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- Discutir o conceito de diversidade; 

- Identificar e descrever uma escola inclusiva; 

- Demonstrar experiências educacionais inclusivas; 

- Apresentar o perfil do educador para a diversidade;  

- Explicitar alternativas para a construção de uma escola inclusiva; 

- Comparar as políticas públicas com as ações concretas voltadas para a diversidade brasileira.  

- Articular o conteúdo com a temática do Ciclo: multiculturalismo e o respeito pelo diverso. 

  

 

 

 

 

A diversidade na escola. Experiências de escolas abertas à inclusão. O educador e a diversidade 

cultural. A construção da escola para a diversidade. As políticas públicas atuais voltadas para uma 

sociedade inclusiva. Multiculturalismo crítico. Escola e cultura.  

 

 

 

 

 

Unidade I – A diversidade na escola: 

O uno e o diverso 

Como se apresenta a diversidade na escola;  

Experiências de escolas abertas: 

Pesquisas sobre as escolas abertas à diversidade; 

Identificação de escolas ou instituições sociais com experiência na área 

 

Unidade II – Multiculturalismo 

FICHA DE DISCIPLINA 

OBJETIVOS  

EMENTA 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 



A escola como um espaço de construção de culturas 

As culturas da escola 

A questão das minorias: o negro, a mulher, os homossexuais. 

 

Unidade III –.A formação do educador para a diversidade: 

Diferentes maneiras de ensinar e aprender 

Estratégias e respostas para a diversidade 

Criando redes de apoio. 

Expectativas dos docentes 

Apoio à aprendizagem do aluno. 

 

Unidade IV – A construção da escola para a diversidade: 

Tornar a aprendizagem mais significativa para todos 

Aprendizagem cooperativa 

Flexibilização do Currículo 

Melhoria das condições de ensino e aprendizagem. 

Redimensionamento dos aspectos atitudinais, arquitetônicos e pedagógicos no espaço escolar. 

 

Unidade V – As políticas públicas para a sociedade inclusiva: 

O proclamado e o realizado; 

A efetivação das políticas públicas. 
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