
v    

Código do Banner: Nº 3.1

CERQUEIRA FILHO, Manoel Luiz 
MELO, Irailde Gomes

Aracaju - SE
Palavras-chave: Formação. Igualdade. Inclusão. Inovação. Projeto Aula Digital - Sergipe

 Introdução 

Objetivo

Resultados de Discussão 

Conclusão

A educação inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de 
direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que 
avança em relação à ideia de equidade formal 
ao contextualizar as circunstâncias históricas 
da produção da exclusão dentro e fora da 
escola.

Disponibilizar espaços educacionais que 
respeitem o tempo, o ritmo e a forma de 
aprender do aluno com deficiência de alto 
comprometimento, na perspectiva do 
desenvolvimento de habilidades e 
competências visando a  sua autonomia.

Figura 1: Sala sensorial

Figura 2: Produção do filme: lendas Brasileiras

Constatamos que uma educação de qualidade 
está diretamente ligada ao fato do professor 
compreender que o seu fazer pedagógico é 
também determinante para desenvolver 
capacidades cerebrais que envolve as 
dimensões: cognitivas, sociais, afetivas e 
emocionais dos alunos. Para fazer essa 
relação do processo pedagógico como um 
todo e a ação ensinar/aprender, é imperativo 
ressaltar as práticas educacionais, vez que o 
professor no exercício das suas competências, 
poderá organizar formas adequadas para as 
reais necessidades da sua turma quer seja 
coletivamente e/ou respeitando as 
individualidades. 

Sair do espaço escolar para melhor repensá-lo 
enquanto Centro de Atendimento Educacional 
Especializado, resultou  em um fortalecimento 
pedagógico de ações já desenvolvidas e outras 
que passaram a acontecer. Isto, com base nas 
competências para o século XXI nos seus 
aspectos: cognitivos, interpessoais e 
intrapessoais. Para tanto, foi necessário um 
trabalho conjunto envolvendo docentes, 
alunos, equipe diretiva funcionários e 
famílias. Ressaltamos  a contribuição da 
Fundação Telefônica Vivo e Instituto Paramitas 
que nos impulsionaram numa perspectiva de 
INOVAÇÃO.
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