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DESAFIO: 
Preparar a instituição para atender às 
diferenças, para respeitar os rítmos de 
aprendizagem d@s estudantes. O IF 
Goiano vem executando ações que 
procuram, a partir de uma tomada de 
consciência cada vez mais evidente, 
incrementar as metodologias inclusivas, de 
modo a tornar a instituição cada vez mais 
democrática não apenas do ponto de vista 
do acesso quanto à permanência e êxito 
dos alunos com algum tipo de deficiência. 







 Este relato tem como objetivo apresentar o 
Projeto de inclusão em andamento no IF Goiano, 
com base nos relatórios encaminhados de 
atendimentos realizados e exposições das 
experiências, apresentadas no I Seminário sobre 
Experiências Exitosas em Inclusão ocorrido no 
mês de dezembro de 2015. 

 No delineamento dessa pesquisa de matriz 
metodológica qualitativa, além do referencial 
teórico foram utilizados como procedimentos para 
a base empí r i ca: aná l i se documenta l , 
questionários e relatos das práticas inclusivas 
desenvolvidas dentro do espaço escolar.  





  

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  
 

É AQUELA QUE ACOLHE A TOD@S E LHES 
POSSIBILITA UM APRENDIZADO EM SEU 

RÍTMO, DANDO O SUPORTE NECESSÁRIO 
PARA FACILITAR SEU ITINERÁRIO 

FORMATIVO 
 



  

NECESSIDADES ESPECÍFICAS: 
. Deficiências / Superdotação / Transtornos 

. Distúrbios de aprendizagem 
. Adultos / Anciãos 

. Mulheres 
. Trabalhadores em geral 

. Negr@s / Indígenas / Cigan@s 



Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) 

n  Referência básica o reconhecimento do “Direito à 
Educação” e do “Direito a Aprender por toda a 
Vida”, expressos na Declaração de Hamburgo sobre 
a EJA (1997).  

n  A Declaração coloca essa modalidade de ensino na 
perspectiva de um conceito de educação voltado 
para a formação da cidadania.  

n  Considerando a importância e o significado que o 
acesso ao saber representa para a população e, em 
especial, para a demanda de jovens e adultos, 
torna-se relevante o estudo desse estudante no 
contexto do IF Goiano. 



Estudantes da EJA 
n  Sua quase totalidade, vivencia uma realidade social 

de marginalidade, cujos direitos básicos são 
negados e a luta pela sobrevivência coloca-se como 
o mais urgente.  

n  Carregam consigo uma história escolar anterior 
permeada por desistências, fracassos e insucessos.  

n  Chegam à escola com a auto-estima abalada, 
desacreditados de que a construção de outra 
realidade é possível.  

n  Aliado a tudo isso, ainda têm que conviver com um 
contexto sócio-econômico extremamente perverso 



Ações... 
n   a instituição atende 48 estudantes de variadas necessidades 

especial, distribuídos nos vários campi.  
n  O Projeto “Educação Inclusiva no IF Goiano” pensado para ser 

um plano norteador que amparasse e orientasse o Atendimento 
Educacional Especializado, cumprindo com as exigências legais 
sob a nova política de educação especial na perspectiva da 
educação Inclusiva. 

n  Teve como objetivo: Proporcionar a efetivação legal e 
pedagógica do Atendimento Educacional Especializado no IF 
Goiano, agindo conforme a Política nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, para suprir as 
necessidades de acesso ao conhecimento; a participação dos 
alunos com deficiência e das demais pessoas que são público-
alvo da Educação Especial, que procuram a capacitação por 
meio da Educação Profissional e Tecnológica. 



 
 
 

 
 

Ações... 
 n  Constituição e fortalecimento dos Núcleos de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades 
Específicas – NAPNE e designação de 
coordenadores em cada Campus;  

n  Realização de cursos de Formação 
pedagogicas para professores como o de 
flexibilização (adaptação/adequação) 
curricular na educação profissional e 
tecnológica; 

n  Realização do Curso de formação Pedagógica 
para os professores com ênfase em avaliação 
inclusiva nas semanas pedagógicas;  

Ações... 



 
 

Ações... 
 n  Aquisição de equipamentos (tecnologias assistivas) para 

equipar nos campus, as salas multifuncionais (Urutai,Rio 
Verde, Iporá, Ceres e Morrinhos);  

n  Aquisição de materiais e equipamentos (Deficiência Visual): 
jogos, bolas, lupas eletrônicas, e Scanner com voz outras 
materiais; softwares, leitores de tela, máquina de escrever 
em Braille, impressora, maquina fussora: 

n  Contratação de pessoal de apoio; 
n  Promoção da acessibilidade arquitetônica, curricular e de 

comunicação, por meio da conscientização e capacitação dos 
servidores. 

n  No campus Ceres foi realizado o II Seminário Institucional do 
Programa de Bolsas de Iniciação à Docência e I Fórum de 
Educação Inclusiva do Núcleo de Atendimento a Pessoas 
com Necessidades Específicas. 



 
 

Ações... 
n  Dezembro de 2015 - Goiânia o I Seminário sobre 

Experiências Exitosas em Inclusão no IF Goiano (histórias de 
superação pessoal e de sucesso institucional no 
desenvolvimento de atividades de apoio a alunos com algum 
tipo de deficiência); 

n  Parceria com o Centro de Capacitação de Profissionais da 
Educação e de Atendimento ao Surdo – CAS formação de 
recursos humanos na Língua brasileira de sinais – Libras; 

n  2016 – Aprovação do Regulamento Atendimento 
Educacional especializado – AEE; 

n  Implantação das Salas Multifuncionais; 
n  Curso de Libras 2ª edição; 
n  Compra de equipamentos para os novos campus. 
n  PROEJA – Campus Iporá, Ceres Rio Verde e Morrinhos  



 
 

Finalizando... 
 
 

n  A formação de professores tem gerado resultados 
pedagóg icos pos i t i vos , em grande par te pe lo 
posicionamento teórico adotado e pela discussão que 
ocorrem nos espaços de formação pedagogica; 

n  O AEE torna-se, realmente, um atendimento especializado; 
n   Os indicadores de sucesso aparecem também atrelados ao 

cumprimento dos planos de ação dos sistemas de ensino e 
dos campi, individualmente.  

n  Salienta-se que os as experiências com novas propostas de 
organização do trabalho pedagógico, diferenciado no fazer, 
integrado com a equipe pedagógica foram situações 
desafiadoras que possibilitaram transpor as dificuldades 
pedagógicas e administrativas, na direção da inclusão.  

n  Entretanto, ainda são muitos os desafios a serem 
enfrentados para que o IF Goiano se torne uma referência 
em Educação Profissional e Tecnológica. 
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