
Escola Inclusiva 
(inserção da pessoa com deficiência em ambientes 

educacionais) 

Palestra/Curso  

Para sua 
Escola/Universidade  



O Studio Sapienza 

Com a Missão de “Desenvolver competências e 
fomentar soluções para corporações e profissionais” o 

Studio Sapienza busca em  cada atividade que realiza  
a excelência , a troca de experiências,  a geração de 

novos conhecimentos,  o desenvolvimento de 
habilidades e o despertar para novas atitudes e estilos 

de vida, que possam contribuir para uma revolução 
humana individual e coletiva. 

CONTRIBUIR PARA A CRIAÇÃO DE UM MUNDO MELHOR 
 

Os reflexos dos nossos pensamentos, palavras e ações influenciam a nós mesmos e 
ao nosso ambiente, sendo cada pessoa um agente de transformação, que em  todos 
os momentos  de sua existência tem o poder de conduzir, liderar, gerir, incentivar e 
mudar pessoas, comunidades e organizações, por meio de um movimento 
compartilhado de transformação, solidariedade, humanismo e desenvolvimento.  
 

Nosso espírito se baseia nos valores que 
projetamos em cada atividade desenvolvida e 

em tudo que propomos.  Valores como: 
comprometimento, honestidade, resiliência, 

educação, criatividade,  equilíbrio, 
cordialidade, harmonia estão em nossa 

essência. 



A Palestra/Curso  

O que esperar: 
 
Esta palestra foi desenvolvida para 
atender as necessidades de professores 
que possuem alunos com deficiência e 
precisam incluí-lo no contexto escolar. 
 
Busca a criação de um espaço de ensino-
aprendizagem  onde os  participantes 
possam trocar experiências, desenvolver 
conhecimentos e gerar novas 
possibilidades de atuações. 

ESCOLA INCLUSIVA 
 

Para quem é: 
 

A palestra Escola Inclusiva é voltada para 
professores do ensino infantil, fundamental e 

médio de escolas públicas e privadas, bem 
como a coordenadores e gestores escolares. 
Podem também ser direcionadas aos pais de 

todos os alunos da escola, tendo ou não filhos 
com deficiência.  



Conteúdo e Metodologia  

Os conteúdos e a metodologia  
tem por finalidade gerar 

conhecimentos, habilidades, 
atitudes e experiências que 

possibilitem o desenvolvimento 
de competências técnicas  e 
comportamentais, gerando 

estratégias e ferramentas para a 
atuação profissional. Tem como 

resultado a geração de valor a 
sua ação pessoal, profissional e 

social. 

Conteúdo  

Acessibilidade na 
Escola 

Conceitos e 
Classificações de 

Deficiência 

Relacionamento 
professores  e 

alunos 

Aluno com 
deficiência: 

necessidades e 
limitações  

Metodologias 
Inclusivas para 
Salas de Aulas 

Programas de 
Acessibilidade: 

casos em IE 

O Papel da Família 
na Inclusão do 
aluno na Escola 

Programas de 
Esporte para Pessoas 

com Deficiência 

Contextualização técnico-científica, cultural e social  

Trocas de 
Experiências 

Análise do 
Contexto 

Interação 

Postura 
Crítica e 
Criativa 

ESCOLA INCLUSIVA 
 



Competências Desenvolvidas 

Carga horária: 
 
Em sua modelagem introdutória a carga 
horária mínima de 3h para o 
desenvolvimento do conteúdo .  
 
Cada conteúdo pode ser realizado 
separadamente  permitindo um maior 
aprofundamento nas temáticas 
apresentadas. 

Competências desenvolvidas pelo 
curso: 
 
As atividades propostas pelo curso 
possibilitarão aos participantes o 
desenvolvimento de competências 
técnicas e comportamentais, como: 
 
. Conhecer conceitos, classificações e 
características das deficiências; 
. Diagnosticar as necessidades de 
acessibilidade na escola; 
. Conhecer métodos de interação entre 
professores, alunos e alunos com 
deficiência; 

. Conhecer, dominar e aplicar 
diferentes técnicas inclusivas para sala 
de aula; 
. Possibilitar o aprendizado e a troca 
de experiência entre os professores da 
escola sobre inclusão; 
. Conhecer programas de 
acessibilidade em instituições de 
ensino; 
. Criar técnicas para o envolvimento 
das famílias junto a escolas e alunos 
com deficiência; 
. Desenvolver o espírito critico e 
criativo, bem como a solidariedade, 
ética e sustentabilidade.  

ESCOLA INCLUSIVA  
 



Professores Ministrantes  

ESCOLA INCLUSIVA  
 

Prof. Msc. Tiago Costa Baptista 
 

Bacharel em Educação Física e Esportes pela UDESC (SC), Mestre 
em Ciências do Movimento Humano pela UDESC (SC), Sports 

Instructor for Persons with Disabilities  realizado no Japão.  
Atualmente é professor da UNISUL no curso de Educação Física,  e 

presidente da OMDA – Organização para o Movimento e o 
Desporto Adaptado. Técnico dos Tubarões de Floripa, equipe de 

basquete sobre rodas.  
Mais de 15 anos de experiências em Educação Física e Esporte para 
pessoas com deficiências. Palestrante motivacional em empresas e 

organizações. 
 

Prof. Msc. Geraldo Campos 
 

Bacharel em Educação Física e Esportes pela UDESC (SC), 
Especialista em Gestão de Eventos Culturais pela Scuola di 

Ravello (Itália) e Mestre em Administração pela UNISUL (SC). 
 

Atualmente é professor em Cursos de Graduação e Pós-
graduação da UNISUL nos cursos de Educação Física; Turismo, 

Sistemas de informação; FMU (Desenvolvimento de 
Competências e Marketing). Coordena  o Setor de Eventos da 

UNISUL na Grande Florianópolis. 
Ministra palestras e cursos para diversas empresas de 

capacitação nas áreas de Educação Física, Fitness, Esporte e 
Gestão. É autor do livro Turismo de Esporte e Aventura, Ed. 

UnisulVirtual, além de capítulos de livros e outras publicações.  
 
 
 



Parceiros e Clientes   

ESCOLA INCLUSIVA  
 



Informações e Contatos 

 
 
 

Contatos: 
 

Studio Sapienza 
Rua dos Bem Me Queres, 22 

Cidade Universitária Pedra Branca 
Palhoça / Santa Catarina  

 
(48) 9138-9951 
(48) 9119-4917 

contato@studiosapienzabrasil.com 
www.studiosapienzabrasil.com 

www.facebook.com/studiosapienza  
 
 
   

 
 

Informações Adicionais: 
 

A aquisição deste curso pode ser realizada por pessoas físicas, escolas, 
universidades, empresas promotoras de cursos  e formação profissional, 

instituições como prefeituras, ONGs, empresas privadas. 
 

Consulte-nos e confira nossa proposta de investimento necessário para a 
realização deste curso em sua instituição. 

 
 

O Studio Sapienza se preocupa com a preservação do meio ambiente e o que deixaremos para os 
nossos netos.  Utilizamos materiais reciclados com conceito de Reduza, Reuse e Recicle. Se você 
recebeu este material impresso guarde para você, dê para alguém ou recicle. Se foi eletrônico, pense 
antes de imprimir.  Nos materiais impressos e no Box Studio Sapienza utilizamos o conceito 
HandMade, sendo criado e montado pelos nossos colaboradores. Participe deste movimento. 


