
 
 

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/SP 

 
 

 

1) Qual é a sua avaliação da política de Educação Inclusiva oferecida hoje, ao aluno com Síndrome de 

Down, pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, na Rede Estadual de Educação? 
Resposta: 
 

2) Por favor, com base em sua vivência/estudos com alunos/filhos/familiares com Síndrome de Down e 

seu convívio educacional, aponte um ou mais pontos em que o trabalho de Educação Inclusiva da Rede 
Estadual de Educação apresenta resultados positivos. Indique também um ou mais pontos em que o 
trabalho de Educação Inclusiva da Rede Estadual de Educação apresenta falhas. 
Resposta: 
 

3) Considere a relação a seguir, constituída de relevantes temas da Educação Inclusiva de pessoa com 

Síndrome de Down, e escolha até cinco tópicos (numerando-os de 1 a 5, em ordem de importância) que, 
em sua opinião, mereceriam prioritária atenção da Secretaria Estadual de Educação no sentido de 
adotá-los ou aperfeiçoá-los na Rede Estadual de Ensino: 
(__) Elaboração e acompanhamento de um PEI - Plano Educacional Individualizado - para planejamento, 
organização e avaliação do desenvolvimento do aluno; 
(__) Materiais pedagógicos que proporcionem acessibilidade instrumental e minimizem dificuldades de 
aprendizagem; 
(__) Formação continuada do corpo docente;  
(__) Equipe especializada para apoio escolar; 
(__) Uso de TIC - Tecnologia de Informação e Comunicação - pelo educando com Síndrome de Down; 
(__) Acessibilidade física do prédio escolar e seus equipamentos; 
(__) Preparação específica voltada para o mercado de trabalho e acesso à educação superior e 
profissional; 
(__) Deficiência intelectual como tema transversal do professor em sala de aula e no sistema escolar; 
(__) Ações de integração dos educandos com Síndrome de Down e de seus familiares na comunidade 
escolar; 
(__) Acesso do educando com Síndrome de Down às atividades esportivas, recreativas, artísticas e 
culturais em igualdade de condições; 
(__) Outros (por favor, especificar): _____________________________________________________. 

 
 
4) Você teria sugestões adicionais que possam, na sua opinião, melhorar as ações de Educação Inclusiva 

oferecidas pela Rede Estadual de Educação ao estudante com Síndrome de Down? 
Resposta: 


