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Resumo 

A educação inclusiva defende os valores de equidade e respeito às diferenças na sociedade, 
pensando nisso, os discentes de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFSULDEMINAS
Campus Muzambinho, realizaram uma intervenção na APAE. O intuito da mesma foi 
transmitir conhecimentos sobre o plantio e cultivo de plantas e a importância da reciclagem de 
garrafas PET. A experiência foi muito válida e permitiu visualizar e vivenciar a rotina de 
professores de alunos com deficiência, também foi possível conhecer e id
barreiras e peculiaridades deste tipo de ensino.
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INTRODUÇÃO  

A educação inclusiva consiste em defender os valores de equidade e respeito às 
diferenças para contribuição d
oportunidades para que todos, em especial os grupos 
reconhecidos (MORENO; MURILLO, 2018). 

De acordo com Muñoz, Rojano, Archundia
Unidas de 2006 evidencia a necessidade de que os estados criem subsistemas de educação 
inclusiva em todas as idades e cursos, desde o primário até o superior. Com isso o curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas do 
Sul de Minas Gerais - Campus

futuros professores possam promover a aprendizagem para a vida toda, atentando
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A educação inclusiva consiste em defender os valores de equidade e respeito às 
diferenças para contribuição de troca de atitudes e gerar apoio social. É importante criar 
oportunidades para que todos, em especial os grupos habitualmente excluídos sintam
reconhecidos (MORENO; MURILLO, 2018).  

De acordo com Muñoz, Rojano, Archundia (2016) a Assembleia Geral das Nações 
Unidas de 2006 evidencia a necessidade de que os estados criem subsistemas de educação 
inclusiva em todas as idades e cursos, desde o primário até o superior. Com isso o curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecno

mpus Muzambinho oferta essa disciplina com a finalidade de que os 
futuros professores possam promover a aprendizagem para a vida toda, atentando
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grupos mais vulneráveis. J
eliminação das disparidades de gênero e deve possuir acesso igualitário a todos os níveis de 
ensino. 

Dentro da matriz curricular do curso 
de extrema importância. De acordo com Moura, Souza e Carvalho (2012) as práticas 
pedagógicas são necessárias para desenvolver integralmente e construir valores e princípios 
necessários para a vida em sociedade. 

Com a intenção de 
deficiência, os discentes do curso Ciências Biológicas foram levados até a Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecida popularmente como APAE (JÚNIOR; 
FERREIRA; HANSEN, 2016).  O intuito principal foi explorar a criatividade dos
frequentam a APAE, bem como evidenciar a importância de reutilizar esse tipo d
Também almejava-se transmitir conhecimento sobre o plantio e cultivo de plantas. 

O plástico alcançou um lugar elevado na sociedade atual devido aos seus 
leveza, praticidade e preço baixo. Porém apresenta
espaços no ambiente. Com o crescente uso deste tipo de material os mesmos tornaram
agravamento da situação dos locais destinados a descarte de lixo (
ZANIN, 1996).  Sendo assim, o reaproveitamento surge como uma alternativa para reduzir os 
resíduos sólidos.  

Garrafas PET tornaram
consequência este ato contribui na redução deste resíduo na natureza.  De acordo com Lima, 
Duarte e Araújo (2014), estas podem ser reutilizadas para cultivar pequenos vegetais, com a
finalidade de ornamentação ou alimentação. Atividades que utilizam garrafas PETs como 
matéria prima proporcionam aos alunos
reaproveitamento de materiais descartáveis e também
consciência de que é necessário mudanças comportamentais para que se reduza os impactos 
sobre meio ambiente (CRIBB, 2010).

Deste modo, o objetivo do presente trabalho é relatar a experiência dos discentes do 
curso de Ciências Biológicas, modalidade licenci
aprendizagem de pessoas com deficiência, enfatizando os desafios enfrentados como futuros 
professores. 

 
METODOLOGIA 
 

A intervenção ocorreu na Associação de Pais e Amigo
onde discentes do curso de Ciências Biológicas ministraram uma atividade prática para uma 
turma de 13 alunos da instituição, os quais possuíam deficiências intelectuais e múltiplas. 

Para a realização da atividade foram necessárias garrafas PETs, tintas, pincéis, E.V.A., 
cola quente, terra adubada e algumas espécies de cactáceas. Deu
vasos, onde as garrafas foram cortadas pela metade e decoradas. Após a decoração do vaso foi 
adicionado terra e realizado o plantio da planta. Para a realização de todos 
atividade cada aluno da APAE foi auxiliado por um discente do curso Ciências Biológicas.

Ao final da atividade os alunos da APAE foram orientados para os devidos cuidados 
que estes devem ter para o bom desenvolvimento da planta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 

Ao final da intervenção cada aluno da turma trabalhada obtiveram um vaso 
personalizado, com uma planta. Durante toda a atividade prática os
demonstraram-se atenciosos e em alguns casos mesmo não podendo se comunicar o
eles compreendiam o que os discentes estavam falando e realizavam corretamente os 
procedimentos da atividade proposta. Alguns inicialmente não queriam realizar a atividade 
mas ao verem que todos os demais estavam fazendo e conforme foi
acabaram participando também.

A atividade desenvolvida proporcionou muitos aprendizados para os alunos da APAE, 
como por exemplo, a possibilidade de reutilizar objetos que seriam descartados, e também 
quais os procedimentos para cultivo e cui
relevância desse tipo de atividade no ensino de Ciências e/ou Biologia, de acordo com 
Moreira (1999), o processo ensino
práticas executadas pelos alunos, é extr
conteúdo.  

Outra contribuição desta intervenção foi a experiência adquirida pelos discentes do 
curso de licenciatura ao trabalhar com alunos que tenham necessidades educacionais 
específicas, os quais muitos ainda não tinham tido esse primeiro contato.  A experiência foi 
muito válida e permitiu visualizar e vivenciar a rotina de professores que optaram por 
trabalhar com alunos com deficiência, foi possível conhecer e identificar algumas barreiras, 
peculiaridades e falhas deste tipo de ensino.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O contato e a realização de atividades com os alunos da APAE é de suma importância 
para formação dos estudantes de cursos de licenciatura, pois é possível aprender como 
realmente é lecionar para pessoas com deficiência, quais suas principais dificuldades, como 
deve ser a comunicação, entre outros aprendizados. Além de permitir a visualização do 
espaço, legislação, como é o trabalho da equipe como um todo. 
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