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Resumo A Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles, da Comunidade de 

Heliópolis, no Estado de São Paulo, Brasil está localizada em áreas marcadas pela violência urbana 

das periferias paulista. Essa escola pauta-se nos princípios da Escola da Ponte, de Portugal. A escola 

possui uma estrutura curricular e física diferenciada das demais escolas paulistas. Sabendo desta 

estrutura o objetivo deste trabalho é identificar a existência de procedimentos metodológicos 

diferenciados para os estudantes com deficiência intelectual na perspectiva da Educação Inclusiva, 

uma vez que o sistema educacional inclusivo possibilita novas formas de relacionamentos e a 

valorização do potencial e interesse de cada estudante, olhando-o como ser único e competente com 

capacidades e habilidades a serem desenvolvidas. 

Para atingirmos o objetivo deste estudo analisamos o Projeto Político Pedagógico da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Salles. Verificamos que, a metodologia de 

ensino pauta-se nos princípios da solidariedade, da autonomia e da responsabilidade. Esses princípios 

possibilitam a integração por meio da vivência em grupo, contribuindo assim, para a formação de 

estudantes conscientes de seu papel como seres transformadores da sociedade. 

Desta forma, aprendem a conviver com a diversidade cultural, étnica e social. Nossa análise aponta a 

necessidade de criar um núcleo de atendimento especializado dentro da escola, aproveitando os 

dispositivos pedagógicos já existentes no cotidiano da escola como, como exemplo, os salões de 

estudos, as formações dos grupos de estudos e de monitorias e as comissões de alunos - espaços muito 

propícios ao atendimento educacional especializado ao aluno com Deficiência Intelectual. 
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