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MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

População: 12,04 milhões de habitantes 

Área do município:  1.521 km² 



• Aproximadamente 1 milhão de alunos 

• 16.383 – Público alvo de educação especial 

matriculados na rede 

• Centros de Educação Infantil – 602 alunos 

• Escolas Municipais de Educação Infantil – 

2.551 alunos 

• Escolas Municipais de Ensino Fundamental – 

11.135 alunos 

• Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 

Médio – 262 alunos 

• CIEJA - 865 

NÚMEROS DA REDE MUNICIPAL 

 DE ENSINO 



• Escolas Municipais de Educação 

Bilíngue para Surdos – 662 alunos 

• Escolas Municipais Polo de Educação 

Bilíngue para Surdos  e Ouvintes – 227 

alunos 

• Alunos surdos matriculados na rede 

regular – 338 

NÚMEROS DA REDE MUNICIPAL 

 DE ENSINO EMEBS 

662 
POLO/REDE 

567 
TOTAL 

1229 



 

 

Existe uma estória que foi construída em torno da dor da 
diferença: a criança que se sente não bem igual às outras, por 
alguma marca no seu corpo, na maneira de ser... 

Esta, eu bem sei,  é estória para ser contada também para os pais. 
Eles também sentem a dor dentro dos olhos. Alguns dos 
diálogos foram tirados da vida real. Ela lida com algo que dói 
muito: não é a diferença, em si mesma, mas o ar de espanto 
que a criança percebe nos olhos dos outros (...) 

O medo dos olhos dos outros é sentimento universal. Todos 
gostaríamos de olhos mansos... 

A diferença não é resolvida de forma triunfante,como na estória do 
Patinho Feio. O que muda não é a diferença. São os olhos... 

RUBEM ALVES 



 

MAS, AFINAL, NÃO SOMOS SEMPRE 
DIFERENÇA? 



 

 ENTÃO... 
POR QUE AS DIFERENÇAS 
SÃO DESCONSIDERADAS NA SOCIEDADE? 
 



O QUE SIGNIFICAM SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS NA SOCIEDADE? 

 

• Como nos relacionamos com as diferenças? 

 

• O que estamos realizando em favor de uma 
sociedade que se quer para todos?  

 



 

Concepções de deficiência e suas 

conseqüências 

• Conhecer os pressupostos que norteiam as 
diferentes formas de conceber a deficiência é 
uma diretriz que pode auxiliar a compreensão  
as diferentes formas de ver o mundo, o 
conhecimento e os fatos. 

 



Deficiência... 

SEGREGAÇÃO 

INTEGRAÇÃO 
 

INCLUSÃO 
 

EXCLUSÃO NÃO HUMANIDADE 



• Preâmbulo  

• […]  

• e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em 
evolução e que a deficiência resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e 
ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, […]  

 
 



 É AQUELA QUE TEM IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO DE NATUREZA FÍSICA, 

MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL, O QUAL EM INTERAÇÃO COM UMA 

OU MAIS BARREIRAS, PODE OBSTRUIR SUA PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA 

NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM AS DEMAIS PESSOAS. 

 

 MODELO 
MÉDICO 

MODELO 
SOCIAL 

LIMITANTE É 
O MEIO E 

NÃO A 
DEFICIÊNCIA 

FATORES 
SOCIOAMBIENTAIS 

IMPEDIMENTOS 
FUNCIONAIS 



Inclusão 

 

 
 A idéia de inclusão se fundamenta numa 

filosofia que reconhece e aceita a diversidade 
na vida em sociedade. Isto significa garantia 
de acesso de todos a todas as oportunidades, 
independentemente das peculiaridades da 
cada indivíduo ou grupo social. 

 



Currículo 

 Deve estar plenamente harmonizado com a idéia 
de inclusão escolar e a valorização da 
diversidade dos educandos e refere-se à outra 
organização do trabalho pedagógico, numa 
abordagem coletiva e não num ensino 
individualizado ou adaptado para determinados 
educandos.  
 



CONCEITOS 

ORIENTADORES 

DO CURRÍCULO 

DA CIDADE 

EDUCAÇÃO 
INTEGRAL 

EQUIDADE 

EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 



 Criação de ambientes de aprendizagem que 
considerem a variabilidade humana presente no 
espaço escolar, portanto, caracteriza-se como 
formas de garantir acessibilidade em sua 
múltipla dimensionalidade: arquitetônica, 
comunicacional, atitudinal, informacional, na 
oferta de serviços e, da mesma forma, sua 
aplicação à educação, centrando-se na dimensão 
pedagógica e curricular. 



• “procura reduzir os fatores de natureza 
pedagógica que poderão dificultar o processo 
de ensino e de aprendizagem, assegurando 
assim o acesso, a participação e o sucesso de 
todos os alunos” (NUNES, MADUREIRA, 2015, 
p.7). 

 



• A proposição é que todos possam ter o reconhecimento 
das diferenças e, portanto, não se exige que 

 [...] todos cheguem ao mesmo ponto, mas permite a 
síntese permeada pelas idéias coletivas e à atribuição 
individual de sentido e a interpretação do significado do 
conhecimento. Portanto, os conteúdos escolares, 
dispostos no currículo, nada mais são do que caminhos 
para o aprender(OLIVEIRA, 2018, p.61 – no prelo). 

 



 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

De quem é a responsabilidade? 
 
O que cabe a educação especial? 



 

 

 

 

A Política Paulistana de Educação Especial  

a Perspectiva da Educação Inclusiva 
 

 

 

 

Assegurar o acesso, a permanência,  a participação 
plena e a aprendizagem de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento – TGD e altas 
habilidades nas unidades educacionais e espaços 
educativos.  
 
 



A Política Paulistana de Educação Especial  

Na Perspectiva da Educação Inclusiva 

 
Decreto  57.379/2016 
• Acesso e permanência – matrícula e AEE  
• Serviços de Educação Especial 
• Educação Bilíngue 

• Serviços de Apoio 

• Eliminação de Barreiras e Acessibilidade 



  

 “Em algum lugar, alguém está dizendo a um menino que ele 
não pode brincar porque não consegue andar; a uma menina 
que ela não pode aprender porque não consegue enxergar. 
Esse menino merece uma oportunidade para brincar. E todos 
nós ganhamos quando essa menina, e todas as crianças, 
conseguem ler, aprender e contribuir. O caminho a percorrer 
será desafiador. Mas crianças não aceitam limites 
desnecessários. Nós também não deveríamos aceitar.”  

 
Anthony Lake, Diretor Executivo do UNICEF. Situação mundial da infância 2013: Crianças com 

Deficiência 
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Divisão de Educação Especial - DIEE  
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/PortalSMESP/Nucleo-Tecnico-de-Curriculo 
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