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OBJETIVOS
Compreender os fundamentos, os princípios e os objetivos da Educação Inclusiva. Estudar a legislação em
vigor relacionada à Educação Especial. Discutir os aspectos curriculares e as propostas pedagógicas
indicadas para o indivíduo com deficiências e necessidades educativas especiais. Apresentar as propostas
atuais voltadas para uma sociedade e uma escola inclusiva. Comparar as políticas públicas com as ações
concretas voltadas para as pessoas com deficiência ou com necessidades educativas especiais.

EMENTA
A Educação Inclusiva no contexto socioeconômico e político brasileiro. Fundamentos educacionais,
sociológicos, psicológicos e epistemológicos da educação inclusiva. Abrangência e pressupostos legais da
educação inclusiva. Caracterização da pessoa com necessidades educacionais especiais nos aspectos
sociopedagógicos.

PROGRAMA
- As diretrizes curriculares para a educação especial: o histórico da educação inclusiva no Brasil, e o direito
de ser diferente.
- O estudante com necessidades educativas especiais: altas habilidades, condutas típicas, deficiência
auditiva, deficiência física, deficiência mental, deficiência múltipla e deficiência visual.
- A legislação e a educação inclusiva: declaração de Salamanca, e as leis Federais, Estaduais e Municipais.
- Princípios orientadores: Princípio da Normalização, Princípio da Integração, Princípio da Individualização
do Ensino, Princípio da Legitimidade, Princípio epistemológico da construção do real, Princípio do ajuste
econômico com a dimensão humana, Princípio da efetividade dos modelos de atendimento educacional e
Princípio sociológico da interdependência, Princípio da Inclusão.
- A política da educação inclusiva: as diversas concepções do termo inclusão.
- Modalidades de atendimento da educação inclusiva: atendimento domiciliar, classe comum, classe
especial, classe hospitalar, centro integrado de educação especial, ensino com professor itinerante, escola
especial, oficina pedagógica, sala de estimulação essencial e sala de recursos.
- Reflexão crítica: escola regular versus escola especial.
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