
Governo do Estado de São Paulo

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino da Região de Jacareí

Apresentamos às Unidades Escolares o 2º WEBINÁRIO DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA Diretoria de Ensino da Região de
Jacareí

Regulamento

JUSTIFICATIVA

A Diretoria de Ensino da Região de Jacareí, por meio do Núcleo

Pedagógico (NPE) e da Equipe de Educação Especial, apresenta a ação

formativa: “A Educação Inclusiva e as suas vertentes” que será realizado

nos dias 28,29 e 30 de setembro de 2021 no horário das 16h30 às 19h,

para contribuir com a formação dos docentes e o desenvolvimento das

habilidades e competências propostas no Currículo Oficial do Estado de São

Paulo em relação aos conhecimentos metodológicos e trocas de experiências

no ensino voltados à todos os estudantes.

Este regulamento contém as regras e procedimentos que regem a

inscrição para atuação como intérprete de Libras durante o evento e para o

envio das boas práticas da educação inclusiva que compõem essa ação. O

webinário acontecerá de maneira on-line, a ser realizado por meio da

plataforma digital YouTube.

OBJETIVOS

● Sensibilizar sobre a importância da Educação Especial;

● Possibilitar a reflexão sobre a construção de identidades e as

flexibilizações curriculares;

● Articular a sensibilidade, o pensamento criativo, as emoções e a

subjetividade com o trabalho docente;

● Apresentar a experiência e a vivência junto ao público-alvo da educação

inclusiva;
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● Fruir as diversas participações em atividades remotas, híbridas e

presenciais;

● Contribuir para a formação dos professores e gestores na temática da

Educação Inclusiva;

● Desenvolver abordagens teóricas da Educação referente ao Desenho

Universal da Aprendizagem.

PARTICIPANTES

Poderão participar Unidades Escolares da Rede Estadual Pública de

Ensino, Rede Municipal, Rede Particular e Instituições jurisdicionados à

Diretoria de Ensino da Região de Jacareí.

TEMA

2º Webinário da Educação Inclusiva: “A Educação Inclusiva e as suas
vertentes”

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

A participação se dará por adesão do servidor e da escola, para o

trabalho como voluntário intérprete de Libras ou para apresentação das

Boas Práticas desenvolvidas pelos Docentes da Sala de Recurso/Itinerância

ou pelos docentes das classes regulares.

Ao realizar a inscrição para as vagas de intérprete de Libras, o

candidato fica ciente de que exercerá a tradução e interpretação nos dias do

Webinário, de modo voluntário , ficando condicionado à classificação, sendo

dois intérpretes por dia.

As Boas Práticas serão organizadas em um Padlet e selecionadas

doze para apresentar ao vivo, pelo streamyard, no webinário.

https://streamyard.com/
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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE BOAS PRÁTICAS

As Boas Práticas, deverão estar inseridos na seguinte área de
conhecimentos:

- Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

Inscrição das Boas Práticas da Educação Inclusiva

- As boas práticas devem estar identificadas na ficha de inscrição de acordo
com o anexo I.

A apresentação poderá ser feita de duas formas:

Primeira:

- Poderá ser feita por meio de vídeo de 2 minutos à 5 minutos;

Introdução do vídeo: apresentação do(s) estudante(s), do docente
responsável e da Unidade Escolar;

Desenvolvimento do vídeo: apresentação do trabalho desenvolvido, com as
habilidades e competência;

Finalização: explicação didática feita pelo (os) docentes com relação ao
estudante público-alvo da educação especial.

Segunda:

- Poderá ser feita pela plataforma CANVA com no máximo 4 laudas, com
envio do link e em PDF, pelo menos um docente/ Professor Coordenador
representante, possa apresentar o projeto no evento on-line.

Número de estudantes por projeto: individual ou em dupla (evitar
aglomerações);

Número de projetos por escola: No máximo 02 (dois) projetos por escola.

Critérios para a classificação das Boas Práticas da Educação Inclusiva:

- Criatividade;

- Relevância social, cultural, científica, econômica ou ambiental;

- Conectividade com o currículo de cada ano/série em que o estudante
estiver matriculado;

- Argumentação;

- Descrição da metodologia;
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- Resultados;

- Qualidade do vídeo;

Inscrição para atuação como Intérprete de Libras

A Entrega dos documentos devem ser encaminhadas para o e-mail:
dejacnpe@educacao.sp.gov.br, de acordo com as seguintes informações e a
ficha de inscrição, que segue anexa.

Nome Completo
RG
CPF
Categoria
Telefone
E-mail Institucional

Apresentação e classificação:

Todos os vídeos e PDF das boas práticas serão divulgados no site da
Diretoria de Ensino e no Padlet. Porém serão apresentados no evento
on-line, somente os finalistas das boas práticas e os intérpretes, (máximo
12 boas práticas e 06 intérpretes), selecionados de acordo com os critérios
supracitados em “Critérios para a avaliação”.

Cronograma:

Período para envio de Projetos: 19 de agosto a 02 setembro

Período para Avaliação dos projetos: 03 de setembro a 17 de setembro

Divulgação dos finalistas: 20 de setembro

E-mail para envio das boas práticas e/ou das inscrições para
intérprete de Libras: dejacnpe@educacao.sp.gov.br, Recebimento dos
e-mails até o dia 02/09/2021. Fora do prazo serão desconsiderados.

As Unidades escolares deverão enviar por e-mail até o dia 02/09/2021: a
ficha de inscrição (anexo II), o vídeo de apresentação ou slides de
apresentação do projeto e a autorização de imagem de todos os estudantes.

mailto:dejacnpe@educacao.sp.gov.br
mailto:dejacnpe@educacao.sp.gov.br
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Anexo I - Inscrição de Boas Práticas da Educação Inclusiva (podem ser
inseridas mais linhas, pois a ficha é somente um modelo)

Ficha de inscrição e descrição de Boas Práticas:

Unidade Escolar:

Identificação do (os) estudante (es):

Ano/série em que está matriculado:

Professor orientador:

E-mail do professor:

Título:

Resumo:

Introdução:

Justificativa:

Questão problema:

Metodologia:

Resultados esperados:

Contrapartida social:

Considerações finais:

Referências:

Imagens, gráficos e tabelas:
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Anexo II - Inscrição para Intérprete (podem ser inseridas mais linhas, pois a
ficha é somente um modelo)

Ficha de inscrição e descrição do projeto:

Unidade Escolar:

Professor:

E-mail do professor:

Justificativa:

Documentos:
RG
CPF
Categoria
Telefone


