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A CONSTRUÇÃO DA CULTURA ESCOLAR INCLUSIVA E OS SERVIÇOS 

PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS DO CAIS 

 

O CAIS está vinculado à Secretaria de Educação do município de Diadema e 

implementa ações, diretrizes e políticas de Educação na perspectiva inclusiva por 

meio dos Serviços Pedagógicos Especializados de Sala de Recursos, no contraturno 

do ensino regular; Serviço de Adaptação de Materiais Pedagógicos Especializados 

(SAMPE); Atendimento à Comunidade; Formação Permanente de Professores e 

Itinerância, com a seguinte configuração: 

• Salas de Recursos - desenvolve o atendimento pedagógico especializado por 

meio de intervenção mais direta, sistemática e pontual, favorecendo a adoção de 

novas metodologias de trabalho, sempre no contraturno da classe comum.  

• SAMPE - elabora, adapta, indica e produz materiais pedagógicos acessíveis para 

utilização dos alunos público-alvo da Educação Especial nas escolas.  

• Atendimento à Comunidade - avalia pedagogicamente, encaminha e orienta os 

munícipes com hipótese ou diagnóstico de deficiência e suas famílias para aces-

sar outros serviços e redes de apoio. 

• Formação Permanente - realiza formação direcionada aos profissionais da rede, 

aos familiares e munícipes com vistas a favorecer o respeito à diversidade; intro-

duzir fundamentação teórica e discutir a inclusão. 

• Itinerância - acompanha o desenvolvimento educacional dos alunos matriculados 

na rede municipal, atua colaborativamente com a equipe escolar, as famílias e, 

principalmente os professores regentes das classes comuns, na tomada de deci-

sões quanto às estratégias inclusivas.  

Os Serviços Pedagógicos Especializados do CAIS estão normatizados em 

Resolução Municipal, que estabelece normas e fixa diretrizes para a Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, modalidade da Educação Básica para 



o sistema de ensino municipal de Diadema, com vistas a coordenar esforços “que 

garantam à pessoa com deficiência o acesso à escola, a permanência com igualdade 

de oportunidades” e o sucesso na aprendizagem. 

Os Serviços Pedagógicos Especializados são complementares e 

suplementares à educação regular comum e buscam a constante parceria e 

articulação dos diferentes profissionais e familiares envolvidos. 

São serviços que favorecem a articulação pedagógica e o trabalho colaborativo, 

visando a melhoria das condições de acessibilidade das escolas em suas várias 

dimensões: atitudinal, pedagógica, arquitetônica e curricular. 

 

 

SOBRE O CURRÍCULO, DIVERSIFICAÇÃO CURRICULAR E O TRABALHO 

COLABORATIVO  

 

Dentre os eixos estratégicos da política de educação inclusiva está o currículo 

escolar, compreendido como um dos instrumentos essenciais para a escola. Nessa 

lógica, o currículo deve indicar caminhos para a atenção à diversidade da comunidade 

escolar.   

Educar na diversidade pressupõe a adoção de um modelo de currículo na 

escola que facilite a diversificação (adequações, adaptações e flexibilizações) para o 

aprender e ensinar a todos os alunos e para que se atenda eficientemente a proposta 

da igualdade de oportunidades para todos, mas é importante ter clareza de que tais 

modificações se referem a um contexto e não ao aluno isoladamente (BRASIL, 2007). 

A diversificação curricular pode ser entendida como um conjunto de práticas 

sistemáticas desenvolvidas com o objetivo de constituir múltiplas possibilidades de 

aprendizagem e participação, considerando as necessidades particulares de 

estudantes, resultantes de sua elevada capacidade, de suas dificuldades para 

aprender e suas especificidades linguísticas.  

Muitas vezes são estratégias simples, econômicas, práticas, engenhosas que 

surgem da reflexão sobre o que necessita e deseja cada sujeito da aprendizagem 

para poder pertencer ao mundo escolar. 



A diversificação curricular pretende trabalhar tanto a partir do heterogêneo, 

como a partir do comum e compartilhado que se encontra em todo território didático, 

privilegiando sempre o valor educativo do diverso. 

Ao pensarmos o currículo e a diversificação, precisamos refletir também sobre 

os processos de comunicação, mediação do trabalho pedagógico, organização do 

tempo e espaço pedagógico adequando-os às características dos alunos. 

Diversificar o currículo envolve o fomento à pesquisa, o embasamento das 

práticas através da formação continuada e a garantia de recursos materiais e de 

acessibilidade que possibilitem aprendizagens fundamentais com qualidade 

enquanto direito de todos. 

Compreendendo que a diversidade é o que nos une, obviamente torna-se 

necessário construir espaços diversos de aprendizagem, além de um currículo que 

se adeque a todos os estilos de aprendizagem. 

 Inclusive a meta 10.6 do PNE tem como premissa estimular a diversificação 

curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a formação básica e a 

preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e 

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania. 

Para concluir recorremos a Sacristán (2008, p.28) quando afirma que “o 

currículo se traduz em atividades e adquire significados concretos através delas” e 

“as ações implementadas pelos professores para a construção do currículo são 

sempre coletivas, culturais e mediadas”, reafirmando a importância do trabalho 

colaborativo para a construção de uma escola efetivamente inclusiva e comprometida 

com a diversidade. 
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