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EMENTA 

Problematizar significados plurais atribuídos ao atendimento educacional especializado 

no contexto nacional. Dialogar uma proposta de atendimento educacional especializado 

que se constitua de forma articulada com as diferentes ações da escola visando a 

potencializar o processo ensino-aprendizagem dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. Para tanto, trazer discussões sobre o currículo escolar e as relações 

pedagógicas entre os diferentes profissionais da escola. Colocar em análise o que 

significa o pressuposto de o atendimento educacional especializado ser 

complementar/suplementar. Assumir a ética do direito à Educação como organizadora e 

tomar a noção de conhecimento em Sousa Santos (alternativos, locais, residuais) como 

eixo condutor.  Dialogar com as noções de formação do vínculo social, pedagogo e 

educabilidade de todos, no pensamento de Meirieu como base pedagógica. Trazer 

experiências cotidianas pela via das investigações do grupo-UFES. 

 

OBJETIVOS 

• Problematizar as diferentes significações atribuídas ao atendimento educacional 

especializado no País. 

 

• Colocar em análise uma proposta de atendimento educacional especializado 

como eixo organizador do vínculo social. 

 

METODOLOGIA/AVALIAÇÃO 

Apresentação dialogada sobre a articulação do atendimento educacional especializado 

com as ações planejadas e desenvolvidas pelas escolas. Será elaborado um texto base 
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para condução dessas discussões. Constituir-se-á, um círculo de debates sobre os 

conceitos trabalhados, considerando as práticas locais dos participantes. 

 

Avaliação a partir dos diálogos trazidos pelo grupo e de instrumento desenhado para o 

evento. 
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