
   
EDITAL Nº 01 /2017 – PMC/FADESP 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 

JUSTIFICATIVA 

 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Castanhal, no propósito de fazer-

se cumprir à LBI/2015 e Nota Técnica 19/2010, assim como minimizar os desafios inerentes ao 

processo de consolidação da inclusão, propõe a oferta do curso para formação do “profissional 

de Apoio Escolar”. 

A atuação do Profissional de Apoio Escolar deverá ser articulada com os professores 

titulares da sala de aula regular, professores da Sala de Recursos Multifuncionais - SRM, entre 

outros profissionais da escola, no intuito de desenvolver um trabalho colaborativo que vise 

proporcionar o acesso e permanência do aluno com deficiência no ambiente escolar.  

Para isso, o mesmo deverá promover ações dentro e fora da sala de aula aos alunos 

com deficiência que necessite de auxílio na locomoção, higiene e alimentação e atuar em todas 

as atividades escolares nas quais se fizer necessária, prestando demais apoios considerando 

as especificidades apresentadas pelos mesmos. 

Diante disso, considera-se relevante a presença do Profissional de Apoio Escolar, visto 

que o assessoramento dado por ele ao aluno com deficiência é necessário ao atendimento às 

necessidades específicas do mesmo e, assim, possibilitando a sua acessibilidade no âmbito 

escolar. 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

O processo de inscrição dos participantes será regido pelas regras estabelecidas neste 

edital e pelas normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio 

operacional da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP. 

O curso será autossustentável, cujo valor será pago no ato de inscrição no valor de R$ 

205,00. 

As aulas acontecerão no período de 15 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 13h30 às 17h30 turma da tarde, e de 18h às 22h turma da 

noite, 04 (quatro) horas de aula por dia, totalizando oitenta horas aula. 

 O curso ocorrerá no prédio da Escola Municipal Madre Maria Viganó, localizada na Tv. 

Ipiranga, S/N - Nova Olinda, Castanhal – PA. 

 

PÚBLICO ALVO  

Quanto ao perfil deste profissional, este curso destina-se a pessoas com idade igual ou 

superior a 18 anos, com Ensino Médio completo. 

 

DAS VAGAS 

Serão disponibilizadas 06 turmas com 40 (quarenta) vagas, sendo: 

- 03 turmas com 40 alunos cada no período da tarde; 

- 03 turmas com 40 alunos cada no período da noite; 

As 06 turmas serão ofertadas, sendo: 

a) 04 turmas, exclusivamente, destinadas aos servidores públicos lotados na Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Castanhal, com vínculo no ano de 2017, 

b) 02 turmas ofertadas à Comunidade Geral. 

 



   
DAS INSCRIÇÕES: 

A inscrição ocorrerá nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Preenchimento de formulário on-line disponível no site FADESP; 

2ª Etapa: Emissão de Boleto e pagamento; 

3ª Etapa: homologação das inscrições com a confirmação da compensação bancária; 

 

A inscrição deverá ser efetuada no período das 12:00 horas do dia 04/01/2018 até as 

24:00 do dia 08/01/2018, via internet, pelo endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br; 

O aluno deverá imprimir o boleto, no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), 

efetuar o pagamento até o dia 09/01/2018. 

A coordenação do curso não se responsabilizará por pedidos de inscrição via internet 

não concretizados por falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou 

outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

Não será aceita outra forma de inscrição, que não a regulamentada neste edital. 

 

EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE 

 Nível Médio completo 

 

CERTIFICAÇÃO 

 Para obtenção do certificado ao final do período o cursista deverá ter no mínimo 75% de 

frequência. 

 

CONTEUDO PROGRAMATICO 

MÊS: JANEIRO/2018 
CARGA 

HORARIA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

UNIDADE I: Aspectos históricos, políticos e legais. 

 A Educação especial tem história, evidências no Brasil e no mundo; 

 Aspectos legais e Políticas Públicas da Educação Especial e da Educação Inclusiva;  

 Os diferentes movimentos: Integração, Normatização e Inclusão; 

 Rotinas da escola e da sala de aula;  

 Conhecendo o serviço do Atendimento Educacional Especializado; 

 Aprendizagem e desenvolvimento no contexto da educação para todos; 

 LDB Capítulo da Educação Especial 

 Valorizando a diferença. 

 

 

 

16 H/A 

4 dias  

UNIDADE II: Igualdade, diferença, diversidade e multiplicidade – que conceitos são esses?  

 Ser diferente, ser deficiente questões da constituição da identidade de cada sujeito; 

 A perspectiva sócio histórica e a educação inclusiva; 

  Deficiência: enfoque biológico e social; 

 Aspectos etiológicos, funcionais e sociais dos transtornos Globais do Desenvolvimento e das 
deficiências físicas, intelectuais e sensoriais; 

 LBI aspectos gerais e enfoque no capítulo da Educação 

 

 

 

16 H/A 

4 dias 

UNIDADE III: Entendendo do assunto “Profissional de Apoio Escolar” – Parte I 

 As principais atribuições do profissional de Apoio Escolar; 

 Mediação pedagógica; 

 O uso da comunicação alternativa e aumentativa. 

16 H/A 

4 dias 

UNIDADE IV: Entendendo do assunto “Profissional de Apoio Escolar” – Parte II (cuidados 

pessoais e locomoção) 

 Facilitação das atividades funcionais – vestuário (Despir e vestir. Complementos: botões, 
zíper, laço); 

 Acessibilidade, mudanças posturais e recursos de tecnologia assistiva; 

 

 

 

 

 

16 H/A 



   
 Orientação e mobilidade  

 Auxílio para a locomoção nas diversas condições – muletas, andadores, cadeiras de rodas, 
etc; 

 Noções de manejo – órteses, próteses, imobilizações, talas, etc; 

 Manejo postural – transferências e posicionamentos adequados (no leito, sentado, deitado e 
em pé). 

4 dias 

UNIDADE V: Entendendo do assunto “Profissional de Apoio Escolar” Parte III (alimentação e 

higiene)   

 Atividades de cuidado do dia a dia (alimentação, banho, vestuário, cuidados pessoais) do 
aluno com deficiência; 

 Cuidados de higiene – uso adequado de banheiro, higiene íntima, higiene bucal, banho e 
assepsias específicas, sonda etc; 

 Materiais de apoio – cadeiras sanitárias, tapetes antiderrapantes, barras de segurança etc; 
Uso de material de apoio – coxins, rolos, cunhas, estabilizadores de tronco etc; 

 Prevenção de Acidentes na Escola: noções de primeiros socorros (conceito e 

procedimentos preliminares; procedimentos a serem adotados em casos de asfixia, 
envenenamento, desmaios, convulsões, queimaduras, hemorragias e traumas.)     

 

 

 

 

16 H/A 

4 dias  

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

O participante, ao se inscrever e efetuar o pagamento do boleto de inscrição, está 

tomando conhecimento das condições estabelecidas neste edital, não havendo devolução do 

valor pago. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED/Coordenadoria de Educação Especial 
End. Travessa Altamira , nº200    Bairro Nova Olinda Castanhal - PA CEP : 68741-320 
Fone: 91-987332103. 
 e-mail: especial.semed@castanhal.pa.gov.br  
E-mail: macpro@ufpa.br 
 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
Cidade Universitária Jose da Silveira Netto 
Av. Augusto Correa, 01 – Guamá – Belém – PA CEP 66.075-110 
Fone: 91 4005-7440/ 4005-7441 
E-mail:  centraldeatendimento@fadesp.org.br 
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