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RESUMO – Com a LDB/1996 a educação inclusiva passou a ser um dos desafios da escola regular e 
dos cursos de licenciatura. Geralmente as ações só ocorrem quando surge a necessidade. Em geral, 
a formação do educador é deficiente quanto a conhecimentos sobre recursos didáticos e 
metodologias de ensino necessárias para trabalhar com os diversos casos que envolvem a educação. 
A atenção dada a educação inclusiva deixa despercebido a existência da educação exclusiva. Neste 
trabalho relatamos a experiência vivenciada dentro do projeto de Iniciação à Docência 
(CAPES/PIBID/ Lic. Em Física) quando acadêmicos ficaram responsáveis pelo atendimento na área 
de física de um aluno com síndrome do pânico – uma situação particular onde o diagnóstico médico 
leva a necessidade de atendimento especial ao aluno, neste caso atendimento individual. A 
convivência com os colegas potencializava momentos de crise, causando uma situação contrária à 
educação inclusiva. Inicialmente o trabalho com o aluno do segundo ano do ensino médio, de um 
Colégio estadual de Ponta Grossa no Paraná, seguiu a forma tradicional do método expositivo e 
estudo dirigido. Devido ao baixo rendimento foi realizada uma atividade construtivista para medição 
de calorias dos alimentos. O caráter lúdico, ao mesmo tempo científico e tecnológico, da atividade 
proporciona uma eficiente contextualização, baseada no cotidiano do aluno, de praticamente todos os 
conceitos de termodinâmica do currículo do ensino médio. A atividade melhorou bastante a atitude do 
aluno em relação a sua aprendizagem, e permitiu aos acadêmicos a vivência de uma situação real 
que não seria possível na disciplina de estágio. 
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