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INFORMATIVO DE CURSO VAGAS REMANESCENTES 

NOME DO CURSO: Deficiência Intelectual: concepções e processos de escolarização  

Modalidade:                     ( x ) Híbrido                                                                                     (  ) Presencial 

Gerência: Gerência de Formação, pesquisa e desenvolvimento das modalidades da Educação Básica - GEMEB 

Objetivo geral: 

Promover a discussão sobre as concepções acerca das pessoas diagnosticadas com deficiência intelectual, tomando por 
base princípios constitucionais, como o direito à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de refletir 
sobre os desafios que se apresentam a partir dos processos de escolarização das pessoas com deficiência intelectual, na 
perspectiva da educação inclusiva.   

Carga horária: Total: 80h 
Horas diretas: 24 

(08 encontros presenciais) 
Horas indiretas: 24 AVA: 32h 

Público-alvo: 

● Professores/as da Educação Básica. 

● Professores/as das salas de recursos. 

● Profissionais dos serviços de apoio à aprendizagem.  

● Coordenadores/as pedagógicos. 

● Supervisores/as Pedagógicos. 

● Coordenadores/as Intermediários/as da rede pública de ensino. 

● Orientadores/as Educacionais. 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de seleção: Sorteio 
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Nº de Vagas: TURMA T1 = 10 VAGAS  

Apresentação do curso: 

Este curso de formação continuada apresentará subsídios para a reflexão a respeito das concepções que definem as 
pessoas com deficiência intelectual como público-alvo da educação especial, e que norteiam a elaboração e 
implementação de políticas públicas de educação para esses sujeitos.  

Entende-se que os/as profissionais da educação, em seus percursos históricos, já tragam consigo diferentes modos de 
organizar sua prática pedagógica com e para pessoas com deficiência, a partir de suas experiências nos diversos espaços 
educativos. Portanto, o curso pretende oferecer elementos que permitam que esses/as profissionais percebam a 
necessidade de refletir continuadamente sobre as bases em que essas práticas se constituem.  

O curso será organizado com atividades na plataforma Moodle, com encontros presenciais e horas indiretas, de modo a 
constituir um ambiente propício de aprendizagem, de reflexão e de crescimento profissional e humano.  

      Conteúdos: 

1. A pessoa com deficiência intelectual: uma conversa sobre sujeitos. 

a. Modelo biomédico e modelo social da deficiência 

2. A escolarização da pessoa com deficiência: da institucionalização à perspectiva da educação inclusiva. 

3. Políticas Públicas de educação especial e fundamentos legais no Brasil e no DF. 

4. O/A estudante com deficiência intelectual no sistema público de ensino do DF. 

5. Processos de patologização e medicalização na/da educação. 

6. Situações de inclusão observadas pelos/as profissionais da educação: reflexões. 
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7. Experiências exitosas – compartilhamento de experiências. 

8. Avaliação para as aprendizagens e estudantes com deficiência intelectual. 

9. Análise e construção de relatórios de avaliação dos estudantes com deficiência intelectual. 

10. Estudos de caso de estudantes com deficiência intelectual. 

11. Educação profissional e educação especial: interfaces. 

12. Capacitismo: reflexões e políticas de enfrentamento. 
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Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término 
 Início Término  

1 EAPE 19/03/19 25/06/19 3ª feira Matutino 8h 11h Fábia Carvalho de Oliveira 

2 EAPE – TURMA COMPLETA 19/03/19 25/06/19 3ª feira Vespertino 14h 17h Fábia Carvalho de Oliveira 

3 CEILÂNDIA – CRE DE 
CEILÂNDIA – TURMA 
COMPLETA 

21/03/19 27/06/19 5ª feira Matutino 8h 11h Fábia Carvalho de Oliveira 

4 CEILÂNDIA – CRE DE 
CEILÂNDIA – TURMA 
COMPLETA 

21/03/19 27/06/19 5ª feira Vespertino 14h 17h Fábia Carvalho de Oliveira 

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 


