
raciocinar sobre o significam as operações. Quando o conhecimento 
sobre as operações se restringe às regras, os alunos não conseguem 
verificar se seus resultados fazem sentido. Além disso, é comum que haja 
um esquecimento do passo-a-passo. Por isso, é comum ouvirmos dos 
professores que ensinam Matemática que sempre precisam retomar as 
operações com frações, seja nas séries finais do Ensino Fundamental I 
ou no Ensino Médio. 

O objetivo da oficina é discutir e vivenciar propostas investigativas para 
que possamos ensinar os estudantes a operar com frações com 
significado, sem recorrer somente a regras e algoritmos convencionais. A 
intenção é conhecer atividades que privilegiem o entendimento do 
significado das operações, uma vez que esse conceito auxilia a 
compreensão do cálculo com frações. Além disso, discutiremos sobre o 
desenvolvimento do senso numérico fracionário. As estimativas e 
métodos informais também terão espaço nas discussões uma vez que 
desempenham um papel importante no desenvolvimento de estratégias 
de cálculo com frações. 

Para isso, vivenciaremos uma sequência didática envolvendo uma régua 
de frações. Apresentaremos dois jogos que têm como foco o 
desenvolvimento da noção de equivalência. Na sequência, exploraremos 
as operações e o conceito de número misto por meio de atividades 
investigativas. 

Vagas: 32 participantes, 3 horas 
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MINICURSOS: 
 

___________________________________________________________ 

Estrutura e acessibilidade escolar  
(26/09 das 08:30 às 12:30h) – sala 103 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Diego Mubarack de Melo – SEDUC São Paulo 

Descrição: Nem só de material humano ou pedagógico uma pessoa 
portadora de necessidades especiais precisa para ter pleno acesso à 
educação, é necessário um ambiente adaptado e totalmente preparado 
para recebê-la em que ela possa transitar e se acomodar com segurança 
e facilidade. Este minicurso ampliará a sua visão sobre o ambiente escolar 
e as necessidades de se adaptar para receber bem todas as pessoas, 
sejam portadoras de necessidades especiais ou não, seguindo legislação 
própria redigida pelo Ministério da Educação em parceria com órgãos 
competentes da área de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. O 
minicurso contará com 4 horas imerso no mundo da engenharia e da 
arquitetura para que todos os portadores de necessidades especiais se 
sintam incluídos verdadeiramente no ambiente escolar. Mesclando 
explanações sobre a legislação, durante o minicurso, iremos realizar um 
breve passeio observacional pelas dependências do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo (IFSP) campus Cubatão para 
observar toda a estrutura acessível do campus e verificar se o mesmo 
encontra-se adaptado para receber todos os que ali transitam e 
terminaremos com uma roda de conversa sobre o que foi objeto de 
aprendizagem e do que foi observado durante o minicurso. 

 

___________________________________________________________ 

Reconhecendo o aluno com necessidades especiais (NEE)na sala de 
aula TDHA, TEA, autismo, dislexia, etc. 
(25/09 das 14:00 às 16:00h) – sala 116 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Henriques Barroqueiro – IFSP CBT 

Descrição: Este minicurso será trabalhado em forma de oficina. Discutir-
se-á estratégia de aprendizagem para estimular e aperfeiçoar o processo 
ensino-aprendizagem de alunos com Necessidades Educativas 
Especiais. Vai-se pensar em um losango didático. O Losango Didático tem 
como intuito mostrar que o design das tarefas e ferramentas para 
desenvolver o aprendizado do estudante passa pela elaboração da tarefa 
pelo professor com auxílio de ferramentas, como por exemplo TICs – 
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Impressora 3D ou objeto de aprendizagem – Dados Didáticos (jogos), e 
com apoio dos pais, a fim de que aluno tenha êxito no aprender (busca do 
conhecimento). As tarefas devem ser cuidadosamente elaboradas e in-
vestigadas, adequadas ao conteúdo a ser aprendido, ter uma 
apresentação e um desenvolvimento eficaz, produzir uma discussão e 
reflexão entre os alunos de maneira cooperativa, solidificando o 
conhecimento, e, por fim, proporcionar ao professor a possibilidade de 
síntese, para, assim, os alunos aprenderem o conteúdo significativamente 
e funcional. 

 

___________________________________________________________ 

Tecnologias, objetos de aprendizagem para formação de professores em 
educação especial - (25/09 das 16:30 às 18:30h) - sala 112 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Carlos Henriques Barroqueiro – IFSP CBT 

Descrição: Este minicurso visa apresentar ferramentas de tecnologias de 
informação e objetos de aprendizagem para alunos com Necessidades 
Educativas Especiais. O minicurso será em forma de oficina. A ideia é 
estimular os professores a criarem, inovarem e aplicarem softwares, 
simuladores e objetos de aprendizagem de baixa e alta tecnologia em 
suas aulas, como também motivá-los no uso de espaços não-formais, 
como por exemplo, Trilhos Multidisciplinares e Jardim Sensorial. 
Trabalhar-se-á, principalmente, Necessidades Educativas Especiais de 
Deficientes Visuais, Transtorno do Espectro Autista e Deficiente 
Intelectual leve e Dislexia. Mostrar-se-á o uso da Impressora 3D e suas 
aplicações na Educação Especial. 

 

___________________________________________________________ 

Altas habilidades/ superdotação: conceitos, dilemas e identificação. 
Parte 1 – 25/09 das 14:00 às 18:00 horas – sala 117 
Parte 2 - 26/09 da 14:00 às 18:00 horas) – sala 117 

___________________________________________________________ 
Prof. Me. Leandro Nóbrega Pinheiro – IFSP CBT 

Duração do curso: 8h - Realizado em dois dias com tempo de 4h de 
duração cada encontro 

Descrição: Conhecer os principais problemas referentes a área, bem 
como os conceitos de superdotação e altas habilidades, bem como formas 
de identificação e atendimento aos a estudantes alto-habilidosos, bem 
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como refletir como o trabalho com este público pode melhorar o trabalho 
com os estudantes como um todo. 

___________________________________________________________ 

AEE – TEA: Adaptações Curriculares e Anexos: Possibilidades e Ações. 
(26/09 – das 11:00 às 12:30h) - sala 102 

___________________________________________________________ 
Profa. Me. Maria de Lourdes Pezzuol – SEDUC SP, Grupo FAZER O BEM 

 
Descrição: 
Conteúdo: 

 Nova Legislação para o Estado de São Paulo AEE: Resolução SE 
68, de 12-12-2017, dispõe sobre o atendimento educacional aos 
alunos, público-alvo da Educação Especial, na rede estadual de 
ensino: O que mudou? Quais as novas adequações para sala de 
recursos e itinerância. 

 Anexos: I, II e III do AEE:  Exigências burocráticas? Ou registros 
que podem impactar aprendizagem dos alunos e assegurar seus 
direitos legais? 

 Ideias e estratégias para trabalhar com alunos com TEA das 
classes do AEE integradas as classes de ensino regular. 

 Nota: Os participantes inscritos deverão providenciar para o dia do curso: 
 02 rolinhos de papelão do papel higiênico; (confecção de dados) 
 01 recorte de rosto de uma pessoa de jornal ou revista; (atividade 

de simetria) 
 01 folha de jornal dupla. (confecção de uma peteca) 

  
Público alvo: Professores e outros profissionais interessados 
Recursos: Multimídia 
Sala comum com carteiras 
 

___________________________________________________________ 

Noções básicas da audiodescrição de materiais didáticos 
(25/09 das 16:30 às 18:30 h) - sala 123 

___________________________________________________________ 
Profa. Dra. Ana Júlia Perrotti-Garcia - GREAT/USP 

Descrição: A audiodescrição de materiais didáticos é cada vez mais 
necessária e está carente de profissionais que possam atender à 
demanda das editoras, escolas e demais estabelecimentos. Neste 
minicurso, você aprenderá o que é a audiodescrição de materiais 
didáticos, em que locais ela pode ser exercida, e conhecerá as principais 
particularidades dessa ferramenta de acessibilidade no ambiente escolar. 
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___________________________________________________________ 

Propostas de atividades lúdicas para adaptar-se às múltiplas deficiências 
- (27/09 das 08:30 às 10:30 horas) - sala 102 

___________________________________________________________ 
Profa. Me.  Ana Paula Quintanilha Bastos de Jesus 
Profa. esp. Tânia Mara de Souza Sampaio 
Prof.  William Souza Sampaio 
Profa. esp.  Arilza Landeiro Guimarães Dalonso 

 
Descrição: Embora seja acessível a todos os interessados, se destina 
especialmente a profissionais da educação que queiram interagir com 
professores experientes. Serão desenvolvidas atividades práticas com os 
participantes, para vivenciar e enriquecer a prática da sala de aula de cada 
um. 

O minicurso vai abordar Práticas e adaptações de materiais para inclusão, 
bem como a linguagem de sinais nas aulas do ensino regular. De modo a 
auxiliar os professores que recebem alunos com deficiências em suas 
salas de aula, a adequar e adaptar atividade para incluir todos os 
estudantes. 
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA: DAS 11: ÀS 12:30 HORAS 
Categoria de atividades reservada para apresentar experiências realizadas por 
professores e/ou instituições para melhorar acesso, inclusão e domínio de 
conteúdo 

___________________________________________________________ 

SALA 01: Relatos de experiência 
(27/09 das 11:00 às 12:30 horas) - sala 113 

___________________________________________________________ 

O Atendimento Educacional Especializado nos diversos espaços da 
escola, dentro do período de aula. 
Profa. Selma Vicente D’Agrella – Seduc Guarujá 

Descrição: O MEC determina o Atendimento Educacional Especializado, 
nas Salas de Recursos Multifuncionais, no contra turno da sala de aula. 
No Guarujá temos o profissional que atua dando suporte as necessidades 
de cada caso, com intervenções pontuais: nas salas de aula, nos diversos 
ambientes, com as crianças, estagiárias, professores, funcionários e 
equipe gestora, no próprio período de aula. 

O objetivo é observar as necessidades e oferecer o apoio adequado, seja 
com orientações sobre as demandas comportamentais, ou adaptação de 
horários, estratégias pedagógicas, informações sobre as características 
conforme as especificidades   de cada aluno e outros temas relevantes 
trabalhados no dia a dia e nas Reuniões de HTPCs. Existe uma parceria 
entre os professores especialistas, estagiários e professores regentes das 
salas, que planejam, colocam em prática as questões em foco e avaliam 
os resultados. Outra ação relevante é o trabalho com as famílias, desde o 
acolhimento, entrevista para conhecer a criança, Grupo de Pais com 
encontros mensais e Grupo no Whatsapp, com regras claras, para trocas 
de experiências e informações. Além, de articulação com Palestrantes 
com temas específicos a nossa realidade. 

Neste relato, com vídeo depoimentos, queremos demonstrar a 
importância deste profissional articulando as ações em prol a inclusão. 

Educação Física Adaptada 
Profa. Carina Lima Tavares - Seduc Guarujá 
Profa. Melissa Ribeiro Bordignon Souza – Seduc Guarujá 

Descrição: A educação física é para todos e tem como função principal a 
socialização, possibilitando a inclusão de todos os participantes. A prática 
de educação física proporciona ao indivíduo com paralisia cerebral, 
condições de explorar suas capacidades e potencialidades. 

A educação física adaptada respeita a capacidade do indivíduo como um 
todo, envolve modificações ou ajustes das tradicionais físicas, permitindo 
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que a deficiências possa ter uma participação eficiente e segura, de 
acordo com suas capacidades funcionais e diferenças individuais. 

Nesse contexto os alunos realizam atividades de noção corporal, espacial, 
lateralidade, coordenação motora ampla, estimulação da flexibilidade 
corporal e articular, estimulação da resposta motora e estímulos 
sensoriais e ainda explorar a psicomotricidade, bem como a motricidade 
ampla e fina. 

 

O tabu da sexualidade da pessoa com deficiência no ambiente 
escolar: relato de uma experiência. 
Prof. Maria Luiza Alves da Silva - UNISANTA 

A sexualidade da pessoa com deficiência (intelectual) é pouco discutida 
no ambiente escolar e permeada de preconceitos, mitos e tabus.  Privando 
essas pessoas de ter acesso à orientação e conhecimento adequado, no 
qual compreende a sexualidade como à capacidade de entrar em contato 
consigo mesmo e com o outro, subsídios fundamentais para a construção 
da autoestima. A família também encontra dificuldade, pois muitas não 
estão preparadas para lidar com essa questão. Tendo o ambiente escolar, 
neste caso, escola de educação especial, um espaço de socialização, 
tratar este assunto denota enorme importância na percepção de si mesmo 
como sujeito integral. Uma vez que a escola é um lugar propício para a 
manifestação deste fenômeno, superar tais tabus, estabelecendo um 
espaço de discussão para os educadores que permita diferenciar 
Sexualidade X Afetividade, a modo de compreender e lidar com situações 
do dia a dia de maneira adequada, garantindo o direito da integralidade 
da pessoa com deficiência.  Deste modo, o objetivo da palestra é 
apresentar a trajetória desta problemática identificada numa escola de 
Educação Especial, na qual mesmo com diversas situações que 
suscitaram aspectos envolvendo a sexualidade dos alunos, encontrou 
resistência para que se formalizasse um trabalho efetivo de orientação 
aos professores, alunos e familiares. 

 

Formação Continuada Docente: Desafios no Processo Ensino-
aprendizagem em uma Instituição Federal da Baixada Santista 
Everton Silva - evertongsilva@gmail.com - (UNISANTOS) 
Nilcéia Saldanha Carneiro - Nilceia.saldanha@hotmail.com (UNISANTOS) 

Resumo - O presente trabalho trata-se de relato de experiência obtido pela 
reflexão acerca de práticas educativas e observações realizadas pelo 
diretor em uma escola técnica estadual (ETEC) na região da Baixada 
Santista ao longo do semestre de 2018. O estudo teórico investigativo teve 
como instrumento de coleta de dados questionário aberto e fechado 
aplicado a dez professores. Os principais objetivos foram: Contribuir de 
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forma coerente junto ao professor como sujeitos no processo educativo 
de ensino-aprendizagem; Compartilhar experiências vividas em sala de 
aula a fim da troca mútua de conhecimento contribuindo para uma reflexão 
entre teorias e práticas realizadas no contexto escolar; Assegurar a 
participação dos docentes a fim de contribuir com a melhoria da 
aprendizagem do estudante e a não evasão do mesmo. A metodologia 
que sustenta este relato possui abordagem quanti-qualitativa. A busca 
pela formação contribui sob o foco e a luz do processo de aprender e ao 
mesmo instante o de ensinar, por meio de constante troca de 
experiências. Mesmo sendo um recorte do que já foi feito, vale ressaltar 
que os professores e diretor continuam a se encontrar durante todo o ano 
e sempre levantam as principais questões verificando o que está dando 
certo ou não para que no ano seguinte possam tomar decisões precisas 
para melhorar a qualidade do ensino no estudo técnico. Em uma 
perspectiva socioeducativa, a finalidade principal dos encontros com os 
professores é a intervenção pedagógica a fim de contribuir para que o 
estudante desenvolva sua capacidade crítica e seja capaz de construir 
aprendizagens significativas numa gama de situações e circunstâncias 
adversas, sendo um dos focos a não evasão. Foi apresentada como 
problematização “Quais as principais tomadas de decisões em relação a 
formação continuada docente para enfrentar os desafios no processo de 
ensino-aprendizagem e a não evasão dos estudantes da ETEC?” 

___________________________________________________________ 

SALA 02: Relatos de experiência –  
(dia 26/09 das 11:00 às 12:30 horas) – sala 114 

___________________________________________________________ 

Socialização de Práticas Inclusivas - SEDUC Cubatão/ equipe Objetivo 
Descrição: Serão apresentadas nessa sala experiências de professores que 
através da prática pedagógica com vistas à Educação Inclusiva, possibilitaram 
aos estudantes e a toda comunidade escolar a construção do conhecimento, 
colaborando com a formação integral do Ser. 

Cada Professor terá 30 minutos que serão divididos entre apresentação e 
abertura para perguntas. 

Apresentação 1 – Projeto “Mude o Impossível” 
Prof. Francisco Finardi - Seduc Santos e São Vicente, 

profa. Edna Diniz dos Santos - SEDUC Cubatão e Santos 

Apresentação 2 - Projeto CLUBE DE CIÊNCIAS 
Profa. Soraya Rocha Fontes Gonzalez – SEDUC Cubatão 
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Apresentação 3 – Educação Física Escolar: INCLUSÃO É VIVENCIAR! 
Melqui Alves de Andrade – UNIMONTE 

Apresentação 4 – Projeto: “Educação Financeira e Valores” 
Profa. Elenir Gomes da Silva Caldas Unidade Municipal de Educação - SEDUC Cubatão. 
Colaboradores: Professoras Márcia Regina, Simone, Andréa Santiago, Cibele Marques, 
Edna Diniz e Dilma Oliveira. 

Apresentação 5 - Projeto Educação Financeira e Valores 
Profa. Juliana Camillo – SEDUC Cubatão 

 
___________________________________________________________ 

SALA 03: Relatos de experiência 
(Dia 26/09 das 14:00 às 16:00 horas) – sala 112 

___________________________________________________________ 

Socialização de Práticas Inclusivas - SEDUC Cubatão/ equipe Objetivo 
Descrição: Serão apresentadas nessa sala experiências de professores que 
através da prática pedagógica com vistas à Educação Inclusiva, possibilitaram 
aos estudantes e a toda comunidade escolar a construção do conhecimento, 
colaborando com a formação integral do Ser. 

Cada Professor terá 30 minutos que serão divididos entre apresentação e 
abertura para perguntas.

Apresentação 1 – Projeto “Mude o Impossível” 
Prof. Francisco Finardi - Seduc Santos e São Vicente, 
profa. Edna Diniz dos Santos - SEDUC Cubatão e Santos 

Apresentação 2 - Projeto CLUBE DE CIÊNCIAS 
Profa. Soraya Rocha Fontes Gonzalez – SEDUC Cubatão 

Apresentação 3 – Educação Física Escolar: INCLUSÃO É VIVENCIAR! 
Melqui Alves de Andrade – UNIMONTE 

Apresentação 4 – Projeto: “Educação Financeira e Valores” 
Profa. Elenir Gomes da Silva Caldas - Unidade Municipal de Educação - SEDUC Cubatão. 
Colaboradores: Professoras Márcia Regina, Simone, Andréa Santiago, Cibele Marques, Edna Diniz 
e Dilma Oliveira. 

Apresentação 5 - Projeto Educação Financeira e Valores 
Profa. Juliana Camillo – SEDUC Cubatão 
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___________________________________________________________ 

SALA 04: Relatos de experiência 
(26/09 das 16:30 às 18:30 horas) - sala 114 

___________________________________________________________ 

Inclusão na escola particular  
Descrição: Embora a inclusão só pareça ser possível nos estabelecimentos 
educacionais públicos, as instituições particulares têm apresentado propostas 
pedagógicas e atividades educativas para realizar a inclusão dos estudantes, em 
seus círculos de ação. Nesta sala, será mostrado um conjunto de práticas 
pedagógicas adotadas no colégio Objetivo, de Cubatão, SP, uma escola 
integrante de uma rede que atua em todos os níveis de ensino e tem presença 
em todos os Estados do Brasil 

 
Projeto pedagógico – Um olhar sobre a formação Integral do Ser 
Profa. Ivani da Silveira Moura Xavier – Objetivo Cubatão 
Profa. Ana Laura Ribeiro da Silva - Objetivo Cubatão 

Descrição: A Educação eficaz supõe um projeto pedagógico que enseje o acesso 
e a permanência com êxito do aluno no ambiente escolar, que assume a 
diversidade dos educandos de modo que venha contemplar suas necessidades, 
dificuldades e potencialidades. Na perspectiva da escola para todos buscamos 
promover maior eficácia educativa com todas as crianças.Com uma intervenção 
diferenciada, estimulando nos alunos atitudes de autonomia e autoestima, 
ampliando seu repertório e, consequentemente, seu conhecimento de mundo, 
buscamos propiciar o desenvolvimento do autoconceito positivo possibilitando à 
criança saber a importância de aprender para que construa relações e conceitos, 
que seja multiplicador de atitudes éticas em sua caminhada como cidadão. O 
respeito à diversidade se constitui não só ao caráter inclusivo, mas ao 
reconhecimento das singularidades que constituem cada criança e as 
peculiaridades do convívio familiar e social de cada aluno. 

Diante desta compreensão o Atendimento Educacional Especializado 
consiste num acompanhamento de natureza pedagógica que apoia, 
complementa e suplementa o atendimento educacional realizado em turmas de 
Educação Básica. Nossa ênfase recai sob o atendimento individual da criança, 
a orientação dos docentes e dos familiares de aluno com necessidades 
educacionais especiais ou com dificuldades de aprendizagem. Nesse contexto, 
um plano individual de estratégias diversificadas e a organização de um plano 
de estudos específico materializam o trabalho sistêmico e conciso realizado 
nesta Unidade de Ensino. 
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Projeto Educação Financeira 
Profa. Daiane Silva Andrade – Objetivo Cubatão 

Descrição: Estimular o consumo consciente, condicionando-os a novos hábitos, 
objetivando a formação de uma geração poupadora e com responsabilidades 
sociais, econômicas, financeiras e ambientais, tanto individualmente como 
coletivamente. Baseado nos 4 pilares DSOP (material didático adotado pelo 
sistema) podemos observar os pilares necessários para se ter uma boa 
educação financeira como: Diagnosticar; sonhar; orçar e poupar, temas estes 
que transcendem a relação com o dinheiro, possibilitando uma mudança 
comportamental. 

Foi buscando essa mudança de comportamento que em 2017 o projeto 
foi implantado. Foi desenvolvido envolvendo estudos de obras literárias, 
debates, pesquisas e a prática de atividades externas ao ambiente escolar. Os 
alunos da sala de aula mostraram-se sempre muito interessados nas atividades 
do projeto, inclusive os alunos com deficiência intelectual, física e/ou motora. A 
proposta foi pouparmos uma quantia por mês para que ao final do ano os alunos 
pudessem escolher o que gostariam de fazer com o dinheiro poupado. 

O 6o ano decidiu destinar o dinheiro para comprar produtos e doá-los para 
o Lar fraterno que abriga idosos. As turmas do 7o ao 8o ano decidiram ir a um 
parque aquático e o 9o ano decidiu investir o dinheiro em prol da formatura. E 
assim foram realizados os desejos dos alunos com o envolvimento 
principalmente dos estudantes com deficiência como Mary e João que relataram 
empolgação e satisfação ao realizar as atividades propostas. 

 

Projeto Musicalização e Inclusão 
Profa. Andreia Farias de Paiva – Objetivo Cubatão 
Profa. Alessandra de Oliveira Silva – Objetivo Cubatão 

Nosso tema trata da importância da música no processo de aprendizagem 
de crianças com ou sem deficiência promovendo entre estas um ambiente que 
se sintam verdadeiramente incluídas no ambiente musical. Nosso objetivo é 
relatar as experiências desenvolvidas em sala de aula na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental da Unidade de Ensino Objetivo Cubatão-SP. 

A música é uma forma de expressão capaz de transmitir sentimentos e 
emoções. A musicalização favorece o desenvolvimento da percepção musical, 
formando adultos capazes de analisar, compreender, interpretar, facilitando a 
memorização e compreensão do seu aprendizado. Ferramenta interdisciplinar 
ligando o ensino das ciências tradicionais ao ambiente lúdico musical. 
Pretendemos mostrar que a música passa de uma simples melodia a uma 
atividade lúdica muito importante no processo de aprendizagem no qual 
desenvolve o cognitivo/linguístico, psicomotor, e o socio afetivo de forma 
construtiva partindo das experiências das crianças e do contexto da realidade 
para a ampliação de seu conhecimento. 
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O educador pode alcançar resultados significativos e avanços positivos 
com a música inclusiva. Acreditamos que esse tema contribuirá de maneira 
significativa para que os profissionais da área compreendam melhor as questões 
relacionadas à música no desenvolvimento da criança. “A música é uma arte 
universal que há milhares de anos os povos utilizam para se comunicar e está 
presente na vida do ser humano antes mesmo do seu nascimento”.  

“O homem é um artista que, no seu processo de criação, 
elaborou combinações de som e silêncio e as 
transformou em música”. “(STRAVACAS, 2008)”. 

 

___________________________________________________________ 

SALA 05: Relatos de experiência 
(27/09 das 11:00 às 12:30 horas) – sala 112 

___________________________________________________________ 

Projeto leitura e áudio livros – Experiência de uma escola pública de 
Itanhaém – 
Profa. Alessandra Aparecida Sales Cavalcante – SEDUC Itanhém 

Descrição: A partir dos livros escritos pelos alunos dos 6º anos da escola E.M. 
Profª Maria Aparecida Soares Amêndola, que tem um projeto de leitura chamado 
“Gostar de ler – Escritores em Ação”, eles narram as histórias, que são gravadas 
e editadas para ficarem mais atraentes, e posteriormente disponibilizadas para 
os que não conseguem ler. Incluindo principalmente os alunos que possuem 
deficiências intelectuais, autismo, síndrome de Down, deficientes visuais e 
também deficientes auditivos através de vídeos gravados com a transcrição das 
histórias para linguagem de sinais (Libras), também realizado por alunos. Todo 
o trabalho é feito na própria escola, desde a criação das histórias, ilustrações, 
encadernações, gravação e edição. O áudio livro é uma alternativa capaz de 
auxiliar os alunos que não conseguem ler, ou seja, mais um recurso de 
tecnologia assistiva à disposição dos alunos de inclusão. 

Com este formato de livro é possível que todos os alunos da inclusão se 
aproximem do acervo literário escrito pelos colegas, e de clássicos. De um modo 
geral, com esse acesso, há uma amplitude da visão de mundo do leitor ouvinte 
que refletirá criticamente sobre a realidade, contribuindo para a formação 
pessoal deles. Além dos valores trabalhados com os alunos que estão narrando 
e preparando suas histórias para outros que não conseguem ler, como o amor, 
a solidariedade, respeito às diferenças, autoestima e satisfação pessoal em estar 
ajudando ao próximo. O protagonismo juvenil e participação das famílias são 
destaques neste projeto. 

Os áudios livros, além de beneficiarem os alunos da Escola Amêndola, já 
estão sendo usados por mais três escolas do Município de Itanhaém. E a meta 
é gravar até o final do ano, chegando a atingir 60 áudios livros, e seguir adiante, 
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pois o projeto continuará com a produção anual de cerca de 90 livros escritos 
para serem transformados em áudio livros 

 

LABORATÓRIOS E VIVÊNCIAS 
 ___________________________________________________________ 

Vivência: Cuidando de quem cuida – Sessão 01 
(26/09 das 11:00 às 12:30 h) – sala 113 

___________________________________________________________ 
Profa. Maria Angélica Conti Gaya da Costa - http://lattes.cnpq.br/2723276712347612 

Descrição: Vivência de círculo restaurativo para valorização profissional 
do professor. A metodologia dos círculos restaurativos fortalece e amplia 
a percepção do professor construindo uma rede de apoio e suporte para 
enfrentamento das questões que se apresentam em sua prática diária. 
Um espaço para que o professor seja ouvido e se coloque em relação ao 
que sente e necessita. 

Público: professores 
Vagas: 15  

 

___________________________________________________________ 

Vivência: Cuidando de quem cuida – Sessão 02 
(26/09 das 14:00 às 16:00 h) - sala 113 

___________________________________________________________ 
Profa. Maria Angélica Conti Gaya da Costa - http://lattes.cnpq.br/2723276712347612 

Descrição: Vivência de círculo restaurativo para valorização profissional 
do professor. A metodologia dos círculos restaurativos fortalece e amplia 
a percepção do professor construindo uma rede de apoio e suporte para 
enfrentamento das questões que se apresentam em sua prática diária. 
Um espaço para que o professor seja ouvido e se coloque em relação ao 
que sente e necessita. 

Público: professores 
Vagas: 15 
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___________________________________________________________ 

Veredas sensoriais - (de 25/09 a 27/09 – das 08:00 às 18:00 h) – sala 
115 

___________________________________________________________ 
Professoras: Cibele Marques Santiago Batista - SEDUC Cubatão 
Dilma Oliveira de Souza- SEDUC Cubatão 
Edna Diniz dos Santos e Raquel - SEDUC Cubatão 

Descrição: Circuitos de 30 minutos, oferecidos o dia todo: Vivemos num 
mundo visual, ou seja, as informações nos chegam prioritariamente pelo 
sentido da visão. Considerando que o Censo de 2010 informa que temos 
no Brasil 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo destas 528 
mil cegas e seis milhões com baixa visão, percebe-se a necessidade de 
sensibilizar a comunidade para a percepção do mundo através dos 
sentidos provenientes do tato, olfato, paladar e audição. Objetivo Geral: 
Possibilitar ao participante a exploração de um ambiente enriquecido de 
estímulos sensoriais experimentando através dos sentidos (tato, audição, 
paladar, olfato e visão), permitindo assim a percepção de sensações 
diversas. Os participantes visitarão a oficina, em grupos de até 15 
pessoas, vendadas e descalças. O percurso será acompanhado para que 
os participantes se sintam seguros. Após apreciar o percurso, tirarão as 
vendas e o percorrerão fazendo uso da visão, para identificar quais 
materiais causaram as sensações anteriores. 

___________________________________________________________ 

LAB 01 - Laboratórios Vivenciais – SEDUC São Vicente 
(25, 26 e 27/09 das 08:00 às 18:00) – sala 108 

___________________________________________________________ 

Acessibilidade Atitudinal 
Profa. Roseane Cristina de Freitas - SEDUC São Vicente 
Profa. Vanessa Cristiane do Nascimento Arruda - SEDUC São Vicente 
Profa. Fabiana Santos Góis - SEDUC São Vicente 
Profa. Ednalva Caires Freitas - SEDUC São Vicente 

Descrição: Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 
estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade 
estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a 
remoção de barreiras e para isso nossos laboratórios são dentro de 
experiências e vivencias laborais. 
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Hora do Hush Laboral 
Profa. Ireni de Souza- SEDUC São Vicente 
Profa. Luciana Oliveira Zima - SEDUC São Vicente 

Descrição: Esse Laboratório tem como objetivo: Vivenciar através do jogo 
Hora do Hush Laboral, experiências de como se processa o aprender 
aquilo que ainda não sabemos através do brincar. 

O Jogo Hora do Hush Laboral é conhecido no mundo todo e além 
de divertido é voltado a ações de habilidades, desafios e estratégias. 
Nesse Laboratório foi realizada adaptação onde teremos pessoas no lugar 
dos carrinhos que serão direcionadas por um líder que irá movimentar os 
participantes para realizar a partida. Faremos também a caracterização 
dos participantes que vivenciarão algumas deficiências como visual, 
auditiva e física e assim experimentar através do brincar experiências em 
Jogos Laborais. 

A acessibilidade em jogos é um desafio, onde devemos ter um olhar 
amplo de adaptação e adequação para que o brincar seja uma ação 
prazerosa para pessoas com deficiência e ou dificuldades.  

Número de participantes: 15 a 27 pessoas 
 

Circuito Multissensorial 
Profa. Vera Gobetti de Oliveira - SEDUC São Vicente 
Profa. Lucimeire Silva Pereira - SEDUC São Vicente 

Descrição: Esse laboratório tem o objetivo de orientação espacial 
permitindo estabelecer referências em direção, distância, posição e 
sensações diversas. 

Os participantes serão caracterizados como deficientes (visual, 
auditiva e física) para que possam vivenciar e entender as dificuldades ao 
realizarem os desafios durante o percurso do circuito. Precisamos 
despertar em nós aquilo que ainda não conhecemos e assim registrar 
informações, estratégias, habilidades que desperte um olhar inclusivo em 
nossa vida diária. 

Número de participantes: 06 pessoas 
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___________________________________________________________ 

LAB 02 - Laboratórios Vivenciais – SEDUC São Vicente 
(25, 26 e 27/09 – das 08:00 às 18:00) – sala 109 

___________________________________________________________ 

 
 Cara a Cara Inclusivo  
Profa. Roseane Cristina de Freitas – SEDUC São Vicente 
Profa. Vanessa Cristiane do Nascimento arruda – SEDUC São Vicente 

Descrição: Tem o objetivo de acessar a comunicação visual e 
comunicação oral, onde será visto formas mais diversas de acessibilidade 
no brincar. 

Uma boa descrição requer uma observação criteriosa e 
caracterizada pela exposição dos traços físicos, psicológicos e até mesmo 
emocionais. No caso do Jogo “Cara a Cara Inclusivo” a descrição 
trabalhada será apenas a questão física dos participantes, onde terão a 
oportunidade de refletir sobre a diversidade humana e o respeito.  

Número de participantes: 20 pessoas 
 

Jogo da Velha Humano 
Profa. Fabiana Santos Góis – SEDUC São Vicente 
Profa. Ednalva Caires Freitas – SEDUC São Vicente 

Descrição: Tem o objetivo de desenvolvimento motor, direção e atenção 
onde os participantes caracterizados vencerão se conseguirem formar 
primeiro uma linha com três símbolos iguais, seja ele na horizontal, vertical 
ou diagonal. 

Adaptamos o Jogo da Velha para oferecer oportunidades iguais a 
todos os participantes, como também a socialização entre eles. 

Número de participantes: 12 pessoas 
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ATIVIDADES CULTURAIS: 
 

___________________________________________________________ 

Performances do lar das moças cegas 
(26/09 – das 09 às 10:30 horas) – Concha acústica 

___________________________________________________________ 

Descrição: Nesta atividade o LMC apresenta algumas de suas atividades 
culturais que compõem o projeto pedagógico da instituição para a educação e 
integração das pessoas com baixa visão e cegas. 

 Banda Musical – Apresentação da premiada banda do LMC de Santos 
 Capoeira – Apresentação dos alunos do projeto Capoeira Escola para 

todos. 
 Goalball – Apresentação da equipe do SFC/LMC de Santos 
 Dança criativa 

 
___________________________________________________________ 

Apresentações artísticas 
___________________________________________________________ 

 
MÚSICA 
Setembro Azul - Banda Música do Silêncio 
(26 das 16 às 17:00 h) - Concha acústica 
Professor Fábio Bonvenuto e banda com 35 músicos 
 
DANÇA 
Dança do ventre 
(25/09 das 16:00 às 16:30 h) – Piso inferior 
Bailarina - Danielle Aparecida Zampol 
 

A Cultura Popular a favor da inclusão e da educação 
(25/09 das 17:00 às 18:00 horas) – concha acústica 
Grupo ZABELÊ de cultura popular 
Coordenadora – Juliana Clabunde 

Descrição: Pautados em manifestações da Cultura popular brasileira como o 
Cacuriá, do Maranhão; o Maracatu, a Ciranda e o Coco, de Pernambuco; e o 
Jongo, do Sudeste a Associação Sociocultural e Educacional ZABELÊ 
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apresentará aos participantes desta vivência, sua metodologia de construção do 
conhecimento alicerçada na coletividade e no trabalho mútuo. 

 
___________________________________________________________ 

CONFRATERNIZAÇÃO 
___________________________________________________________ 

 
Coquetel de confraternização 
 (26/09 das 20 às 22:30 h) 
Descrição: Momento planejado para encontro informal dos participantes do 
congresso para estreitar laços de amizade e fomentar parcerias e trabalhos em 
cooperação, de pessoas, grupos e instituições. 

Coquetel servido no restaurante do campus, com música ambiente suave 

 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

___________________________________________________________ 

STANDS – INSTITUIÇÕES E EDITORAS 
___________________________________________________________ 

Stand do Campus Cubatão. 
Equipe do IFSP -CBT 

Descrição: O campus apresentará suas ações em favor da melhoria de educação 
em geral, além de ações sociais, de inclusão e de acessibilidade que vem 
desenvolvendo ao longo dos anos. 

 
ISAC VP – Instituto Sócio Ambiental e Cultural da Vila dos Pescadores. 
Presidente - Marli Vicente 

Descrição: Ações Educativas do ISAC: Educação ambiental, eco turismo e festa 
de São Pedro (procissões); orientação sanitária – Higiene, Ratos, dengue, lixo e 
descartes; orientação de prevenção de saúde – novembro Azul, DST, 
Tuberculose, Gravidez. 

Mostra com materiais, fotos e vídeos 
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Ações da CDHU na serra do mar 
Arte educadora - Moema Torres e Equipe 

Descrição: As equipes dos projetos Ateliê Arte nas Cotas, Cota Viva e Tur na 
Serra, apresentarão suas atividades sócio educativas, junto à população do 
entorno da Serra do Mar em Cubatão. Apresentarão a criação artística com 
produção de peças de decoração e vestuário. 

Estes projetos são de responsabilidade da CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – uma empresa 
do Governo Estadual, vinculada à Secretaria da Habitação, que é o maior agente 
promotor de moradia popular no Brasil. A CDHU tem por finalidade executar 
programas habitacionais em todo o território do Estado, voltados para o 
atendimento exclusivo da população de baixa renda - atende famílias com renda 
na faixa de 1 a 10 salários mínimos. 

E, em sua ação busca garantir que a execução de projetos habitacionais se dê 
de modo integrado, com conteúdo voltado à mobilização, organização e 
fortalecimento social, educação ambiental e patrimonial e desenvolvimento 
socioeconômico para as populações envolvidas em todas as fases dos projetos, 
ou seja, antes das obras, durante as obras e na fase do pós-obras. 

TUR na SERRA - CDHU 
O trabalho social de Pós-urbanização é essencial, e a estratégia-âncora é o 
turismo comunitário, considerando a vocação do território e seus ocupantes. 
As ações de Pós-urbanização estão calcadas em três eixos: ecológico, histórico 
e socioambiental - que relacionam o turismo comunitário com temas de 
organização e protagonismo social, memória, expectativas coletivas, 
empreendedorismo, rede e desenvolvimento sustentável. 
 http://www.cdhu.sp.gov.br/serra-do-mar/pos-urbanizacao.asp 

  
Ateliê Arte nas Cotas - CDHU 
O Ateliê incentiva a participação da comunidade no processo de transformação, 
resultante das ações de urbanização. Realiza projetos de intervenção artístico-
urbana utilizando pintura mural e cerâmica. 

As pinturas produzidas durante as intervenções urbanas realizadas nos 
Bairros Cota da Serra do Mar geraram uma temática visual peculiar que estampa 
nossas coleções. Atualmente estamos com produtos de casa, vestuário e bem-
estar, produzidos artesanalmente e que gostaríamos de levar p vender no vosso 
evento. 
http://www.cdhu.sp.gov.br/serra-do-mar/projeto-arte-nas-cotas.asp 

 Projeto Cota Viva - CDHU 
O projeto tem como objetivos a proteção, a conservação e a recuperação da 
Serra do Mar e dos ecossistemas envolvidos na biodiversidade, buscando 
alcançar um desenvolvimento sustentável que incorpore as ações ambiental, 
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social e econômica com a integração das comunidades envolvidas no Programa 
de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. Além disso, o Projeto visa 
criar oportunidades de geração de trabalho e renda com a produção de 
jardinagem, prestação de serviço em reflorestamento e paisagismo. 

http://www.cdhu.sp.gov.br/serra-do-mar/projeto-cota-viva.asp 

 

ED5 – Educar em todos os sentidos – Corredor 03 
Representante - Elayne Canhete. 

Resumo: Exposição do multiplano – material didático para ensino de 
matemática. Para conhecimento e manuseio da audiência do evento.  

SEDUC Guarujá – Corredor 01 

Resumo: A equipe de educação multidisciplinar da SEDUC apresentará as 
ações do município para inclusão e acessibilidade de todos  

 

Livrarias e editoras: Corredor 02 
Descrição: Os representantes das empresas apresentarão seus títulos e 
materiais educativos ao público do congresso 

 WAK Editora 
 CENGAGE Editora 
 Acessart - materiais para educação especial 

 

_______________________________________________________________ 
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LANÇAMENTO DE LIVROS 
 

___________________________________________________________ 

Noite de autógrafos 
(26/09 - das 18:00 às 20:00 h) – HALL principal 

Breve apresentação e discussão das obras, conduzida pelos autores, 
com a possibilidade de aquisição de exemplares autografados. Espaço 

para lançamento de livros no formato da FLIP 
___________________________________________________________ 

1. INCLUSÃO SEM MEDO - Profa. Me. Ana Paula Quintanilha.  
 
Esse livro nasceu como parte das pesquisas para 
minha dissertação de mestrado, trata-se de uma 
coletânea de artigos para inclusão, os artigos presentes 
nesse livro vêm ajudar a todos que ainda tem alguma 
dúvida sobre inclusão, são artigos científicos que fazem 
parte da obtenção do título de Mestre. Acho importante 
dividir com as pessoas que realmente se interessam 
pela inclusão, e assim poder ajudar um pouco a todos 
como atuar com a inclusão nos dias atuais 

 
2. RAISSA E SEUS AMIGOS - Profa. Me. Tania Mara Sampaio 

 
 
O livro de maneira lúdica contribui na conscientização 
das crianças em relação as diferenças individuais 
 
 
 

 
3. COLEÇÃO DIFERENTE SIM - Prof. Dr. Antônio Cesar Rodrigues - série 

de livros didáticos infantis, criadas para a educação para as diferenças 
 

 
Trata das experiências educacionais de um garoto com 
Paralisia Cerebral, mostrando que a questão da inclusão 
cria inúmeras possibilidades diferentes de enxergar o 
mundo, melhorando e muito, não somente as crianças 
que convivem diretamente com essa experiência em seu 
cotidiano pedagógico, mas também a escola como um 
todo. 
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4. Abi Aiye – versos Iorubanos - Poesia Negras - Prof. Dr. Júlio Evangelista 
Santos Junior. 
 

Neste livro, Julio Tumbi Are, nos presenteia com poesia preta 
em alto estilo! E de quebra valoriza e incentiva a cultura 
africanista. Com ilustrações da super talentosa artista 
plástica Claudia 
 
 
 

5. SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE APRENDIZAGEM E IMAGENS 
DO PROFESSOR NO SEC. XXI. e-book gratuito, professora Me. Ana 
Elisa S C S Ferreira, aborda questões fundamentais para reflexão do fazer 
docente diante das Tecnologias Digitais. 

 
 

______________________________________________________________ 
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COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

CC 01 - dia 26/09 - SALA 118 - (11:00 às 12:30 h) - Setembro Azul 
___________________________________________________________ 

EIXO 01 – LIBRAS: FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (185) 
___________________________________________________________ 

Autores: Suelen Regina Donola Mendonça - UNITAU Taubaté - suelene@gmail.com 
Irene Matsuno - UNITAU Taubaté - irenematsuno@ifsp.edu.br 

RESUMO 
Neste artigo, analisamos o curso de extensão “Libras”, oferecido pelo IFSP num 
município da região do Vale do Paraíba, para profissionais da área da educação, 
com o intuito de aprimorar suas habilidades para a integração da comunidade 
surda e capacitação para comunicação em Libras. As atividades teóricas 
abordaram aspectos como: leitura de textos da Cultura Surda, aprendizado da 
Libras, e conceitos a eles ligados; com objetivos de oportunizar aprendizados 
em Libras, apropriação dos termos corretos e dos sinais utilizados pela 
comunidade Surda. Foi realizada a avaliação do curso, e buscou-se através da 
análise dessas avaliações, conhecer o perfil dos participantes e se foi alcançado 
os objetivos. Concluiu-se que estes foram alcançados, promovendo curso de 
formação em Libras possibilitando melhorias nas condições de inserção social e 
cultural da comunidade surda, contribuindo para o desenvolvimento local, e 
ambientes educacionais inclusivos, mas é necessário a continuidade para 
aprofundamento dos conhecimentos obtidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Libras; Formação; Curso extensão. 

___________________________________________________________ 

EIXO 03 - INCLUSÃO DE UMA ALUNA SURDA NA UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA - RELATO DE EXPERIÊNCIA (218) 

___________________________________________________________ 
Autores: Denise Mesquita Corrêa - UNISUL- correa.denise@unisul.br 
Fádia Pereira Nör - UNISUL- fadia.nor@unisul.br 

RESUMO  
Este relato apresenta o procedimento dos trabalhos de inclusão realizados com 
uma aluna surda na Unidade de Aprendizagem de Língua Inglesa, no curso de 
Relações Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, a 
partir da visão da Intérprete de Libras e da professora. O passo inicial para o 
processo de inclusão foi a realização de uma pesquisa quanto ao processo de 
aprendizagem da língua de sinais, que na prática se configura como uma língua 
estrangeira. Com o desenrolar das aulas, observou-se que a aluna surda 
apresentou um potencial de absorção bastante apurado no aprendizado de 
línguas. O resultado foi um processo natural de inclusão da aluna surda nas 
atividades propostas para o grupo no qual ela estava inserida, bem como um 



 

92 
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160 

ANAIS CAIE 2018 - v.1 - CADERNO DE RESUMOS 
 

aprendizado muito significativo, tanto para os colegas da turma quanto para as 
professoras. A barreira da língua, que a princípio parecia intransponível, em 
função da configuração das práticas pedagógicas implementadas nas aulas de 
língua estrangeira, se mostrou bastante irrelevante. 
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão;  processos de aprendizagem;  práticas 
pedagógicas.  

___________________________________________________________ 

EIXO 03 - O ENSINO EM EDIFICAÇÕES ALÉM DO ESTUDANTE OUVINTE – 
RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CÂMPUS REGISTRO DO IFSP (226) 

___________________________________________________________ 
Autores: Aline Silva Santos – IFSP Registro -  aline.santos@ifsp.edu.br 
Rodrigo Costa Batista - IFSP Registro - rodrigo.cb@ifsp.edu.br 

RESUMO 
O presente trabalho versa sobre a experiência de ensino no curso técnico 
concomitante/subsequente em edificações no Instituto Federal de São Paulo 
câmpus Registro, tendo como foco o estudante surdo e os impactos positivos 
no processo de ensino-aprendizagem da turma do qual faz parte e se relaciona. 
Serão relatadas experiências individuais e conjuntas, vividas em sala de aula 
ao longo de três semestres pelos dois docentes autores, os quais são 
pertencentes às áreas de arquitetura e engenharia civil, respectivamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: IFSP câmpus Registro, inclusão, ensino técnico, 
edificações. 

CC 02 – Eixo 01 – dia 25/09 - SALA 118 - (14:00 às 16:00 horas) 
___________________________________________________________ 

A INCLUSÃO SOCIAL NA EJA POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS: AS AULAS DE MATEMÁTICA A PARTIR DE TEMAS 

SUGERIDOS PELOS PRÓPRIOS ALUNOS (192) 
___________________________________________________________ 

Autores: Ana Paula Gonçalves Pita – FALS - anapaulagpita@gmail.com 
André da Rocha Santos - IFSP Registro - andrerochasantos@gmail.com 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar como problemas com temas sociais 
sugeridos pelos próprios alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
contribuem com a inclusão social, com suas conjecturas e com o pensamento 
narrativo durante a resolução. Para tanto, no intuito de apoiá-los nas 
resoluções, formulamos uma ficha de trabalho de forma que auxiliasse esses 
alunos no momento da resolução. Os dados foram analisados com a lente 
teórica d’Os Modos de Pensamento de Jerome Bruner. 
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PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, Resolução de Problemas, 
Narrativas, Modos de Pensamento. 

___________________________________________________________ 

A IMPORTÂNCIA DE PRÁXIS TRANSFORMADORAS PARA A 
PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (201) 
___________________________________________________________ 

Autores: Amanda Sousa Batista Do Nascimento – SEDUC Santo André - 
amandasousabatista1987@gmail.com 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivos traçar brevemente o perfil de atendimento 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), assegurada pela 
Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) n°9344/96. Nesse sentido, é imprescindível 
resgatar a notoriedade da produção teórica e prática de Paulo Freire na 
historicidade e nos avanços gradativos para a garantia de acesso e permanência 
dos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso à escolarização na 
idade própria. Para tanto, trazemos um relato de experiência acerca de um 
projeto desenvolvido com uma turma de EJA I- Pós Alfabetização, composta por 
13 alunos em uma Unidade Escolar localizada na Rede Municipal de Santo 
André, região metropolitana no Estado de São Paulo. O projeto intitulado 
“Nossas receitas, nossos sabores” realizado no 2°semestre de 2017, buscou o 
protagonismo dos alunos, por meio de diferentes etapas, quando os educandos 
compartilharam conhecimentos prévios produzidos no âmbito do senso comum, 
e tornaram-se pesquisadores no decorrer no projeto, procurando em livros e 
ambientes virtuais de aprendizagem/recursos midiáticos sobre a culinária 
brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Práxis; Experiência; 

___________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO INFORMAL EM LARGA ESCALA NO ÂMBITO DE 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 

WASH (244) 
___________________________________________________________ 

Autores: Elaine da Silva Tozz – IFSP Campinas - elaine.tozzi@cti.gov.br 

RESUMO 
WASH! - Workshop Aficionados em Software e Hardware se constitui em 
oficinas para desenvolver habilidades em Ciência, Tecnologia, Cidadania, 
Cultura, Software e Hardware Livre, bem como programação de 
computadores, de forma simples, acessível, inclusiva, rápida e lúdica. O 
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Programa WASH ocorre no Centro de Tecnologia da Informação CTI 
Renato Archer, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Câmpus Campinas-SP, desde 2013. O programa é tocado por 
voluntários e bolsistas, em profunda articulação com a comunidade 
atendida. O presente trabalho busca demonstrar que instituições públicas 
de educação, ciência e tecnologia, como o IFSP e o CTI, têm um papel a 
desempenhar de estímulo e disseminação de experiências educacionais 
informais e inclusivas, no âmbito do contraturno, para estudantes do ensino 
médio e fundamental. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação informal, Contraturno, Inclusão, 
Disseminação da Ciência, STEM, STEAM 

___________________________________________________________ 

A GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA DO JOVEM NA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE 

MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ (239) 
___________________________________________________________ 

Autores: Berenice dos Santos Custódio – IFSP SP - berenice.pos@outlook.com 
RESUMO 
Com base nos estudos realizados por Corti (2012), referentes às relações entre 
a juventude e sua escolaridade, formas de organização coletiva, valores e estilo 
de vida, entrelaçados à prática e ao cotidiano escolar no qual me encontro 
inserida, escola pública localizada na periferia de Santo André, conciliado ao 
fenômeno de “juvenilização” na educação de Jovens e Adultos e com a mesma 
proporção, o grande crescimento de evasão escolar nesta faixa etária (15 a 29 
anos), por meio de rodas de conversas informais cria-se anseio de realização 
de um estudo aprofundado sobre as questões que contribuem para tal 
fenômeno, bem  como  construir saberes necessários para a resolução da 
problemática da garantia de acesso e permanência a estes Jovens como 
assegura a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n°9344/96. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Jovem; Acesso e 
Permanência. 

___________________________________________________________ 

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR: DESCOBERTAS E DESAFIOS 
(268) 

___________________________________________________________ 
Autores: Maria Emília Abreu – SEDUC Santos - marylinda_79@hotmail.com 
RESUMO 
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O objetivo desta pesquisa de Mestrado Profissional é compreender a prática 
educativa de professores que atuam no Atendimento Pedagógico Domiciliar 
(APD), uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Santos, que viabiliza crianças e 
adolescentes, impossibilitados de frequentarem a escola, por problemas de 
saúde, a não perderem o contato com os estudos. É observado como ocorre o 
processo ensino-aprendizagem, a realidade das professoras que atuam neste 
projeto, enfatizando as relações com o aluno, a família e a escola. Vista a análise 
dos dados, é apresentada uma proposta de intervenção que auxilie no 
atendimento das demandas que essa modalidade de atendimento pedagógico 
exige. 

PALAVRAS CHAVE: Atendimento pedagógico domiciliar, inclusão, projeto de 
trabalho.   

CC 03 - Eixo 02 - dia 25/09 – SALA 118 – (16:30 às 18:30 horas) 
 

___________________________________________________________ 

A IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS COM CARACTERÍSTICAS DE ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E SUA INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

(207) 
___________________________________________________________ 

Autores: Beatriz Ramalho Dias - IFSP CBT - bearamalho@gmail.com 
RESUMO 
No cenário educacional, é importante que se pense em formas e ferramentas 
para garantir condições de desenvolvimento em sala de aula aos alunos com 
superdotação/altas habilidades. Sendo assim, o presente artigo demonstra 
como no contexto educacional pode ser feita a identificação e inclusão desses 
alunos. Investir na formação de professores é essencial para o reconhecimento 
das necessidades do superdotado a serem levadas em conta nas propostas 
educacionais, sugerindo uma adaptação escolar para esses alunos. Quando 
não identificados, esses alunos podem não estar recebendo a instrução 
necessária para que seu desenvolvimento ocorra. Assim, abordaremos a 
identificação desses alunos, auxiliando em suas respectivas inclusões, 
utilizando como suporte teórico Brasil (2006), Fleith (2007), Oliveira (1997), 
Sakaguti e Bolsanello (2009), entre outros autores. Leva-se em consideração a 
legislação, o contexto escolar e social da criança, tendo em vista desmistificar 
noções falsas acerca deste fenômeno, apresentando alguns mitos e verdades 
sobre o assunto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Altas habilidades/superdotação, Inclusão, Identificação 
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___________________________________________________________ 

EU TENHO UM FILHO AUTISTA. E AGORA? O ENFRENTAMENTO DE PAIS 
DE CRIANÇAS AUTISTAS (209) 

___________________________________________________________ 
Autores: Sabrina Cristina de Souza Nogueira - Unisalesiano Araçatuba - 
sabrinanogueiraenfermeira@bol.com.br
Elaine Cristina Moreira da Silva - Unisalesiano Lins - ilariane2002@yahoo.com.br  

RESUMO 
O atraso no desenvolvimento da criança pode trazer sérios riscos em sua 
formação como adulto. Esse atraso é responsável por variações na atenção, 
concentração, humor e na coordenação motora fina ou grossa. Dentre esses 
transtornos globais está o Autismo. Acreditava-se que esse quadro sintomático 
era de total responsabilidade dos pais, que evidenciava sua falta de cuidado para 
com seus filhos. Para descobrir se o indivíduo tem ou não autismo, critérios para 
avaliação foram criados, definindo assim o grau e intensidade do transtorno. 
Com base nos resultados, torna-se possível uma opção de tratamento buscando 
uma melhora na qualidade de vida do indivíduo e da família, uma vez que o 
transtorno não tem cura. A eficácia do tratamento está ligada à situação 
psicoemocional dos pais ou cuidadores. Por serem hipersensíveis, crianças com 
autismo sentem de maneira evidenciada as mudanças, sejam elas no ambiente 
físico ou na rotina. 

PALAVRAS-CHAVE: Autismo, Ambiente emocional, Enfrentamento dos Pais, 
Família. 

___________________________________________________________ 

IDENTIDADE, ESTIGMA E METAMORFOSE DO JOVEM COM DEFICIÊNCIA 
MENTAL LEVE EM INSTITUIÇÃO DE APOIO NA CIDADE DE SÃO PAULO. 

(217) 
___________________________________________________________ 

Autor: Dr. Paulo Vicente dos Reis - Universidade Jonh F. Kennedy- Buenos 
Aires – Argentina paulo_vicentereis@ig.com.br 

RESUMO 
Os jovens com deficiência intelectual vivenciam situações de discriminação e 
estigmatização em suas relações pessoais. Esse processo prejudica a qualidade 
de vida desses indivíduos e implica em conflitos pessoais e familiares. A 
interiorização do estigma pelo jovem portador de deficiência intelectual pode 
levar à baixa autoestima, depressão e outras psicopatologias. O objetivo geral 
da pesquisa é identificar em que medida os jovens com deficiência mental leve 
compreendem seu processo de autonomia enquanto metamorfose de sua 
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identidade e as barreiras atitudinais e sociais junto à família e a própria instituição 
que frequentam. Para alcançarmos este objetivo, foi realizada uma revisão de 
literatura sobre o estigma em jovens com deficiência intelectual, e também uma 
pesquisa com familiares, profissionais e pacientes de um centro de reabilitação 
social. Este estudo justifica-se pela importância que o tema traz de forma 
aprofundada sobre a Deficiência Mental Leve, também denominada como 
deficiência intelectual, de jovens que recebem apoios em organização social 
especializada, pois possibilita qualificar quatro instâncias de representação em 
relação à metamorfose e autonomia: o jovem com si mesmo, família e jovem, 
instituição e família e instituição e jovem. À medida que a instituição é 
incorporada pelo jovem e por seus grupos sociais de pertencimento, ela própria 
passa a ser lócus constitutivo da categoria deficiência mental, que sofre várias 
influências e atravessamentos de ordem sociopolítica, econômica, cultural, ética 
e moral que obstaculizam na integra considerar a pessoa com deficiência em 
seu exercício singular de estar no mundo.  
PALAVRAS-CHAVE: Deficiência intelectual; Estigma; Identidade; 
Metamorfose. 

 
___________________________________________________________ 

ENCONTROS DE ACOLHIMENTO: IDENTIDADE DAS FAMÍLIAS DE 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA (224) 

___________________________________________________________ 

Autor: Profa. Lara Arenghi – SEDUC Praia Grande - larenghi@gmail.com 

RESUMO  
Trabalhar mais de uma década com Educação Especial (em instituições de rede 

pública e particular) sempre me trouxe uma angústia: a estrutura das famílias 

onde um ou mais indivíduos são deficientes. Concomitante com o tempo de 

atuação profissional há os estudos sobre identidade, inicialmente com estudos 

particulares e, ainda na graduação, embasado na obra de JL MORENO em um 

programa de extensão e pesquisa universitária. Em 2016, na Sala de Recursos 

Multifuncional, polo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) da EM 

Cidade da Criança, que faz parte da Rede Municipal de Ensino do município da 

Estância Balneária de Praia Grande, desenvolvi junto aos alunos atendidos um 

projeto com essa temática de identidade, cujo produto final foi um livro. Entre as 

etapas do projeto, houve a edição, publicação e lançamento do livro intitulado 

“EU”. Ainda existia uma lacuna, era preciso compor o restante da resposta às 

minhas angústias. Assim, em 2017, já na função de Assistente Técnico 
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Pedagógico (ATP), sugeri um projeto de identidade direcionado às famílias que 

possuem alunos com deficiência matriculados na rede.  

PALAVRAS-CHAVE: educação especial, deficiência, ensino público e 

particular. 

 

CC04 – Eixo 04 e 06 – dia 26/09 – SALA 118 – (08:30 às 10:30 h) 
 

___________________________________________________________ 

EIXO 04 - UFABC E O PROCESSO DE INCLUSÃO: ESTRATÉGIAS DE 
DIVULGAÇÃO E ACESSO À UNIVERSIDADE (211) 

___________________________________________________________ 

Autores: Carlos Eduardo Rocha dos Santos – UFABC - carlao_santos@yahoo.com.br 
Priscila Benitez – UFABC - priscila.benitez@ufabc.edu.br 

RESUMO  
O presente artigo visa discutir as estratégias de divulgação e acesso ao Ensino 
Superior de pessoas com deficiência. Apresentamos as formas de divulgação e 
analisamos o acesso dessas pessoas à universidade, à luz das políticas de cotas 
vigentes, tanto interna e restrita à instituição, quanto baseada na legislação. Com 
base no levantamento feito sobre o ingresso de estudantes com deficiência na 
Universidade Federal do ABC – UFABC, realizamos nossas análises e 
discussões, que foram conduzidas por meio do agrupamento de dois eixos 
temáticos: a) programas realizados pela UFABC para divulgação da política de 
cotas para estudantes com deficiência e b) acesso à prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio – ENEM para ingresso na UFABC. Foi possível concluir que 
existe pouca divulgação e esclarecimento a respeito da divulgação das políticas 
de cotas para pessoas com deficiência, e que a forma de ingresso por meio do 
ENEM, embora tenha melhorado no ano de 2017, ainda não é acessível a todos. 

PALAVRAS-CHAVE: pessoa com deficiência; acesso ao Ensino Superior; 
inclusão; UFABC. 

___________________________________________________________ 

EIXO 04 - INCLUSÃO SOCIAL: A ATUAÇÃO DE UMA ESCOLA PÚBLICA 
NA BAIXADA SANTISTA DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE O MERCADO DE 

TRABALHO COM OS ESTUDANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS (280) 
___________________________________________________________ 
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Autor: Nilcéia Saldanha Carneiro - UNISANTOS - nilceia.saldanha@hotmail.com 

RESUMO  
O trabalho investigativo “a atuação de uma escola pública do ensino médio da 
baixada santista mediante o mercado de trabalho em relação aos estudantes 
com necessidades especiais” é caracterizado como descritivo/qualitativo. Esta 
pesquisa teórica terá como instrumento de coleta de dados entrevista com 
professores e diretores de uma escola pública. O objetivo principal é analisar a 
forma como a escola insere esses estudantes no mercado de trabalho. Os 
objetivos específicos são: verificar se os estudantes com necessidades especiais 
estão sendo realmente incluídos no âmbito educativo e no mercado de trabalho, 
identificar se as escolas estão preparadas para receber estudantes com 
quaisquer tipos de necessidades especiais. Identificar os principais fatores que 
podem ajudar a melhorar o ensino-aprendizagem desses estudantes para sua 
inserção na sociedade trabalhística. Apresenta o seguinte problema de pesquisa 
“quais as principais ações da escola para inserir o estudante com necessidades 
especiais no ensino e no mercado de trabalho?”  
 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão social, necessidades especiais, mercado de 
trabalho. 

___________________________________________________________ 

EIXO 06 - FOCO NA INCLUSÃO (245) 
___________________________________________________________ 

Autores: Natália Porto da Silva – IFSP SP-  nataliaps539@gmail.com 
Alberto Luís Dario Moreau – IFSP SP - aldmoreau@gmail.com 

RESUMO 
O projeto visa ter como objetivo colocar em foco a acessibilidade para que 
se possa incluir os alunos surdos. Ainda porque, por mais que existam 
milhões de alunos surdos, não há material de aula desta categoria 
disponível. Sendo assim foi montado este trabalho, para que fique 
disponível para estes alunos, e aos estudantes ouvintes. Com a 
disponibilidade do vídeo aula com a tradução da intérprete possibilita a 
inclusão desses alunos, e também se torna uma forma de ajudá-los para 
que possam enfrentar esse tipo de barreira que é posta, pois material 
didático como esse é escasso nas mídias sociais. O software gratuito que 
está sendo utilizado na produção dos vídeos o VSDC®, contêm excelentes 
funções na edição do vídeo, para diminuir o tamanho, para retirar o som ou 
até melhorar a qualidade da imagem. Devido aos fatos mencionados, o 
projeto das videoaulas no modelo bilíngue está obtendo bons resultados por 
proporcionar esse foco em incluir os alunos surdos a terem esse tipo de 
material disponível. 

PALAVRAS-CHAVE: educação; inclusão; acessibilidade; alunos surdos. 
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___________________________________________________________ 

EIXO 06 - A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA EDUCAÇÃO MUSICAL E O 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (249) 

___________________________________________________________ 
Autores: Rodolfo Jonasson de Conti Medeiros - UNISA - rodolfojonasson@gmail.com 
Eliane de Alcântara Teixeira - UNISA - eatgan@gmail.com 

RESUMO 
A presente comunicação é parte integrante de uma pesquisa de mestrado em 
andamento cujo objetivo é relatar as práticas pedagógicas musicais aplicadas a 
estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando sistemas de 
comunicação alternativa. Inicialmente foi realizado um estudo piloto com 
finalidade de rastrear o desenvolvimento de habilidades musicais e 
extramusicais. Após a análise de dados do estudo piloto, estabeleceu-se uma 
pesquisa de campo quantitativa e qualitativa com 16 indivíduos com TEA, em um 
estudo longitudinal, experimental, participante, exploratório, com levantamento 
de dados por documentação direta, amostragem por conveniência não 
probabilística, e a utilização de grupo-controle. Foi utilizado protocolo de 
avaliação. Os resultados parciais apontam uma melhora no rendimento musical, 
bem como atitudinal e social do educando do grupo experimental. Este estudo é 
fundamentado em teóricos que se dedicam a este campo de estudo: 
DELIBERATO (2007), DUARTE (2016), LOURO (2006, 2012), SCHWARTZMAN 
(2011). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Musical, Transtorno do Espectro Autista, 
Comunicação Alternativa. 

CC 05 – Eixo 03 - 26/09 – SALA 118 – (14:00 às 16:00 h) 
 

___________________________________________________________ 

JUVENTUDE E DEFICIÊNCIA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE 
ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO (186) 

___________________________________________________________ 

Autor: Lucian da Silva Barros - USCS/ SENAC SP - lucian.barros@hotmail.com 

RESUMO  
A proposta em questão objetivou contribuir para a construção do respeito e da 
convivência entre jovens e pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. 
Para tanto pensou-se em um projeto, que teve sua aplicação realizada na região 
da Baixada Santista, SP, em um Centro da Juventude (CJ), que possibilitasse 
aos jovens um maior conhecimento sobre a temática e o desenvolvimento de 
sua empatia. A turma participante foi um grupo de 12 jovens com idades entre 
15 e 18 anos, de ambos os sexos. O projeto foi desenvolvido em seis encontros, 
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com três horas de duração cada. Os jovens demonstraram engajamento na 
realização das atividades e puderam superar suas dificuldades iniciais, 
ocorrendo um aprendizado significativo. É possível considerar que o projeto 
ampliou a visão crítica dos jovens e se transformou em mais um espaço no qual 
puderam discutir temas como cidadania, ética, participação comunitária, convívio 
com as diferenças e respeito. 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude; Pessoas com deficiência; Inclusão; Mercado 
de trabalho. 

___________________________________________________________ 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O DIREITO DO BRINCAR: VIVÊNCIAS E 
REFLEXÕES (177) 

___________________________________________________________ 

Autor: Isis Sousa Longo – UMSCS -  isislongo74@gmail.com 

RESUMO 
O projeto de pesquisa-ação visa intensificar a superação de barreiras físicas e 
atitudinais na EMEF Celso Leite Ribeiro Filho (SME/SP-DRE-IP) com a 
ampliação da oferta de espaços para “o brincar”, durante os intervalos do período 
regular das aulas, para os estudantes público-alvo da educação inclusiva. Esta 
proposta está em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
unidade educacional, que prima pela defesa e vivência dos Direitos Humanos e 
com o Sistema Municipal de Ensino da Política Paulistana de Educação Especial, 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. A atuação das Professoras de 
Atendimento Educacional Especializado (PAEE) no momento do brincar é o 
elemento mediador no processo de desenvolvimento biopsicossocial dos 
estudantes com e sem deficiência, bem como, o elo articulador entre os diversos 
espaços de aprendizagem e a sala comum de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: educação especial, escola pública, formação docente, 
direitos da criança, brincar 

 
___________________________________________________________ 

A EDUCAÇÃO DO SURDO: FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA EM TEMPOS DE INCLUSÃO (179) 

___________________________________________________________ 

Autor: Cristiane Rodrigues de Freitas – IFAM -  cristianesrr@hotmail.com 

RESUMO 
A educação voltada para a inclusão de pessoas com deficiências - PCDs teve 
avanços significativos no Brasil, a partir principalmente, das últimas décadas do 



 

102 
Rua Maria Cristina, 50 – Jd. Casqueiro – Cubatão/SP – Tel. 13 3346-5300 – CEP 11533.160 

ANAIS CAIE 2018 - v.1 - CADERNO DE RESUMOS 
 

século XX. No bojo dessas mudanças, encontramos os documentos legais que 
configuram o novo cenário educacional para essas pessoas. Com o objetivo de 
abordar, a partir dos aspectos legais da educação inclusiva, a formação docente 
e suas práticas pedagógicas, partimos da pesquisa bibliográfica, privilegiando 
o diálogo com alguns autores que trabalham o tema e refletindo sobre as 
singularidades do processo de ensino e aprendizagem voltados ao aluno surdo. 
As considerações finais apontam para a necessidade de um diálogo mais 
próximo entre o discurso inclusivo, previsto pela legislação e a realidade da 
prática escolar, de forma a garantir uma viabilidade coerente para a inclusão 
das pessoas com deficiências em geral e dos alunos surdos em particular. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação do surdo; formação docente; inclusão e 
práticas pedagógicas. 

 
___________________________________________________________ 

O ENSINO COLABORATIVO NA PERSPECTIVA DE ESCOLA COMO 
COMUNIDADE (188) 

___________________________________________________________ 
Autores: Daniela Alves de Lima Barbosa    - USCS - cidaaeetic@gmail.com 
Maria Aparecida do Nascimento Gonçalves - USCS - 
professoraservicosocial@gmail.com 

RESUMO 
Este trabalho tece algumas considerações iniciais sobre a pesquisa em 
desenvolvimento em nível de mestrado profissional, intitulada “O Ensino 
Colaborativo na Perspectiva de Escola como Comunidade”, na qual se expõe a 
retomada de conceitos relativos ao ensino colaborativo e à escola como 
comunidade. Apresentam-se, como aporte teórico, Mendes (2014), Capellini 
(2014), Stainback e Stainback (1999), bem como e marcos regulatórios da 
educação inclusiva. O ensino colaborativo se estabelece como uma proposta 
no campo da educação especial cujo intuito visa a articulação dos saberes 
pedagógicos entre o professor da educação especial e o docente do ensino 
regular, assim como a atuação de diversos sujeitos no âmbito de uma escola 
inclusiva, como bem destaca Capellini (2014, p.37). Já Stainback e Stainback 
salientam a escola como comunidade, como um sentimento vinculante ao 
ambiente escolar. Este artigo ainda apresenta uma experiência prática na esfera 
do ensino colaborativo. 

PALAVRAS-CHAVE: educação especial, ensino colaborativo, escola como 
comunidade. 
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CC 06 – Eixo 03 - dia 26/09 - SALA 118 - (16:30 às 18:30 horas) 
 

___________________________________________________________ 

EU NÃO SOU ANA, SOU UMA “ALIA” (233) 
___________________________________________________________ 

Autores: Rejane Verônica Lopes Lima – IFSP Presidente Epitácio - re-
veronyca@hotmail.com  
Márcia Soraya Teani - IFSP Presidente Epitácio - marcia.teani@ifsp.edu.br 
RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre uma experiência de estágio em 
educação infantil, envolvendo uma aluna com transtorno do espectro autista 
(TEA) e deficiência visual, à luz da teoria histórico crítica. A experiência foi 
analisada através dos relatórios de estágio e o presente trabalho é escrito em 
coautoria pela estagiária e pela professora orientadora de estágio. Uma parte 
significativa da literatura sobre o tema questiona a possibilidade da criança com 
TEA realizar o jogo de papéis, no entanto, a experiência analisada neste 
trabalho indicou que a criança com TEA se envolveu em um jogo de papeis 
com a mediação da estagiária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teoria histórico-cultural, transtorno do espectro autista, 
jogo de papéis, educação infantil. 

 
___________________________________________________________ 

PEQUENAS EXCLUSÕES EM CONTEXTOS INCLUSIVOS: UMA 
EXPERIÊNCIA (238) 

___________________________________________________________ 
Autores: Célia Regina Roncato - UNESP Rio Claro - celia.roncato@yahoo.com.br 

RESUMO 
Com o objetivo de dialogar possíveis exclusões sofridas por Estudantes 
Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE), busca-se com o estudo, 
apresentar dados produzidos a partir de um momento vivenciado por uma 
professora na Educação Básica. Os argumentos metodológicos foram 
estruturados por teóricos que compartilham do que conceituam microexclusões 
sofridas por estudantes na educação escolar. Os resultados demonstraram 
evidências que, embora o processo de educação inclusiva seja uma realidade, 
existe, ainda, um caminho a ser percorrido direcionado à educação de todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: microexclusão, Educação Inclusiva, Educação de Todos. 

___________________________________________________________ 
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA CEGA CONGÊNITA 
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA PERSPECTIVA DA 

INCLUSÃO: UMA PESQUISA INTERVENÇÃO EM ANDAMENTO. (266) 
___________________________________________________________ 

Autor: Álvaro da Cruz Picanço Junior – UNIFIEO - alvaropicanco@gmail.com 

RESUMO 
O presente trabalho é um extrato de uma pesquisa de pós doutorado ainda em 
andamento sendo o desdobramento do doutorado do pesquisador no qual 
investigou o desenvolvimento de pré-requisitos necessários para o 
desenvolvimento da lecto-escrita de uma criança cega congênita na pré-escola 
inclusiva do Município de Osasco. Na presente investigação demos continuidade 
ao processo de alfabetização do aluno participante, agora matriculado no 
primeiro ano do ensino fundamental. O referencial teórico empregado está 
alicerçado em abordagens psicogenéticas, sócio interacionistas e 
fenomenológicas. A pesquisa está inserida no campo da pesquisa qualitativa 
definida como uma pesquisa intervenção. Participam desta pesquisa um aluno 
matriculado de Osasco, com cegueira congênita; a mãe do aluno, e duas 
professoras. A coleta de dados está sendo realizada através de questionários, 
entrevistas e registros sistemáticos audiovisuais em campo. Com a 
sistematização e análise dos dados até o momento foi possível verificar a 
importância da capacitação dos educadores da sala regular e a importância da 
parceria com o profissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
bem como a importância da utilização de recursos e metodologias específicas 
para a criança com cegueira congênita, de forma a possibilitar seu acesso aos 
ambientes alfabetizadores, tanto na escola como no meio familiar de forma 
significativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Alfabetização, Cegueira Congênita, Sistema 
Braille.Políticas públicas. 

CC07 – Eixo 06 – dia 27/09 – SALA 118 – (08:30 às 10:30 horas) 
___________________________________________________________ 

MODELO 3D DE QUÍMICA ORGÂNICA PARA MONTAGEM DE 
MOLÉCULAS ACESSÍVEL A TODOS E DE BAIXO CUSTO (157) 

___________________________________________________________ 
Autores: Edson Anício Duarte – IFSP Campinas - edson.a.duarte@uol.com.br 
Daltamir Justino Maia - IFSP Campinas - daltamir.maia@gmail.com 
Geovany Candido - IFSP Campinas - geovanycandido@gmail.com 

RESUMO 
Este projeto tem por objetivo desenvolver e manufaturar um kit de química 
orgânica através da confecção dos elementos químicos com modelos 3D. Os 
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modelos foram confeccionados em uma impressora 3D com o símbolo 
correspondente ao elemento químico em sua superfície, possuem também a 
impressão do código Braille do elemento, permitindo, assim, a inclusão e 
acesso a estes modelos por pessoas daltônicas, de baixa visão e cegas. Para 
propiciar melhor acessibilidade aos usuários, foram inseridos nos modelos 
atômicos, dispositivos RFID que permitem a identificação de cada átomo, desta 
forma, durante a utilização dos modelos, o átomo é identificado e essa 
informação é enviada para um aplicativo smartphone, responsável por abrir 
uma página web Azure relacionada ao modelo que foi identificado. Além disso, 
o aplicativo também faz a leitura dessa página web e anuncia, por voz, ao 
usuário o modelo atômico identificado melhorando de forma significativa a 
prática de acessibilidade do kit de química podendo ser utilizado por um maior 
espectro de usuários possíveis com ou sem deficiência, conforme os princípios 
do Desenho Universal. Foram selecionados os principais elementos químicos 
que são utilizados nas aulas de Química Orgânica, para o ensino médio, e 
realizado seu modelamento mecânico. Estes modelos, possuem encaixes que 
permitem a conexão de outros elementos químicos formando a molécula 
desejada, para a manufatura de cada elemento foi utilizada uma impressora 3D. 
Os resultados iniciais mostram que os modelos estão adequados ao uso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Moléculas Química Orgânica; Modelos 3D; Kit 
educacional. 

___________________________________________________________ 

USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ACESSO DA MAIORIA DA 
POPULAÇÃO AO ENSINO (167) 

___________________________________________________________ 
Autores: Fábio Evangelista Santana - IFSC - fsantana@ifsc.edu.br 
Márcio Fontana Catapan – UFPR - marciocatapan@ufpr.br 
Ivo Rodrigues Montanha Junior - IFSC - ivo@luzerna.ifc.edu.br 
Luiz Lopes Lemos Júnior - IFSC - luiz.lemos@ifsc.edu.br 

RESUMO 
Esta pesquisa apresenta um novo modelo de tecnologia assistiva para o 
processo de desenvolvimento de serviços de transporte para a inclusão da 
maioria da população ao ensino. De acordo com os princípios do Desenho 
Universal, o novo modelo visa desenvolver serviços para a mais ampla gama 
possível de usuários, incluindo pessoas que usam cadeiras de rodas. O modelo 
é baseado em modelos existentes, estudos de caso no Brasil e na Alemanha, 
e complementado com materiais de suporte específicos para usuários de 
cadeiras de rodas, desenvolvido para orientar o desenvolvimento de serviços 
que incluam estes usuários. O modelo visa contribuir com o uso de tecnologias, 
especificamente tecnologia assistiva, para facilitar o acesso ao ensino, mas 
pode ser aplicado para acessibilidade em geral. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia assistiva; Acessibilidade; Desenho universal; 
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Desenvolvimento de serviços. 
 

___________________________________________________________ 

INTERACTIVE BRAILLE: KIT PARA ALFABETIZAÇÃO EM BRAILLE A 
BAIXO CUSTO. (178) 

___________________________________________________________ 
Autores: Edson Anício Duarte - IFSP Campinas - edson.a.duarte@uol.com.br 
João Alexandre Bortoloti - IFSP Campinas -   jabortoloti@gmail.com 
Alex Vieira Pereira - IFSP Campinas - alexed26@gmail.com 
Pablo Cavalvante dos Santos - pablocavalcantesantos@outlook.com 
Wagner Roberto de Souza Junior - IFSP Campinas - wagnersouzajunior@outlook.com 

RESUMO 
O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em símbolos em 
relevo, resultantes da combinação de até seis pontos separados entre duas 
colunas de três pontos cada. Muitos professores possuem dificuldades na 
alfabetização desses alunos, onde muitas das vezes não possuem recursos 
técnicos e pedagógicos disponíveis. O uso da tecnologia permite fornecer uma 
nova ferramenta para o ensino e aprendizagem, assim tem- se a proposta de 
desenvolver um kit didático para auxílio à alfabetização em Braille, utilizando 
materiais de baixo custo para possibilitar o maior acesso das pessoas a este 
equipamento. O sistema possui identificação em Braille, cores vivas e 
contrastantes,  sistema de RFID para identificação de cada peça, está integrado 
com microcontroladores e dispositivos de som para disponibilizar o som de cada 
letra ao usuário. Este kit pode ser utilizado em escolas regulares e em 
instituições de ensino de Braille para pessoas cegas ou de baixa visão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização em Braille, RFID, Tecnologia Assistiva. 

___________________________________________________________ 

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: USOS, DIFICULDADES E 
LIMITAÇÕES NA OPERACIONALIZAÇÃO DO CURRÍCULO PARA ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA (213) 
___________________________________________________________ 

Autores: Amanda Sousa Batista Do Nascimento – UNINOVE - 
amandasousabatista1987@gmail.com 

RESUMO 
A presente pesquisa tem por objetivo geral mapear o atual cenário educacional 
na Rede Municipal de Santo André, com ênfase no uso da tecnologia como 
recurso pedagógico facilitador, cuja finalidade éa diminuir as barreiras de 
acesso ao currículo escolar pelos estudantes com deficiência. Investigar-se-á 
os problemas que correspondem a quais recursos tecnológicos a rede 
municipal de ensino de Santo André oferece para o uso pedagógico de seus 
alunos e professores, se tais recursos têm sido utilizados e como tem sido este 
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uso para diminuir as barreiras do processo de ensino e aprendizagem de 
pessoas com deficiência, regularmente matriculadas na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Os resultados obtidos 
foram coletados por meio de pesquisa teórica e empírica, sendo a última 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais da 
educação de duas Unidades Escolares. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva; Currículo; Adaptações Curriculares; 
Tecnologia Assistiva; Políticas Educacionais Inclusivas. 

 

EXPOSIÇÃO DE BANNERS 
 

Exposição de Banners EB1 – dia 26/09 – Hall principal – (08:30 às 
10:30 horas) 
 

___________________________________________________________ 

EIXO 01 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ONE LAPTOP PER CHILD (OLPC) 
E AS ORIGENS DO WASH (243) 

___________________________________________________________ 

Autores: Elaine da Silva Tozzi – IFSP Campinas - elaine.tozzi@cti.gov.br 
Victor Pellegrini Mammana - IFSP Campinas - victo-r.mammana@cti.gov.br  

RESUMO 
WASH - Workshop Aficionados em Software e Hardware - é um programa de 
educação informal no contraturno escolar, liderado pelo CTI em parceria com o 
IFSP, voltado aos estudantes do ensino fundamental e médio. O WASH ocorre 
há quatro anos e leva disseminação da ciência de forma lúdica para a escola 
pública brasileira. Este trabalho apresenta uma revisão das avaliações do 
Projeto One Laptop per Child (OLPC) e do Programa de Inclusão Digital (PID) 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), 
traçando um paralelo entre os achados daquelas avaliações e a concepção do 
WASH. O OLPC foi proposto por Nicholas Negroponte, do Massachussets 
Institute Tecnology (MIT), ao Governo Federal brasileiro durante a reunião de 
Davos, em 2004. Neste trabalho, serão apresentadas algumas das conclusões 
da avaliação do OLPC e do PID, evidenciando que a concepção do WASH se 
beneficiou daqueles estudos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação informal; Contraturno; Inclusão; Disseminação 
da Ciência; STEM. 
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___________________________________________________________ 

EIXO 03 - SALA DE AULA INVERTIDA PARA O ENSINO DE ALUNOS 
SURDOS (271) 

___________________________________________________________ 
Autores: Marlene Aparecida Araújo – IFSP Itapetininga - 
marlenefisica@comercioitape.com.br 
Alberto Luis Dario Moreau – IFSP Itapetininga - aldmoreau@gmail.com 
RESUMO 
Este trabalho é baseado num projeto de iniciação científica voluntária – PIVICT 
no IFSP campus Itapetininga – com o objetivo de auxiliar a inclusão de alunos 
surdos no curso técnico em mecânica utilizando a metodologia da sala de aula 
invertida. Para tanto foi criado um ambiente no Google sala de aula 
(gclassroom®) com vídeo-aulas de física acessíveis para o público 
surdo(interpretação para Língua Brasileira de Sinais – Libras). Um sinalário 
técnico em Libras foi estudado para a produção do material, cujo assunto se 
tratava de notação científica e algarismos significativos. Atividades práticas e 
exercícios foram elaborados para atender o público surdo e posteriormente 
postados na plataforma gclassroom. Pretendemos com o relato desta 
experiência, compartilhar o nosso material para que outras instituições possam 
utilizar e dar continuidade a este trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: inclusão, educação inclusiva, surdos, sala de aula 
invertida. 

___________________________________________________________ 

EIXO 03 - O USO DO LÚDICO NO APRENDIZADO DE LIBRAS: A 
DISCIPLINA E O PROFESSOR DE LIBRAS NOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO (155) 
___________________________________________________________ 

Autores: Ana Paula Quintanilha Bastos de Jesus - UNIGRENDAL- 
anajesus1003@gmail.com 

RESUMO 
Na sociedade brasileira, a LIBRAS tem sido ensinada em cursos livres de curta 
duração, ou tem sido aprendida pelo esforço pessoal de ouvintes em contato 
com membros da comunidade. A lei de LIBRAS foi regulamentada três anos 
após o início de sua vigência, por meio do Decreto 5.626 de 22 de dezembro 
de 2005, que também regulamenta o art. 18 da Lei no 10.098/2000. A maior 
parte das melhores instituições de Ensino Superior do mundo têm uma longa 
história e cultura de exclusão. No Brasil isto não é diferente, uma vez que o 
predomínio de jovens provenientes das camadas mais ricas da população era 
muito claro até os anos 1990, tanto na rede particular quanto nas universidades 
públicas. A língua não se confunde com a linguagem, pois a língua é somente 
uma parte determinada da linguagem, certamente essencial, sendo ao mesmo 
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tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 
convenções necessárias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Libras; Aprendizado; Lei; Professor. 

 
___________________________________________________________ 

EIXO 03 - UMA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE 
EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU PARA ALUNOS CEGOS (181) 

___________________________________________________________ 
Autores: Verônica Momberg Marques de Oliveira - IFSP Itapetininga - 
veronicammo15@gmail.com 

RESUMO 
A inclusão de alunos com deficiência visual nas salas de aula regulares do 
sistema educacional brasileiro é garantida por lei, cabendo à gestão escolar 
preparar e planejar suas propostas para garantir a inserção desses estudantes. 
Contudo, essa inclusão não ocorre em sua plenitude. Quando se tratam dos 
alunos com deficiência visual, essas dificuldades são agravadas pela 
necessidade de adaptações adicionais, como o sistema Braille e o Soroban. 
Esse trabalho teve como objetivo central apresentar uma sequência de 
atividades para o ensino de equações do primeiro grau a esses estudantes. 
Para tal, foram utilizados materiais concretos de baixo custo. Esperamos que 
em um momento futuro possamos aplicar essas atividades e verificarmos se 
elas podem auxiliar no ensino desse conteúdo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação inclusiva, matemática para cegos, equações de 
primeiro grau. 

 
 

___________________________________________________________ 

UMA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE TEORIA DOS 
CONJUNTOS PARA DEFICIENTES VISUAIS (230) 

___________________________________________________________ 
Autores: Priscila Nascimento Medeiros – IFSP Itapetininga - 
pnascimento150@gmail.com 
Matheus Moreira Costa - IFSP Itapetininga -  matheuscosta@ifsp.edu.br 

 
RESUMO 
A inclusão de alunos com deficiência visual nas salas de aula regulares do 
sistema educacional brasileiro é garantida por lei, cabendo à gestão escolar 
preparar e planejar suas propostas para garantir a inserção desses estudantes. 
Contudo, essa inclusão não ocorre em sua plenitude. Quando se tratam dos 
alunos com deficiência visual, essas dificuldades são agravadas pela 
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necessidade de adaptações adicionais, como o sistema Braille e o Soroban. 
Esse trabalho teve como objetivo central apresentar uma sequência de 
atividades para o ensino de equações do primeiro grau a esses estudantes. 
Para tal, foram utilizados materiais concretos de baixo custo. Esperamos que 
em um momento futuro possamos aplicar essas atividades e verificarmos se 
elas podem auxiliar no ensino desse conteúdo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação inclusiva, matemática para cegos, equações de 
primeiro grau. 

 
___________________________________________________________ 

EIXO 03 - A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO NO 
PROCESSO DE INCLUSÃO DE JOVENS E NUMA ESCOLA 

PROFISSIONALIZANTE. (234) 
___________________________________________________________ 

Autores: Jacqueline Kelli Fuzetti – UNISALESIANO Araçatuba - 
fuzettijacqueline@gmail.com 
RESUMO 
Este artigo objetiva apresentar a importância do psicopedagogo numa 
instituição de ensino profissionalizante, por meio de práticas inclusivas para 
acompanhamento de jovens e adolescentes para sua inserção no mercado de 
trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Aprendizagem; Escola; Trabalho; 
Psicopedagogia. 

 
___________________________________________________________ 

EIXO 03 - VISÃO E MOVIMENTO: REPERCUSSÕES NA INCLUSÃO E 
COORDENAÇÃO MOTORA (241) 

___________________________________________________________ 
Autores: Elke Lima Trigo – Centro Universitário SENAC -  elke.ltrigo@sp.senac.br 
RESUMO 

A visão tem função fundamental na programação e execução de movimentos e 
na manutenção do controle postural. Diante da ausência deste sentido a criança 
com deficiência visual (DV) depende de estimulação e treinamento para adquirir 
autonomia e ganho do desenvolvimento motor. Esta possibilidade seria mais 
evidente com  a participação nas aulas de Educação Física (EF). Este trabalho 
teve como objetivo discutir com base numa revisão bibliográfica e sugestão de 
atividades, a participação das crianças com e sem DV nas aulas de EF. Adaptar 
os exercícios para a participação da criança com DV é o início para o processo 
de inclusão, mas ele só é efetivo quando possibilitamos a participação e 
benefícios à todos. Realizar atividades com oclusão da visão para crianças 
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videntes pode estimular além do ambiente inclusivo, melhora da propriocepção 
e coordenação motora. Destaca-se também a necessidade de capacitação dos 
professores de EF por uma aula para todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: deficiência visual, educação física, desenvolvimento 
motor. 

___________________________________________________________ 

EIXO 04 - A INCLUSÃO DE JOVENS NO TRABALHO: CAMINHOS DE 
ACESSO, PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS (163) 

___________________________________________________________ 
Autor: Lucian da Silva Barros -SENAC SP / USCS lucian.barros@hotmail.com 
RESUMO 
O trabalho em questão visa discutir alguns aspectos relacionados à inclusão de 
jovens no mercado de trabalho na condição de jovens aprendizes. A partir da lei 
10.097/2000, que obriga as empresas a contratarem jovens de 14 a 24 anos 
como aprendizes, objetivou-se compreender os caminhos seguidos até a 
inclusão real destes. Para tanto, realizou-se um levantamento com 87 jovens 
matriculados em um curso de formação profissional que atuam como jovens 
aprendizes, no qual tentou-se compreender os aspectos de acesso, participação 
e construção de aprendizagens significativas durante o trabalho. A análise 
revelou a dificuldade ainda existente desses jovens acessarem as vagas de 
emprego, sendo que, para a maioria, a entrada na empresa deu-se por meio da 
indicação de parentes ou conhecidos. Os jovens percebem-se participando 
pouco das ações/decisões na empresa, mas compreendem isso como um 
período de experiência necessário, sendo que ao final esperam o 
reconhecimento por meio de uma efetivação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; trabalho; acesso; participação; aprendizagem. 

___________________________________________________________ 

EIXO 06 - MAPA INCLUSIVO (237) 
___________________________________________________________ 

Autores: Vitória de Lima Souza – IFSP Sertãozinho - vitoriadelima2000@gmail.com 
Marcela Eduarda Farias Rech - IFSP Sertãozinho - maed221@gmail.com 
 Andreza Maria da Silva - IFSP Sertãozinho - andrezared1@gmail.com 
Julia Penhaz Bardine - IFSP Sertãozinho - juliabardine@gmail.com 
Helena Barbosa Machado Martins - helena.martina@ifsp.edu.br 
RESUMO 
Este projeto parte do princípio de como indivíduos com deficiência visual: 
Cegueira e baixa visão são invisíveis socialmente e passam por discriminação 
durante sua formação. No Brasil, em teoria, a Lei Federal n° 13.146/2015 
assegura a todos os cidadãos limitados a algum tipo de deficiência que sejam 
tratados de forma igualitária, tornando o conhecimento prioridade para o bem 
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estar destas pessoas. Mas, infelizmente, esta não é aplicada de forma como 
é descrita na Constituição Federal. De fato há pouca acessibilidade nas 
instituições de ensino e diversidade entre os meios e ferramentas acessíveis, 
sendo que estas facilitam a aprendizagem. Partindo deste pressuposto, o 
presente trabalho visa contribuir na promoção de acessibilidade e educação 
de qualidade, por meio do desenvolvimento de uma ferramenta didática. O 
desenvolvimento de tal ferramenta encontra-se em andamento, neste artigo 
são apresentadas as etapas já concluídas, bem como as planejadas. Até o 
presente momento foi realizada a revisão bibliográfica, estabelecida à 
arquitetura do mapa, incluindo a especificação de componentes e materiais, 
bem como realizados testes preliminares de comunicação. Os resultados 
obtidos se mostraram adequados, sendo que as etapas seguintes de 
desenvolvimento consistem em expandir as portas lógicas do Arduino, e 
constituir a montagem da arquitetura do Mapa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Inclusão; Deficiência; Instituições de 
ensino. 

___________________________________________________________ 

EIXO 06 - PROJETO DE UMA CELA BRAILLE DE BAIXO CUSTO (235) 
___________________________________________________________ 

Autores: Heloise Dellagnelo Torres – UNIVALI - heloisetorres@hotmail.com 
Alejandro Rafael Garcia Ramirez - UNIVALI - ramirez@univali.br 

RESUMO 
O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em símbolos em 
relevo, resultantes da combinação de até seis pontos separados entre duas 
colunas de três pontos cada. Muitos professores possuem dificuldades na 
alfabetização desses alunos, onde muitas das vezes não possuem recursos 
técnicos e pedagógicos disponíveis. O uso da tecnologia permite fornecer uma 
nova ferramenta para o ensino e aprendizagem, assim tem- se a proposta de 
desenvolver um kit didático para auxílio à alfabetização em Braille, utilizando 
materiais de baixo custo para possibilitar o maior acesso das pessoas a este 
equipamento. O sistema possui identificação em Braille, cores vivas e 
contrastantes,  sistema de RFID para identificação de cada peça, está integrado 
com microcontroladores e dispositivos de som para disponibilizar o som de cada 
letra ao usuário. Este kit pode ser utilizado em escolas regulares e em 
instituições de ensino de Braille para pessoas cegas ou de baixa visão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização em Braille, RFID, Tecnologia Assistiva. 
 

___________________________________________________________ 
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EIXO 06 - A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO INSTRUMENTO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (225) 
___________________________________________________________ 

Autores: Luana dos Santos Medeiros - IFSP Presidente Epitácio - 
luana2020medeiros@gmail.com 
Márcia Soraya Teani - IFSP Presidente Epitácio -  marcia.teani@ifsp.edu.br 
RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre uma experiência de estágio 
realizado nas séries iniciais do ensino fundamental no auxílio da professora 
junto a um aluno com transtorno do espectro autista, à luz da teoria histórico 
crítica. A experiência foi analisada através dos relatórios de estágio e o presente 
trabalho é escrito em coautoria pela estagiária e pela professora orientadora de 
estágio. A estagiária foi responsável por apresentar à criança a comunicação 
alternativa. A experiência mostrou como esta possibilidade inicial de 
comunicação proporcionou a melhora na socialização do aluno, assim como 
colaborou para que ele começasse a usar a linguagem verbal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: teoria histórico-cultural, transtorno do espectro autista, 
comunicação alternativa, educação infantil. 

___________________________________________________________ 
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RESUMO  
Este artigo apresenta reflexão parcial de uma pesquisa de mestrado, que possui 
dentre seus objetivos, identificar o papel da Educação Financeira (EF) no 
processo de aprendizagem de alunos da Educação de Jovens Adultos (EJA) por 
meio de ensino híbrido, tendo como proposta identificar os contributos da rede 
social Facebook enquanto ferramenta utilizada para ministrar um curso de 
Educação Financeira. O referencial teórico se baseia em temas sobre educação 
financeira, EJA, ensino híbrido e sala de aula invertida. O trabalho propõe 
encontrar respostas para alguns questionamentos que versam sobre a 
aprendizagem de sujeitos da EJA e de que forma essa aprendizagem pode 
contribuir em situações financeiras que envolvam tomadas de decisão, 
contribuindo para sua inclusão social. Espera-se como resultado um estudo 
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aprofundado sobre aprendizagem de EF em redes sociais por meio do ensino 
híbrido para inclusão de alunos da EJA. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Financeira, Educação de Jovens e Adultos, 
ensino híbrido, aprendizagem. 
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