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Introdução 
O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria 

de um docente, organizados a partir de formações em nível 

de graduação nas Instituições de Ensino Superior do País 

orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e da educação tutorial. A importância do 

tema da formação de professores para trabalhar com alunos 

com necessidades educacionais específicas é de forma 

extensa e brilhantemente discutida no livro organizado por 

Miranda & Filho (2012), usado como referência para o nosso 

trabalho. Ademais, a matriz curricular do curso de 

Licenciatura em Pedagogia atualmente conta com apenas um 

único componente curricular obrigatório com carga horária 

de 68 horas semestrais. 
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Descrição da Experiência 
Essa nossa experiência de formação expandida, enquanto 

bolsistas do PET, se realiza através de estágio extracurricular 

como assistentes pedagógicas de professores do Centro de 

Educação Especial da Bahia (CEEBA). Esse nosso trabalho 

de assistência ao professor regente inclui, para citarmos 

como exemplos: planejamento e gestão de atividades 

didáticas, suporte pedagógico aos alunos durante a 

realização de atividades, registros etnográficos em forma de 

diários de bordo e sessões de supervisão suplementar com o 

professor regente da sala e com o tutor do PET do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. 

 

Objetivo 
 Apresentar uma experiência do Programa de Educação 

Tutorial do Curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Federal da Bahia para a preparação do futuro 

professor na promoção da inclusão de alunos com 

necessidades educacionais específicas: deficientes 

intelectuais. 

Considerações Finais 
Dada a natureza tridimensional das atividades do Programa 

de Educação Tutorial, é necessário sublinhar que essa 

experiência de extensão se vincula com atividades:  

(a) ENSINO através de suas conexões com os componentes 

curriculares ofertados pelo curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UFBA e   

(b) PESQUISA através de projeto embrionário sobre 

dimensão lúdica como mediadora de práticas educativas 

significativas para pessoas com deficiência intelectual.  
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