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SUBGRUPO DE TRABALHO  

nº 1 

Relator: Franquelina C. Bueno             Coordenador: 

Problemática Abordada Educação , Diversidade e Inclusão 

Teses Básicas dos Expositores Apresentação de Vivências e Educação indígena , afro e pessoas 

com deficiência 

Disensos Nos relatos ouve acordo 

Pontos de Encontros Educação e Desenvolvimento 

Elemento da discusão para ação Não ao preconceito. Formação inicial e continuada para gestores , 

professores e funcionários e cumprir a legislação 

Tema Emergentes Saúde, Respeito, Cidadania e descumprimento das leis de inclusão 

Elementos para contrução de 

agenda 

Mais Ações ,formação em rede e melhor aplicação dos recursos 

 

CONSIDERAÇÕES : 

1-Rever nossas práticas pedagógicas no cotidiano escolar 

2-A escola preocupada em vencer o currículo 

3- A estrutura da escola não muda 

4-Existe formação , falta motivação e divulgação 

5-Falta de qualificação trava o trabalho 

6-O Estado como agente na dá conta de atender a todas as demandas. 

7-O trabalho voluntário. Como fazer ??? 



 

TEMA MOTIVADOR DAS DISCUSSÕES EM 22/01/2014 

A partir de nossas práticas e experiências, que tipo de políticas públicas precisamos ou propomos, no 

âmbito local, nacional e ou /internacional? 

1-Definição de diretrizes para trabalhar as leis 10639/2003 e a 11645 / 2008 

2- Maior investimento em pesquisa acadêmica nos temas trabalhados 

3-Dispor nas escolas profissionais de Assistência Social e Psicologia 

4- Maior investimento público na Educação 

 

 

SUBGRUPO DE TRABALHO nº 

2 

Relator:                                   Coordenador: 

Problemática Abordada  

Teses Básicas dos Expositores  

Disensos  

Pontos de Encontros  

Elemento da discusão para ação  

Tema Emergentes  

Elementos para contrução de 

agenda 

 

 

Tema Apresentado: A partir da experiência de cada um, o que podemos compartilhar, tendo como 

referência  a Educação , Diversidade e Inclusão 

Participantes: André , Dione , Francisca , Leda , Denise , Rosita , Ivani , Moema , Teresinha , Julis 

Adilson , Leonardo , Marinês , Clair , Luiza , Antônio  Guilherme , Mirian , Janaina ,Gladis , Samira , 

Giorgia , Solange , Magda , Seloi , Rosemeri , Janete e Graciele 

CONSIDERAÇÕES 

1-O que se observa hoje é a dificuldade de atender a inclusão de forma tranqüila e igualitária; 

2-A lei existe, mas não é colocada na prática, ou seja , na maioria das escolas e instituições, tem 

dificuldades de profissionais qualificados a fim de atender as diferenças 

3- Nos relatos, o grupo ouvi relatos de superações, e busca internsas pelo espaço de progresso e produção 

de cidadões com deficiências em virtude dos projetos executados em comunidades específicas, contribui 

para o sucesso da inclusão. 

4- Políticas Públicas para todos, e não para um grupo específico, para amenizar todos os tipos de 

inclusão 

5-Capacitação de especialistas, como propõe a lei, para atender a inclusão 

6- A política deve ser fitas por educadores com autonomia nas escolas. Por aqueles profissionais que na 

prática, sabem realmente o que é necessário no ambiente ao qual foi designado 

  

TEMA MOTIVADOR DAS DISCUSSÕES EM 22/01/2014 

A partir de nossas práticas e experiências, que tipo de políticas públicas precisamos ou propomos, no 

âmbito local, nacional e ou /internacional? 

 

 1- Implementar políticas públicas que envolva as famílias nas escolas. 

2- Criar mecanismos de acompanhamento e responsabilização conforme lei para os casos de negligência 

de pais para com os seus filhos 

 3- Criar sistemas de acompanhamento e monitoramento para que não haja a falta de recursos matérias e 



humanos nas escolas. 

 

 

SUBGRUPO DE TRABALHO nº 

3 

Relator: Marcia Kaminski            Coordenador: Monica e Daiane 

Problemática Abordada Educação para todos. Incluir com responsabilidade 

Teses Básicas dos Expositores Acessibilidade: Eliminação de barreiras em oito áreas ????? 

Disensos  

Pontos de Encontros  

Elemento da discusão para ação  

Tema Emergentes  

Elementos para contrução de 

agenda 

 

 

TEMA  APRESENTADO: A partir da experiência de cada um, o que podemos compartilhar, tendo 

como referência  a Educação , Diversidade e Inclusão 

CONSIDERAÇÕES 

1-Políticas Públicas devem ser elaboradas por técnicos que tenham a compreensão da amplitude de 

algumas leis, respeitando o olhar do incluído. Deve haver articulação entre Saúde e educação. 

 2-Estabelecimento de momentos de trocas ( relatos (positivos) de práticas que efetivamente são viáveis ( 

possíveis) 

3- A importância da fiscalização do MP ou outros órgãos sobre as ações relacionadas às leis da cultura 

afro e outras ; 

4- Formação e qualificação profissional. Há dificuldades de incentivo e valorização profissional. Alguns 

professores não querem buscar tais conhecimentos 

5- Trabalhos e trocas entre os professores sobre as diferentes singularidades 

 6- Currículos que contemple a vida e a solidariedade 

7-Fiscalização com cooparticipação social e governamental. 

8- Incluir nas políticas públicas temáticas relacionadas a cidadania e direitos humanos 

9- Repensar sobre a convenção e os sistemas inclusivos com a necessidade de professores especializados 

em Libras e Braille  

 

TEMA MOTIVADOR DAS DISCUSSÕES EM 22/01/2014 

A partir de nossas práticas e experiências, que tipo de políticas públicas precisamos ou propomos, no 

âmbito local, nacional e ou /internacional? 

 

 1- Implantar sistemas inclusivos nas redes estaduais , municipais e particulares ( escolas e centros .....) 

que contemplem professores especializados nas singularidades dos sujeitos ( Braille , Libras , Cultura 

Indigena e Afro brasileira e de Gênero; 

2-  Criar uma comissão fiscalizadora e orientadoras e/ou de fortalecimento das já existentes, a fim de que 

a inclusão e a diversidade ocorram com êxito de maneira transdisciplinar visando a cooparticipação 

social e governamental. 

3- Revisões currículos dos cursos de licenciatura visando a PNNE e diversidade. 

4- Prever e assegurar tempo para a qualificação e formação profissional e ou ofertar cursos de formação 

continuada a fim de capacitar todos os educadores de acordo com as reais necessidades de sua clientela. 

  



 

SUBGRUPO DE TRABALHO nº 

4 

Relator:                                                           Coordenador: 

Problemática Abordada Educação para todos. Incluir com responsabilidade 

Teses Básicas dos Expositores Acessibilidade: Eliminação de barreiras em oito áreas ????? 

Disensos  

Pontos de Encontros  

Elemento da discusão para ação  

Tema Emergentes  

Elementos para contrução de 

agenda 

 

 

Tema Apresentado: A partir da experiência de cada um, o que podemos compartilhar, tendo como 

referência  a Educação , Diversidade e Inclusão 

CONSIDERAÇÕES 

 1-Mudanças nas nomenclaturas 

 2-Problemas de alunos  com pais homo afetivos 

 3- Utilização de animais 

4- Alunos com DV e mais de 40 alunos 

5- APAES fechadas e inseridos nas escolas sem apoio. ( Contribuição do representante de São Gabriel ); 

6- Alunos que sabem de mais e eu sabem de menos 

7-Estimular os alunos para que sejam felizes 

8- Alunos saem da faculdade querendo inovar e são barrados pelas gestões, que na maioria das vezes não 

são democráticas 

9- Os diferentes recusados pelas famílias 

10- Moradores de rua X escola 

11- Família dentro da escola 

12- Dentro dos PPP deve ter embasamento teórico 

13- Materiais de inclusão obrigatório; 

14- Mnifesto do grupo em relação ao local, que não foi trocado. Será que é porque somos da inclusão ? 

 

TEMA MOTIVADOR DAS DISCUSSÕES EM 22/01/2014 

A partir de nossas práticas e experiências, que tipo de políticas públicas precisamos ou propomos, no 

âmbito local, nacional e ou /internacional? 

 

 1- Utilização de animais de rua para trabalhar com crianças nas escolas 

2-  Implantar a intersetorialidade nas ações: Secretaria da Saúde , Educação e Assistência Social 

3- Implantar escolas itinerantes 

4- Prever e assegurar tempo para a qualificação e formação profissional e ou ofertar cursos de formação 

continuada a fim de capacitar todos os educadores de acordo com as reais necessidades de sua clientela. 

5- Elaboração de políticas públicas que sejam de fato do Estado e não de governo 

 

CONSIDERAÇÕES DA PALESTRANTE: ROSITA EDLER CARVALHO  

1)Sugere que no texto final seja explicita a questão dos diagnósticos. E que o CID – 10 não 

é critério para incluir alunos com deficiência nos censos das escolas. ( Exigência de laudos 

é um retrocesso na política de financiamento via FUNDEB.   



2) Em caráter de urgência seja exigido que as leis  que prevê políticas públicas para os 

negros e indígenas sejam monitorada e fiscalizadas pelas instâncias de controle, em 

especial o MP de sua efetivação pelos gestores públicos;  

3) Política Pública com dimensão homogênea e sim heterogêna , regionalizada de acordo 

com  especificidade de cada território  

4) Os PPP devem ser elaborados a partir da realidade de cada escola. 

 

RELATOR: Ronaldo Ribeiro – Secretaria Municipal da Educação de Canoas  

Data: 23 / 01/2014 

 


