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RESUMO

A educação inclusiva é uma forma de ensino que busca promover
igualdade entre todos, é uma metodologia de ensino contemporânea, que
objetiva que crianças e adolescente possam ter acesso a educação em
um ambiente único, promovendo convivência respeitosa, valorizando as
diferenças humanas. A educação inclusiva no Brasil teve seus primeiros
registros em 1990 por meio da Conferência Mundial de Educação Especial,
já em 1994 foi definido as políticas, princípios e práticas da Educação
Especial por meio da Declaração de Salamanca. O desenvolvimento da
educação inclusiva é respaldado por princípios onde toda pessoa tem
direito a acesso a educação, onde processo de aprendizagem deve ser
singular para cada pessoa, o convívio no ambiente escolar comum
beneficia todos, por tanto a educação inclusiva diz respeito a todos. As
instituições de ensino que adotam a educação inclusiva trabalham com as
dimensões políticas, pedagógicas e familiares de modo a estabelecer
parceria benéfica ao desenvolvimento do aluno, deste modo a gestão
escolar deve elaborar estratégias pedagógicas que atendam as
necessidades da aprendizagem. Atualmente com a situação de pandemia
provocada pelo vírus causador da Covid-19 obrigou as escolas
desenvolver métodos de ensino que sejam acessíveis aos alunos, de
modo que a família e escola possam trabalhar em parceria, afim de não
prejudicar o desenvolvimento do aluno. Portanto para que a educação
inclusiva seja eficaz é necessário que os professores estudem sobre as
síndromes, deficiências ou possíveis transtorno que os alunos possam vir
a ter, para que possa saber desenvolver o ensino com os alunos que
necessita da educação inclusiva, para isto o professo deve buscar
conhecer a família , estabelecer vinculo para que possa agregar no
desenvolvimento do indivíduo como aluno e como integrante da
sociedade, desta forme é importante compreender o comportamento do
mesmo, em suma o ensino inclusivo requer que a família torne-se um
agente ativo, para que a educação inclusiva possa ser exercida de fato
como um processo inovador, atendendo as necessidade do aluno,
concretizando assim o objetivo de inserir todos no meio educacional e
social.
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