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PONTO SORTEADO
8. Desenvolvimento, Aprendizagem e Educação Inclusiva
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
– . Apresentação (introdução, desenvolvimento, conclusão)

Na introdução será avaliado se que o candidato escreveu de um a dois parágrafos, logicamente concatenados, tanto em
relação ao parágrafo em si, quanto de um parágrafo para outro. No desenvolvimento, espera-se que o texto apresente,
de forma lógica, raciocínio coeso e articulado, dando suporte para as ideias apresentadas na introdução com base na
literatura base corrente e atualizada sobre a temática. Por fim, na conclusão: espera-se que sejam escritos de um a dois
parágrafos, que sintetizem a discussão apresentada, construindo considerações finais sobre as ideias apresentadas na
introdução e no desenvolvimento. Em todos os parágrafos espera-se que haja a apresentação de uma frase tema,
orações que deem suporte para a frase tema e uma conclusão.
2. – Conteúdo (conhecimento da matéria e fundamentação teórica)
Espera-se que o candidato apresente a relação entre os conceitos de desenvolvimento, aprendizagem e educação
inclusiva, de acordo com referenciais psico-educacionais teóricos atuais, sob a perspectiva de uma ou de diversas
teorias. Para avaliar o conhecimento do candidato será considerado se as definições de educação inclusiva perpassam
àquelas determinadas pela legislação brasileira em vigor, definindo o conceito e os principais pressupostos da Educação
Inclusiva. Se, caso opte por contextualizar a evolução da área, adote uma visão histórica que contemple as mudanças na
legislação em termos de sua maior ou menor capacidade de inclusão escolar. Identificar na sua resposta os aspectos do
desenvolvimento atípico a partir do estudo das principais categorias de deficiência, apresnetando a importância da
avaliação e do planejamento individualizado para o ensino de estudantes com necessidades educacionais especiais.
Adicionalmente, será considerado o uso de referências atualizadas e que efetivamente participam das discussões
publicadas sobre a área sorteada. Por fim, complementarmente, avaliar-se-á a ordem temporal da apresentação de
argumentos e documentos, se esta questão for relevante.
3. –Linguagem (uso adequado da terminologia técnica, clareza, objetividade)
Espera-se que o candidato escreva sua prova sem erros de uso da língua portuguesa (ortografia, concordância verbal e
nominal), usando a norma culta. Será avaliado o uso da terminologia técnica esteja em acordo com os referenciais
teóricos utilizados e com a legislação referente à educação inclusiva e Educação Especial. Espera-se que o texto utilize
linguagem clara e objetiva, conforme preconizado pelos padrões de escrita científica.
ASSINATURAS:

Maceió – AL, 16 de Maio de 2022.
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Desenvolvimento, Aprendizagem e Educação Inclusiva

1.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Apresentação (introdução, desenvolvimento, conclusão)
Na introdução será considerado pertinente que o candidato escreva até dois parágrafos com coerência e que as
ideias estejam concatenadas. Para o desenvolvimento, presume-se que o candidato apresente seu raciocínio
seguindo uma sequência lógica e que o texto ampare as ideias trazidas na introdução. Para concluir é esperado
que o candidato realize um fechamento das ideias apresentadas previamente.

2.

Conteúdo (conhecimento da matéria e fundamentação teórica)
Espera-se que o candidato realize a explanação trazendo a relação entre aprendizagem, desenvolvimento e
educação inclusiva, embasada teoricamente nos pressupostos da teoria histórico-cultural de Vygotsky e/ou seus
seguidores. Exponha um breve histórico da educação especial, caminhando para o paradigma da educação para
todos (Declaração de Salamanca, Constituição Federal) e defina Educação Inclusiva a partir do paradigma
biopsicossocial de deficiência que tenta romper o paradigma médico.
Além disso, elenque os principais marcos legais que suportam a educação para todos, a saber: Convenção
Internacional da Pessoa com Deficiência (2009), Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (2008) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI/2015), bem como mencionar a concepção de
desenho universal para aprendizagem, acessibilidade e Tecnologias Assistivas, dialogando com a construção de
um sistema educacional inclusivo o que vai dar suporte para a flexibilização curricular.

3.

Linguagem (uso adequado da terminologia técnica, clareza, objetividade)
Utilizar adequadamente a terminologia técnico-científica com correção ortográfica e gramatical.
Estruturar o texto de forma coerente, com organização, clareza e sequência lógica, construindo seus
argumentos com posicionamento crítico.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 16 de Maio de 2022.

___________________________
Examinador(a)

