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APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação de 

Canaã dos Carajás – Pará, apresenta, através deste, o projeto do III SEMINÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E I AMOSTRA DE PRÁTICAS 

INCLUSIVAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, que traz como tema: 

“Socializando Práticas e Construindo uma Rede Inclusiva Sustentável”. 

Este evento objetiva proporcionar um momento de estudos para os 

profissionais da educação municipal e sociedade civil, visto que a educação 

depende dos diversos setores da comunidade. 

O Seminário ocorrerá nos dias 23 e 24 do mês de setembro do ano corrente, 

tendo como ideia inicial a abertura do evento na noite do dia 23 do supracitado mês 

e continuidade no dia 24, conforme a organização do evento.  

Neste sentido, visando os processamentos e planejamento adequado por 

parte desta Secretaria, as inscrições para este evento deverão ocorrer de forma 

eletrônica no site da Prefeitura Municipal, através do endereço: 

www.canaadoscarajas.pa.gov.br com previsão inicial de 500 participantes, sendo 

350 vagas disponibilizadas para inscrições como ouvinte, 50 vagas reservadas as 

pessoas com submissão de trabalhos e 100 vagas destinadas a convidados de 

outros municípios. As vagas poderão ser aumentadas a depender da forma de 

realização do evento, pois o mesmo poderá ser transmitido pelo na plataforma 

YouTube a depender da situação pandêmica na data de realização do evento, 

podendo o número de participantes ser superior ao estimado, tendo sua realização 

através da internet. 

Entendemos que é imprescindível os profissionais que trabalham com 

pessoas com deficiências, estar em um processo contínuo de aprimoramento de 

suas práticas, neste sentido, o governo municipal busca proporcionar com 

excelência os serviços prestados através das políticas públicas educacionais 

executadas pela Rede de Ensino. 

 

 

 
 

http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/
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1. JUSTIFICATIVA 

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação tem ao 

longo dos últimos anos ampliado de forma significativa os suportes oferecidos no 

que tange a Educação Especial Inclusiva no âmbito das competências municipais.  

Destes, podemos citar a abertura de 14 Salas de Recursos Multifuncional-

SRM nos últimos anos, a implementação do Centro de Atendimento Educacional 

Especializado-CAEE Viver e Conviver no ano de 2012, transporte adaptado para 

educandos com deficiência, garantia de monitores de educação especial inclusiva 

para estudantes com deficiência que necessitam de apoio para as atividades 

pedagógicas ou da vida diária, além de outros suportes como, o programa de 

formação continuada voltada para temas específicos de deficiências, transtornos e 

déficits biopsicossociais, denominado de PROREDE. 

O programa suprarreferido assegura formações continuadas e em contexto 

de trabalho a todos os servidores da educação pública municipal, garantindo assim 

base teórica e conhecimento necessário para o atendimento adequando do aluno 

público da educação especial inclusiva. 

Ressalta-se ainda o investimento na capacitação de coordenadores técnicos 

por meio de palestras, seminários e/ou congressos educacionais e abertura de 01 

turma de Pós -graduação em Educação Especial em convênio com a UNIFESSPA, 

com o desígnio de fortalecer a formação dos profissionais da Rede para melhor 

atender aos alunos. 

Este projeto tem o objetivo principal de fortalecer as políticas de Educação 

Especial na perspectiva inclusiva no âmbito do Sistema Municipal de Educação de 

Canaã dos Carajás em tempos de aulas não presenciais no momento de 

distanciamento social provocado pela Covid-19. Pois acreditamos que é necessário 

adotarmos estratégias que possam contribuir para a concretização das mudanças 

possíveis na garantia da permanência e sucesso dos estudantes, público do 

Atendimento Educacional Especializado na Rede Municipal de Ensino. 

O número de estudantes matriculados nesta Rede Pública Municipal de 

Ensino, público alvo da Educação Especial tem aumentado significativamente nos 

últimos anos como evidenciado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 01 

 
Fonte: DITECPED/CTEE/SEMED:  22/12/2020. 

 

Neste liame, faz-se necessário ampliar este suporte através de melhores 

formas de atendimento aos alunos, por meio de formação continuada aos 

profissionais que diariamente trabalham direto ou indiretamente com este público. 

Assim sendo surge a necessidade de ampliar os horizontes formativos e 

metodológicos a serem compartilhados na Rede Pública Municipal de Ensino 

Canaãnense. 

Pensando neste aspecto, com o intuito máximo de garantir suporte de 

formação, informação e aplicabilidade a estes agentes que lidam no dia-a-dia com 

o público alvo da Educação Especial, é imprescindível a realização deste momento 

de troca de saberes, pois como afirma Paulo Freire “Não há saber mais ou saber 

menos: há saberes diferentes.” 

 

Sobre essa perspectiva IMBERNON nos diz que: 

 
O conhecimento profissional consolidado mediante a formação 
permanente apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de 
competências de processamento da informação, análise e reflexão crítica 
em, sobre e durante a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação 
de processos e a reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, p.75). 
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Isso reforça a necessidade de compartilharmos práticas exitosas na 

perspectiva da educação inclusiva entre os artífices das unidades escolares do 

município, porquanto embora não seja uma regra, os exemplos assertivos de uma 

unidade podem ser perfeitamente aplicados por outra unidade de ensino, 

construindo assim, caminhos inclusivos sustentáveis em rede. 

No processo de inclusão escolar não basta socializar é importante assegurar 

ações que visem à superação das dificuldades diante das limitações, ampliando as 

possibilidades de aquisição de saberes. Nesse sentido, as redes de ensino 

precisam garantir envolvimento participativo (com ações conscientes e 

responsáveis) que permitam a inclusão como resultado de uma política educacional 

que compreende a educação como um direito humano.  

É fundamental que os professores estejam envolvidos nas discussões das 

políticas de inclusão, pois atuam na mediação do processo ensino – aprendizagem 

como “organizadores das demandas diárias da sala de aula” orientando os 

educandos diante das atividades, durante o ano letivo para aquisição dos saberes 

e competências necessárias: 

 

[...] a inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar 
especificas para esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de aprender. 
Os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for, de fato, de boa 
qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorará 
convenientemente as possibilidades de cada um. (MANTOAN, 2003, p.67)   
 

Nesta direção é cabido vislumbrar as necessidades de aprofundar as 

pesquisas diárias sobre o aluno no contexto da sala de aula, sendo ela o laboratório 

das práticas dos educadores, fomentando as possibilidades de atingir as 

capacidades de avançar, no seu tempo, nas suas possibilidades, aflorando as 

potencialidades existente em cada estudante.  

Para Nóvoa (2003 p.23) “o aprender contínuo é essencial e se concentra em 

dois pilares, a própria pessoa, como agente e a escola como lugar de crescimento 

profissional permanente”. Assim, as dificuldades e desafios da prática escolar 

devem ser objetos de reflexão a partir dos conteúdos formativos, levando-se em 

conta os diferentes estilos, ritmos e interesses de aprendizagem de cada educando.  

O desafio é dar condições para que os educadores possam agir com 

autonomia diante da complexidade do dia a dia escolar, criando possibilidades que 

permita a troca de diferentes saberes; de repensar e refazer suas práticas, 
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reorganizando suas devidas competências e melhorando suas habilidades e, 

produzindo novos conhecimentos inerentes.  

Evangelista (2008) ressalta que: 

 

“Há uma diferença, portanto, no processo de ensino, que precisa ser 
trabalhada, desenvolvida, para não repercutir em desvantagem na 
aprendizagem. Se forem utilizados metodologias e recursos voltados para 
atender as condições especiais destes alunos, onde se faça uso de 
atividades experimentais adequadas e de instrumentos específicos que 
possibilitem a sua interação, o processo de ensino será efetivamente um 
espaço de construção de conhecimentos. No entanto, se forem negadas 
as condições necessárias ao ensino destes alunos e utilizados apenas os 
recursos tradicionais, o processo de ensino estará fadado ao fracasso dos 
mesmos”. 
 

Visto que as complexidades da Educação Inclusiva ainda perneiam entre 

educadores e profissionais diversos, voltados para o atendimento com êxito dos 

estudantes público da educação especial é necessário que estejamos em 

constantes pesquisas e estudos que possam viabilizar as boas práticas nesta 

modalidade de educação.  

O Governo Municipal, através da SEMED, proporcionará durante o ano de 

2021, as formações continuadas com enfoque nas amplitudes e competências da 

Educação Especial para todos os servidores das unidades escolares. Neste 

panorama, este projeto vem ao encontro com os processos que permeiam os 

esforços contínuos em proporcionar uma educação com equidade e qualidade para 

todos os educandos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. 

Os quefazeres são muitos, mas a história nos mostra quão grande foram as 

evoluções educacionais que obtivemos ao longo dos anos, perpassando também 

por momentos de trocas de ideias, implementação de políticas públicas 

educacionais para estes fins, adoção de medidas, metodologias e estratégias que 

venham de encontro com as necessidades de mudanças e quebras de paradigmas. 

Vale salutar a excepcionalidade das diretrizes e das novas práxis em período 

de aulas não presenciais, reforçando a necessidade de o professor reinventar-se 

diante das novas dinâmicas de trabalho e metodologias que foram necessárias para 

alcançar pedagogicamente o aluno frente as novas ferramentas tecnologias e os 

vários porquês trazidos a nova realidade que o município e o mundo atravessam, 

dos derivados da pandemia da Covid-19. 
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O Parecer CNE/CP nº 5/2020, evidencia que ‘as atividades pedagógicas não 

presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis, etapas e modalidades 

educacionais. Portanto, é extensivo àqueles submetidos a regimes especiais de 

ensino, entre os quais os que apresentam altas habilidades/superdotação, 

deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidos pela modalidade de 

Educação Especial”. Por conseguinte, o Parecer CNE/CP nº 9/2020, fez o reexame 

do Parecer ora citado, e menciona que: 

 

As atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por 
tecnologias digitais de informação e comunicação, adotarão medidas de 
acessibilidade igualmente garantidas [...] O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) deve também ser garantido no período de 
emergência, mobilizado e orientado por professores regentes e 
especializados, em articulação com as famílias para a organização das 
atividades pedagógicas não presenciais a serem realizadas. (Parecer nº 
09/2020/CNE/CP). 
 

O Parecer CNE/CP nº 11/2020, quando trata das orientações para o 

Atendimento ao Público da Educação Especial, postula que o atendimento desta 

modalidade em contextos pandêmico da COVID-19, deve ser ofertado, pelos 

sistemas de ensino, em atividades não presenciais ou presenciais, a partir de uma 

avaliação do estudante pela equipe técnica da escola. Os quais, juntamente com 

suas famílias devem ser contatados para informar as possibilidades de acesso aos 

meios e Tecnologias de Informação e Comunicação-TICs. 

Á luz do CNE, o Parecer nº: 004/COMISSÃO/CMECC/2020, alude: 

 

É importante destacar que o AEE, também, deve ser garantido no período 
de emergência, sendo mobilizado e orientado por professores regentes e 
especialistas, em articulação com as famílias. Nesse contexto algumas 
situações requerem ações mais específicas por parte da instituição 
escolar, como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes 
surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à 
comunicação e informação para os estudantes com deficiência visual e/ou 
cegos no uso de códigos e linguagens específicas, entre outros recursos 
que atendam àqueles que apresentem comprometimentos nas áreas de 

comunicação e interação. (Parecer nº: 004/COMISSÃO/CMECC/2020) 

 

Durantes as aulas não presenciais, há instruções e normas que foram 

instituídas em Rede, garantindo o que postula o Art. 12 da Resolução 

013/CMECC/2021 que instituiu as diretrizes para o atendimento educacional na 

excepcionalidade do Ensino Remoto, na Rede Púbica de Ensino de Canaã dos 

Carajás: 
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Art.12 Quanto ao Atendimento Educacional Especializado, na 
excepcionalidade do ensino remoto, as Unidades de Ensino devem 
assegurar: 
 
I que as atividades dos alunos público alvo do AEE sejam elaboradas 
pelos professores da sala regular, com o professor de sala de recurso 
multifuncional, juntamente com o coordenador pedagógico sendo essas 
adaptadas; considerando a necessidade do aluno e o previsto no Plano 
de Desenvolvimento Individualizado- PDI, onde a família poderá fazer 
intervenções juntamente com o professor da sala de recurso 
multifuncional e ou/profissional do CAEE- Viver e Conviver nas escolas 
que não possuem sala de recurso; usando materiais pedagógicos e todos 
aprendizagem como: material impresso, aplicativos e outros; meios 
acessíveis à 

 
II- para os alunos do AEE que não participam na plataforma de ensino e 
aprendizagem, a unidade de ensino deve elaborar justificativa registrando 
os motivos; 

 
III- que o Atendimento Pedagógico Domiciliar- APD, será realizado por 
diversos meios disponíveis, considerando os laudos médicos, como: 
videochamadas, WhatsApp, vídeos encaminhados, materiais impressos, 
jogos pedagógicos, ligações telefônicas. 
 
 

Nesta direção, a Resolução supramencionada, no seu artigo 13, determina 

que o atendimento educacional em regime excepcional remoto deve garantir a 

qualidade na oferta de conteúdos e atividades, o desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), reorganização e cumprimento da carga 

horária estabelecida, mediante possibilidades fidedignas da aprendizagem 

significativa para os discentes. 

Diante das complexidades das aulas em regime excepcional não 

presenciais, muitos são os desafios e possibilidades através das Tecnologia 

Digitais de Informação e Comunicação-TDICs, para que o processo pedagógico 

aconteça e os alunos possam participar das aulas e aprender consecutivamente.  

Atender as múltiplas diversidades e especificidades dos educandos em 

período de aulas não presenciais não é tarefa fácil, pois cabe a escola junto aos 

profissionais docente levar em consideração a singularidade de cada comunidade 

em que a unidade escolar está inserida, as condições socioeconômicas e cultural.  

Dentro das especificidades que devem ser consideradas são as dos 

estudantes públicos do AEE, que apresentam singularidades que devem 

consideradas e tratadas com afinco nas reais possibilidades dos alunos diante das 

limitações e potencialidades.  



                 
 
 
                                                                                                                                                       

11 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

Rua Itamarati S/N – Bairro Novo Horizonte - Canaã dos Carajás-PA 

 CEP 68537-000 

 

 

 

 

Cabe então realizar estudos de caso com ênfase às metodologias que serão 

empregadas nas aulas para que estas tornem-se acessíveis, inclusivas e por 

conseguinte exitosas junto ao aluno que naturalmente já deve ter um olhar aguçado 

do professor para com ele. 

Outrossim, promover estudos e pesquisas voltados para a inclusão 

pedagógica deste público, torna-se essencial na busca de garantirmos uma rede 

de ensino que além de promover o acesso e a permanência destes no ambiente 

escolar, busca a promoção da equidade e do sucesso em âmbito educacional, 

oferecendo subsídios, estratégias e metodologias aos professores nas adaptações, 

sugestões e possibilidades juntos a este público. 

O ensino remoto em período excepcional mostrou que é possível fazer 

fazendo, que os professores da Rede se sobressaíram em muitas oportunidades 

diante das enormes dificuldades que foram encontradas ao longo do período de 

aulas remotas, fazendo com que alunos se desenvolvessem mesmo sem o contato 

das aulas presenciais na sala de aula. 

Em suma, a Secretaria Municipal de Educação promoverá este momento de 

estudo, socialização de ideias e de resultados exitosos, metodologias e troca de 

saberes por entender que é autêntico a necessidade de consolidarmos os suportes 

oferecidos aos profissionais da educação e demais pessoas interessadas na 

aquisição de conhecimento com intuito de sermos eficazes na aplicação das 

políticas públicas da educação especial deste município.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Oportunizar a socialização de práticas pedagógicas inclusivas em contexto 

escolar, visando a consolidação de experiências exitosas da educação especial de 

Canaã dos Carajás.  

2.1. Objetivos Específicos 

• Socializar práticas exitosas da Educação Especial Inclusiva da Rede Pública 

de Ensino de Canaã dos Carajás em tempos de aulas não presenciais; 



                 
 
 
                                                                                                                                                       

12 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED 

Rua Itamarati S/N – Bairro Novo Horizonte - Canaã dos Carajás-PA 

 CEP 68537-000 

 

 

 

 

• Fortalecer e aprimorar as práticas de inclusão da rede de ensino a partir da 

compreensão dos fundamentos, dos princípios e dos objetivos da Educação 

Inclusiva. 

• Propiciar conhecimentos necessários aos professores, para que estes 

desenvolvam práticas inclusivas no processo de ensino e aprendizagem; 

• Elaborar estratégias de intervenções pedagógicas que atendam as 

especificidades dos educandos públicos do AEE dentro da escola; 

• Valorizar os servidores, oportunizando-os o contato com informações e 

saberes que possam agregar valor à sua vida pessoal e profissional; 

• Possibilitar reflexões de ações necessárias para inclusão de educandos com 

deficiência no ambiente escolar.  

 

2.2. Metas 

• Propiciar condições financeira e de recursos humanos e materiais para a 

realização das oficinas e palestras no seminário; 

• Garantir que 100% dos docentes da Rede Municipal possam participar do 

seminário; 

• Que as temáticas abordadas no seminário sejam capazes de atender as 

expectativas dos participantes; 

• Que os participantes sejam capazes, após o evento, de executarem práticas 

pedagógicas inclusivas no ambiente escolar. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente projeto deverá ser executado pelas unidades escolares no 

decorrer do ano letivo de 2021, cabendo a Secretaria Municipal de Educação 

subsidiar encontros e/ou orientações a fim de socializar este projeto, bem como, 

oferecer direcionamentos as unidades quanto às ações para o bom andamento do 

mesmo. 

É importante frisar que Educação Especial como um todo, é um processo 

contínuo, que requer estratégias inovadoras frente às adversidades que surgem no 
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dia-a-dia da escola, assim sendo, não existe receita pronta, o que existe são 

desafios e possibilidades diárias a serem com êxito superadas e com isso o surgir 

de práticas exitosas. 

Socializar estas práticas torna-se essencial para as vivências das unidades 

públicas de ensino, onde através destas, construímos um processo de fomento 

estruturado para uma Rede sustentável no que se refere as práticas da Educação 

Especial no âmbito do Município de Canaã dos Carajás. 

Este projeto, está dividido por eixos de trabalhos, onde cada unidade de 

ensino e o CAEE – Viver e Conviver, estarão vinculados a um dos 05 (cinco) eixos, 

a qual deverá articular junto a sua respectiva equipe de servidores a melhor 

estratégia para o desenvolvimento deste, dentro do ambiente escolar. Ressalta-se 

ainda, que caberá a escola realizar todos os registros de dados, as metodologias 

implementadas, as estratégias utilizadas, o desenvolvimento das etapas, para que 

a socialização possa compartilhar os processos, os dados e os resultados 

adquiridos, os pontos positivos e os desafios. 

Nesta direção, será necessário que as instituições sistematizem as suas 

práticas, conforme a proposição deste projeto, e concomitantemente 01 (um) artigo 

científico de relato de experiência o qual deverá ser encaminhado à SEMED 

(modelo disponível no anexo I). 

Portanto, é de competência das escolas e do CAEE, que no desenvolvimento 

do eixo de ações ao qual estiver direcionada, promova a participação irrestrita, de 

todos os servidores do quadro, para que possam compreender o processo e a 

importância da ação para o sucesso da escola, bem como organizar e sistematizar 

todos os dados provenientes da execução. 

 

4. ORGANIZAÇÃO 

4.1 Eixos de Trabalhos do Seminário: 

Nº EIXOS UNIDADES ESCOLAR 

01 
 

Integração entre Equipe Gestora e 

Professores da sala regular na busca do 

• Benedito F. Malachias 

• Irani Vieira 
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sucesso escolar do educando público da 

Educação Especial em regime de aulas 

não presenciais: o que fazer? por que 

fazer? E como fazer para os resultados 

acontecerem? 

• Raimundo Borges 

• Alegria do Saber 

02 
O papel do coordenador pedagógico 

frente ao processo de articulação das 

adaptações de atividades para o aluno 

público da Educação Especial em tempos 

de aulas não presenciais: o que fazer? por 

que fazer? E como fazer para os resultados 

acontecerem? 

• Carlos Henrique 

• Francisca Romana 

• Ronilton Aridal 

• Adelaide Molinari 

03 
Sala de Recursos Multifuncional: 

integração e colaboração entre equipe 

gestora e professores da sala regular a 

serviço do sucesso escolar do educando em 

tempos de aulas não presenciais. 

• Bendita torres 

• CMEJA – José de Deus 

• João Nelson 

• Raimundo de Oliveira 

• Sebastião Agripino 

04 
Adaptação de Atividades para o 

educando com deficiência e/ou 

transtornos em tempos de aulas remotas: 

aprender como se aprende para aprender 

como se ensina. Da sala regular para o 

aluno: Desafios e possibilidades 

• Maria de Lourdes 

• Luís Carlos Prestes 

• Alexsandro Nunes 

• Tancredo Neves 

• Carmelo Mendes 

05 O serviço de psicopedagogia como 

subsídio de orientação para professores 

de sala regular no processo de adaptação 

de atividade em regime de aulas não 

presenciais: o quê, como e porquê? 

• CAEE 

• JK 

• Magalhães Barata 

• Teotônio Vilela 

• Umuarama 
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Ainda sobre os eixos, estes foram organizados de forma a possibilitar adoção 

de medidas que viabilizem o olhar inclusivo dos agentes nele inseridos. A fim de 

contribuir com as unidades escolares no desenvolvimento e sistematização das 

práticas exitosas, escritas e orientações sobre o III SMEE/APIPE a equipe técnica 

pedagógica da SEMED estará como coordenadores dos eixos, prestando 

assessoramento e apoio necessário para o andamento e exposição das práticas 

educacionais que serão evidenciadas no evento.  

 

A equipe técnica estará organizada do seguinte modo: 

 

• Eixo I – Simone Rodrigues e Fernando Milhomem; 

• Eixo II – João Henrique e Grescyelly Batista; 

• Eixo III– Ione Francisca e Leidilene Monteiro; 

• Eixo IV – Luceni Lázara e Andrielly Queiroz; 

• Eixo V – Viviane Cândida e Samantha dos Santos. 

 

 

4.2  Da estruturação do SMEE/APIPE  

 

4.2.1 Da comissão de análise dos artigos e banners  

 

Os responsáveis pela análise das escritas dos artigos e banners submetidos 

em tempo proposto, dentro dos templates disponibilizados e regras estabelecidas 

será o GEPECC – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS DAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS. 

Neste sentido, o grupo supracitado tem autonomia acadêmica e estrutural 

para organizar-se de forma a analisar, solicitar alterações e correções necessárias, 

bem como quaisquer outras solicitações pertinentes que correlatem para a 

estruturação e publicação dos artigos científicos de relatos de experiências oral que 

tratam este projeto do III SMEE e I APIPE.   
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4.2.2 Template – Banner e Relato Oral – Artigo 

 

Os modelos de artigos e banner estão disponíveis em anexos deste projeto 

e será encaminhado aos interessados em compartilhar suas práticas exitosas de 

forma sistematizada e científica que contemplem a Rede Pública de Ensino de 

Canaã dos Carajás. Vale frisar que somente servidores do quadro funcional da 

SEMED poderão submeter os trabalhos com relatos de experiências, na forma 

estabelecidas nos templates.  

Os artigos devem conter no mínimo 12 páginas e no máximo de 15, sem 

contar as referências bibliográficas ou anexos, os mesmos devem ser submetidos 

para primeira análise do GEPECC do até as 23h59min do dia 11/09/2021 via e-mail 

seminariodeeducacaoespecial2021@semedcanaadoscarajás.pa.gov.br  

No assunto deve-se colocar o título do trabalho e a instituição a que está 

vinculado o servidor autor do artigo. Na descrição do e-mail devem conter todos os 

dados de contatos do autor e coautor se tiver, e-mail, telefone e função que 

desenvolver na instituição de ensino a qual está vinculado. 

 

4.2.3 Da Escrita, Sistematização dos Dados e Apresentação das Práticas 

Exitosas 

 

Cabe dividir este tópico em duas situações, a primeira situação, compreende 

a apresentação oral sobre a unidade escolar ou Centro de Atendimento 

Especializado. Nesta haverá somente uma apresentação, ou seja, um artigo, e os 

dados deverão ser sistematizado pelo gestor da unidade, juntamente com os 

agentes que compreendem o desenvolvimento do eixo que a escola está inserida, 

o agente apresentador do relato da prática ficará por decisão de comum acordo da 

escola. Nesta opção a submissão é obrigatória de pelo menos um artigo por parte 

da unidade escolar. 

Na segunda situação, trata-se de relato de experiência próprio, ou seja, o 

agente (professor, coordenador, gestor, orientador, professor de SRM, profissionais 

do CAEE e outros) abordará a sua prática, cabendo-o sistematizar as informações, 

submeter o conteúdo em tempo proposto para análise de acordo com as regras 

estabelecidas e apresentar o relato caso seja aprovado pela comissão. Neste 

mailto:seminariodeeducacaoespecial2021@semedcanaadoscarajás.pa.gov.br
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poderá evidenciar as contribuições práticas executadas e exitosas junto aos 

estudantes do AEE no período de aulas não presenciais. 

 

4.2.4 Dos prazos para submissão dos trabalhos e outros 

 

Os prazos estarão estabelecidos nos templates, devendo o candidato 

atentar-se para todas as datas e canais de comunicação estabelecidos. 

Quanto a apresentação oral, esta se dará durante o evento de realização do 

seminário, em estrutura e espaço a ser estabelecidos da SEMED em tempo 

adequado. Vale ressaltar que as apresentações presenciais com visita do público 

para apreciar as exposições nos casos de banner e relatos oral, depende da 

situação pandêmica, cabendo a SEMED avaliar o cenário pandêmico e de 

bandeiramento. 

Os relatos de experiencias submetidos e aprovados pela comissão para 

apresentação no seminário, serão componentes de um e-book, ficando o candidato 

ciente e aceitador dos termos de compartilhamentos.  

 

4.2.5 Das Mesas de Discussões e Debates 

 

As mesas-redondas terão temáticas estabelecidas a posteriori pela SEMED, 

com discussões que possam suscitar a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem do educando público alvo da Educação Especial da Rede de Ensino 

de Canaã dos Carajás – Pará. 

4.3 Do cronograma  

Atividades Período 

Socialização do projeto com a Secretária de educação 03/05/2021 

Socialização para os técnicos da SEMED 04/05/2021 

Socialização do projeto para as professoras de SRM 11/08/2021 

Socialização e encaminhamentos com os gestores e a 

Coordenação pedagógica das escolas da rede de ensino 

11/08/2021 
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Acompanhamento das unidades escolares na elaboração do 

artigo e sistematização de dados 

A partir de 

12/08/2021 

Definir Palestrante e mediador do Seminário e início de 

articulações junto a assessoria da Secretaria de Educação 

A partir de 

23/05/2021 

Acompanhamento da dinâmica de trabalho juntos aos gestores, 

coordenadores e professores pela equipe técnica de Educação 

Especial desta Secretaria. 

A partir de 

12/08/2021 

Elaboração das apresentações pelos profissionais das unidades 

de ensino – slides – para a socialização no seminário. 

20/08/2021 a 

17/09/2021 

Articulação junto a Assessoria de Comunicação desta Secretaria 

para divulgação do Seminário, convites às secretarias dos 

municípios vizinhos, viabilização de coffee break, transporte, 

cerimonial, local do evento, entre outros 

A partir de 

10/05/2021 

Abertura das inscrições para o Seminário no site 

www.canaadoscarajas.pa.gov.br  

13/08/2021 

As 08h00min 

Encerramento das inscrições. 20/08/2021 

As 12h00min 

Recebimento das inscrições (assessoria da prefeitura) e reunião 

de alinhamento sobre o Seminário entre CTEE e a assessoria de 

gabinete desta Secretaria. 

20/08/2021 

As 14h00min 

Demais articulações e procedimentos administrativos A partir de 

20/08/2021 

 

5. PÚBLICO ALVO 

• Professores(as); 

• Coordenadores Pedagógico; 

• Coordenadores Técnicos; 

• Psicopedagogos; 

• Gestores; 

• Secretários Escolares; 

• Sociedade em geral. 

http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/
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6. RECURSOS 

• Bloco de anotações; 

• Canetas e lápis; 

• Vídeos; 

• Kit multimídia;  

• Livros e/ou Textos; 

• Leis, Resoluções, Decretos e Pareceres; 

• Notebook/Televisão; 

• Recursos Humanos; 

• Plataforma digital; 

• Outros. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca contínua em aprimorar as práxis pedagógicas perpassa pela 

pesquisa, estudos, trocas de experiências exitosas, compartilhamentos de 

conhecimentos gerais e assim sendo, faz-se necessário ampliar as metodologias 

institucionais que venha garantir as condições para estas ações. 

Visando promover a interação, participação e integração dos segmentos 

educacionais é uma das oportunidade ímpar em proporcionar momentos de 

descobertas, de falas, de agir, do desejar e do propiciar as trocas de saberes e 

aquisição de novos, levando sempre em consideração a realidade da escola, do 

“chão” da sala de aula, dos anseios dos professores(as) e das afliges por um 

“incluir” que seja “efetivo”, “viável” e “compreendido” por todos de modo a facilitar a 

compreensão e execução das atividades pedagógicas. 

Dito isto, acreditamos que este é mais um passo significativo para atender 

as perspectivas de termos uma Rede de ensino engajada em buscar de forma 

efetiva, ações exequíveis na área direta e indiretamente ligada ao Atendimento 

Educacional Especializado aos educandos público alvo da Educação Especial 

Inclusiva.  

Nesta direção, é importante que os agentes dentro do ambiente escolar, 

dirijam-se o olhar para os arranjares inclusivo, que permitem ao mundo 

contemporâneo, as práticas de forma a incluir o indivíduo que ali está, presente na 

escola e que cabe a cada um de nós adequarmo-nos nossas metodologias e 

estratégias que venham assistir as necessidades, sejam quais forem, daquele 

educando. Porquanto não basta falar em Educação Especial, é preciso agir.  

Agir não é somente e meramente uma palavra, é estudar, é pesquisar, é 

querer fazer, é incomodar-se, é refletir é muito mais do que saber que tem que 

fazer, é aprender a fazer, fazendo.    
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ANEXO 1: 

 

TÍTULO DO ARTIGO 

 (CAIXA ALTA): Subtítulo facultativo (ARIAL, 12, NEGRITO, CENTRALIZADO) 

Nome do primeiro autor¹ 

 Nome do segundo autor²  

(Arial 11, itálico, alinhado à direita, cada autor em uma linha)  

 

RESUMO (ARIAL, 12, CAIXA ALTA, NEGRITO, ALINHADO À ESQUERDA)  

O resume deve contar um apanhado geral do trabalho, descrevendo, sem riquezas 

de detalhes o que foi desenvolvido com a pesquisa. Nele deve-se abreviar os 

resultados a fim de que, ao ler o resumo, a essência do trabalho seja compreendia. 

Não deve exceder 12 linha. (Arial, 12, justificado, vale para todo o corpo do texto). 

ABSTRACT  

Resumo em inglês (linguagem universal. Deve existir mesmo que a trabalho seja 

publicado em português. (Arial, 12, justificado, vale para todo o corpo do texto). 

INTRODUÇÃO 

A Introdução deve relacionar o trabalho ao que já foi descrito na literatura, 

descrevendo aspectos históricos, culturais e sociais que permeiam e motivam a 

realização da pesquisa. Neste caso, come não há revisão da bibliografia, a 

introdução pode ter aspecto revisional, não deve ultrapassar 1 página. 

METODOLOGIA 

Apresentar, com riqueza de detalhes, estratégias e métodos utilizados para 

aquisição dos dados bem como a forma como eles foram tratados (se houver 

estatística) 

RESULTADOS  

Relatar os resultados observados no decorrer da coleta de dados. Descrição direta, 

sem fazer juízo de valores, nos resultados não cabe citação a outros trabalhos. 

DISCUSSÃO 

Discorrer sobre es resultados, apresentando a visão dos autores e possíveis 

correlações com as demais pesquisas referenciadas. 
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CONCLUSÕES 

Parecer da pesquisa, relacionado as impressões dos autores e propor novos 

desafios para o avanço da produção de conhecimento na área. 

 

REFERENCIAS  

Listar em ordem alfabética, os principais trabalhos utilizados para embasarem 

pesquisa. Todos trabalhos citados no artigo devem estar nas referências, mas nem 

todo trabalho referenciado precisa ter sido citado no texto. Deve segue o padrão 

ABNT. 

 



 

25 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

Digite aqui! 

 

Digite aqui! 

 

Digite aqui! 

 

Digite aqui! 

 

Digite aqui! 

 

Digite aqui! 

 

TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA, NEGRITO, NO CENTRO, NO TOPO. 

NOMES DOS AUTORES E ORIENTADOR (QUANDO HOUVER) 


