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Estimados Professores  

 

 

Este Caderno Pedagógico foi elaborado com o propósito de subsidiar o 

trabalho docente, considerando o conhecimento prévio do professor, bem como, sua 

experiência profissional, com o intuito de lhe auxiliar na identificação de alunos com 

AH/SD e dentre estes, quais possuem indicadores de habilidades matemáticas. Por 

meio deste material, pretende-se que o professor do ensino regular venha a 

apropriar-se dos conhecimentos prévios e peculiares a respeito dos indicadores de 

AH/SD e como detentor destes conhecimentos esteja previamente amparado para, 

juntamente ao profissional da área da educação especial, identificar alunos com 

AH/SD. Sendo realizada a identificação dos indicadores de AH/SD, estes professores 

poderão fazer o atendimento educacional adequado seja, em sala de aula por meio 

do enriquecimento curricular, ou em contra turno na sala de recursos, onde o aluno 

poderá desenvolver suas habilidades.  

Além do que, proporcionar aos professores e demais profissionais da escola, 

a compreensão da grande importância que há em atender as necessidades 

educacionais deste público alvo da Educação Especial, é imprescindível que a 

equipe profissional, direção, orientação pedagógica e professores, que o 

acompanham observem cautelosamente todos os detalhes a respeito das 

habilidades e interesses do aluno e desta forma possam perceber o que é o ideal: 

enriquecimento curricular, atendimento em sala de recursos e classificação (quando 

se fizer necessária); em casos, o atendimento psicopedagógico ou psicológico. 

Com este material pretende-se que os professores estejam subsidiados de 

conhecimentos a cerca das características, indicadores e necessidades dos alunos 

com AH/SD e que possam utilizar-se destes para desenvolver sua função 

pedagógica com maior eficácia e de forma assertiva. 

O caderno pedagógico que ora lhe apresento faz parte de uma coletânea 

de 4 (quatro) Unidades Pedagógicas, elaboradas sobre as Temáticas Indicadores 

de AH/SD, Características de AH/SD, Identificação dos Alunos com Habilidades 

Matemáticas e o Atendimento Educacional Especializado:  
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 UNIDADE I – Características de AH/SD. 

 UNIDADE II – Indicadores para a identificação de alunos com 

AH/SD. 

 UNIDADE III – Identificação dos Alunos com Habilidades 

Matemáticas. 

 UNIDADE IV – Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 

Desejo que, com este material, você professor tenha excelentes 

resultados com a utilização deste material didático na escola. 
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UNIDADE I 

DE I 
1. ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

A identificação de alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) no 

contexto escolar é uma necessidade para que este desenvolva suas habilidades e 

usufrua com qualidade do seu potencial. Esta identificação se faz necessária 

tendo em vista os equívocos a cerca deste público alvo da educação especial.  

Pretendo, por meio deste trabalho, apresentar informações pertinentes ao 

comportamento cognitivo dos alunos com indicadores de AH/SD, suas 

características, formas de reconhecê-los, a identificação das habilidades 

matemáticas e os encaminhamentos pedagógicos que atendem suas 

necessidades, desde a preocupação com o enriquecimento curricular, com o 

atendimento em sala de recursos para AH/SD e a viabilidade de classificação.  

No decorrer do trabalho deseja-se realizar um aprofundamento harmonioso 

entre atividades práticas e teoria, com o intuito de que o professor possa 

apropriar-se do conhecimento e compreender de forma fácil o perfil destes alunos, 

podendo fazer sua prévia identificação e qual o atendimento pedagógico mais 

condizente e adequado para suprir as necessidades deste aluno e a identificação 

das habilidades matemáticas. Que o atendimento educacional especializado seja 

realizado e/ou acompanhado por um professor especialista em educação especial 

e as ações psicopedagógicas e/ou psicológicas orientadas e direcionadas pelos 

respectivos NRE’s e SEED/Pr, sempre que necessárias. 

Antes de iniciar as atividades com o grupo de profissionais far-se-á uma 

apresentação prévia da finalidade desta investiva na identificação dos alunos com 

indicadores de AH/SD para que possam saber o foco deste trabalho e, assim 

perceberem a importância da busca para o atendimento a estes alunos e suas 

necessidades, por meio de atividades que demonstrem seu conhecimento prévio 

antes do desenvolvimento deste projeto de intervenção pedagógico, por 

considerar a importância de saber quais são as questões que requerem maior 

atenção e foco de trabalho junto aos professores. 
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1º QUESTIONÁRIO – QUESTÕES DE CONHECIMENTO DA ÁREA E COMPREENSÃO 

SOBRE AH/SD 

RESPONDA AS QUESTÕES CONFORME SUA COMPREENÇÃO: 

1. Você conhece o assunto deste projeto “Pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação – AH/SD”? 

(  ) sim   (  ) não    

 

2. Como você conceituaria Altas Habilidades/Superdotação. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. O que você entende por pessoa com Altas habilidades/Superdotação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Dentre seus alunos, a algum(ns) que lhe chame(m) a atenção de forma 

significativa quanto ao conhecimento, que ao seu olhar demonstram ter Altas 

Habilidades/Superdotação?  

(  ) sim  (  ) não 

 

5. Quais os motivos que lhe chamam a atenção sobre este(s) aluno(s)? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2º QUESTIONÁRIO – QUESTÕES DE INDICAÇÃO DE PESSOAS QUE 

PODEM TER AH/SD 

1. Uma pessoa com Deficiência Intelectual pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2. Uma pessoa com Síndrome de Asperger pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. Uma pessoa com Deficiência Física Neuromotora pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Uma pessoa cega, surda-cega ou surda pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

5. Uma pessoa com um transtorno mental pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. A pessoa com AH/SD é público alvo da Educação Especial? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

7. A pessoa com AH/SD requer um Atendimento Educacional Especializado? 
Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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8. Para fazer a identificação da pessoa com AH/SD é possível somente por meio 

do teste de QI? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

9. A pessoa com AH/SD pode apresentar superdotação em uma única área? 
Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

10. A pessoa com AH/SD deve apresentar as maiores notas? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3º QUESTIONÁRIO – MARQUE O QUE CONSIDERA COMO  INDICADORES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO  

 

 

INDICADORES DE AH/SD  

1  Aluno dedicado a todas as atividades desenvolvidas em sala de aula.  

2  Aluno dedicado às atividades desenvolvidas em sala que sejam de seu interesse.   

3  Aluno que demonstra interesse em participar de todas as atividades escolares.  

4  Aluno que demonstra empenho em participar de atividades que lhe interessam.  

5  Aluno que apresenta médias altas em todas as disciplinas.  

6  Aluno que apresenta média bem variável, podendo ou não ser altas.  

7  Aluno que é sempre o primeiro a apresentar suas atividades e trabalhos.  

8  Aluno que apresenta atividades e trabalhos, mas não faz questão de ser notado.  

9  Aluno que procura não ser muito chamado pelo professor.  

10  Aluno que está sempre pronto para atender o solicitado pelos professores.  

11  Aluno assíduo.  

12  Aluno que frequenta a escola, incentivado pelo interesse em adquirir conhecimento.  

13  Aluno participativo.  

14  Aluno que demonstra seu interesse e conhecimento quando sente-se seguro.  

15  Aluno sempre envolvido com questões sociais.  

16  Aluno que não se interessa por questões sociais. Vive em sua zona de conforto.  

17  Aluno sensível ao sofrimento alheio e que se compadece desse sofrimento.  

18  Aluno que tenta solucionar os problemas alheios.  

19  Aluno prestativo, tanto com professores quanto com colegas.  

20  Aluno prestativo, mas que não tem paciência para ficar em função de “assistente”.  

21  Aluno que possui um círculo grande e heterogêneo de amigos.  

22  Aluno seletivo, de pouquíssimos amigos e de difícil vinculação.  

23  Aluno modelo.  

24  Aluno que deixa de fazer atividades, desinteressado e algumas vezes atrapalha.  

25  Aluno disciplinado.   

26  Aluno que organiza a sala para atribular, como um líder negativo.  

27  Aluno encrenqueiro.  

28  Aluno questionador, filosófico, muitas vezes discorda do professor.  

29  Aluno que tem sua opinião formada e não aceita mudanças sem provas concretas.  

30  Aluno que trás questões polêmicas para discussão e profundo conhecimento sobre o 

assunto. 
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1º VÍDEO – FAÇA A ANÁLISE DESTE VÍDEO, COLOCANDO-SE NA POSIÇÃO DE 

EXPECTADOR E POSTERIORMENTE DE PROFESSOR CONSIDERANDO A 

POSSIBILIDAE DE IDENTIFICAR OS INDICADORES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.  

 

Apresentação de vídeo sobre pessoa com possíveis indicadores de altas 
habilidades.  
 
  

 

 

Vídeo disponível em: http://youtu.be/RM2Aio9mvNE 

 

1. Explique o que você pode compreender a cerca deste vídeo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. O que você observou em relação aos comentários dos jurados? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. A situação de avaliação, na qual Jhon está inserido, permite demonstrar seu 

potencial facilmente? E no ambiente escolar? Tente explicar. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. O que você pode observar em relação a: 
a. Performance de Jhon: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
b. Ao figurino utilizado por ele? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Habilidades artísticas são facilmente notadas em sala de aula, mesmo 

havendo uma média de 40 alunos? Justifique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

JHON LENON DA SILVA – A MORTE DO CISNE 

http://youtu.be/RM2Aio9mvNE
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2º VÍDEO – FAÇA A ANÁLISE DESTE VÍDEO, COLOCANDO-SE NA POSIÇÃO DE 

EXPECTADOR E POSTERIORMENTE DE PROFESSOR CONSIDERANDO A 

POSSIBILIDAE DE IDENTIFICAR OS INDICADORES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO.  

 
 

 
Apresentação de vídeo sobre pessoa com possíveis indicadores de altas 
habilidades.  
 

 
 
 
 
Vídeo disponível em: http://youtu.be/8eOyTj9jkXU 

 
 

1. Fazendo uma comparação com a apresentação de Jhon, explique o que você 
pode perceber de semelhanças e diferenças entre as duas apresentações. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2.  O que você percebe quanto aos comentários dos jurados? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. O que você pode observar em relação a desenvoltura da apresentação de 

Jhon e de Choi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. E em relação às características pessoais de cada um? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
5. Habilidade como a de Choi é facilmente percebida por um professor com 40 

alunos? Justifique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

CHOI SUNG BONG – UMA LIÇAO ATRAVÉS DA MÚSICA 

http://youtu.be/8eOyTj9jkXU
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1.1  ALUNO: INTELIGENTE, GÊNIO, SUPERDOTADO OU COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

A função, enquanto profissionais, não é criar rótulos aos alunos com 

indicadores de AH/SD, mas os conhecer, compreender e atender da melhor forma 

possível.  

É necessário que se compreenda que as nomenclaturas e denominações 

foram sendo aprimoradas, modificadas e ampliadas ao longo do tempo, mas que 

sempre tiveram como foco a inteligência, seus graus de desenvolvimento e suas 

evidencias profissionais. Já foram aplicadas diversas terminologias, dentre as 

quais: bem dotados, talentosos, portador de superdotação, superdotados, dentre 

outras. A terminologia utilizada atualmente, tanto, em documentos oficiais do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), quanto, na Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, é Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). 

Dentro deste grupo existem características que os identifica, caracteriza e 

classifica conforme a área das inteligências que domina. 

 

1.2  UM GÊNIO, UM PRODÍGIO OU SIMPLESMENTE PRECOCE 

 

É importante a busca pela compreensão do que significa cada um 

dos termos (gênio, prodígio ou precoce) e de que forma o aluno pode 

ser percebido, um prodígio ou precoce e, quando utilizar o termo 

“gênio”. 

A questão pertinente ao Quociente de Inteligência (QI) é restrita a 

psicólogos, profissionais habilitados, para a aplicação de testes de inteligência e 

focam prioritariamente a identificação das inteligências na área de lógica e de 

lógica-linguística, restringindo a identificação das inteligências múltiplas, portanto, 

apesar de o teste de QI ser de altíssima qualidade e importância, para a 

identificação de alunos com indicadores de AH/SD e de suas habilidades 

matemáticas, não se deve focar apenas nesta possibilidade, pensado também na 

importância em identificar as inteligências mais especificas e não somente as 

identificadas por testes de QI. Alunos encaminhados para a avaliação psicológica 

e a identificação das inteligências comumente demonstram um comportamento 
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que destoa do considerado padrão de normalidade e quando avaliados podem 

apresentar habilidades acima da média nas áreas de lógica e/ou de lógica-

linguística, porém existem formas de identificar outras inteligências e nem sempre 

alunos encaminhados para avaliação, por meio dos testes psicométricos 

demonstrarão um QI elevado, portanto, para dimensionar a inteligência e se 

precoce, prodígio ou gênico este parâmetro não é único e determinante, pois há 

um conjunto de indicadores no contexto que proporcionam a comparação entre 

uma pessoa que foi precoce, que é prodígio e que poderá vir a ser um gênio.  

Dentro da área de estudos chegou-se a denominações conforme o perfil e 

indicadores de informações que definiram os alunos e após a leitura de alguns 

referenciais teóricos, chegou-se a uma breve síntese do que está posto no 

material do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Altas 

habilidades/superdotação: encorajando potenciais/Angela M.R. Virgolim – 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007, a cerca do 

assunto, onde estão descritos como: 

PRECOCE – pessoas que apresentam alguma habilidade específica 

desenvolvida muito cedo em qualquer área do conhecimento, porém, mesmo 

que seja exacerbada essa habilidade não significa que haverá futuro proeminente. 

Crianças precoces podem ser facilmente identificadas por demonstrarem maior 

facilidade, em uma área do conhecimento, que crianças da mesma idade. Estas 

pessoas apresentam um alto potencial aquisição de informações, o qual 

permanece no futuro se houverem estímulos intrínsecos e/ou extrínsecos. Além 

do que, é possível entender que crianças precoces são mais comumente 

identificadas dentre os alunos com AH/SD. (BRASIL, MEC, 2007). 

PRODÍGIO – uma criança precoce que, ainda na infância, demonstra uma 

habilidade extremamente especializada, com facilidade e rapidez de raciocínio 

em algum campo específico do conhecimento, tal qual a de um adulto 

profissional e que será permanente. Podem em alguns casos demonstrar um 

desempenho extraordinário em várias áreas, porém seu interesse por uma 

determinada área é revelado e relevante para sua satisfação pessoal. Esta 

identificação torna-se rara por necessitar de circunstâncias diversas para poder 

explorar e desenvolver seu potencial e a priori quando este é alavancado passa a 

ser notória a expressão do talento em nível excepcional. (BRASIL, MEC, 2007). 
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GÊNIO – são considerados gênios aqueles que de alguma maneira 

deixaram um legado, algo que marcou e faz significativa diferença para a 

humanidade, seja na área da medicina, da tecnologia, ou qualquer outra que se 

possa usufruir das descobertas e criações por estes deixadas. (BRASIL, MEC, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

 
QUESTÕES SOBRE PRECOCE, PRODÍGIO E GÊNIO 
 

 

ELENCAR AS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDEM RESPECTIVAMENTE AOS CASOS 

APRESENTADOS: 

 

(A) PRECOCE 

 

(B) PRODÍGIO 

 

(C) GÊNIO 

 

 ( ) Albert Einstein não apresentava sinal de inteligência, seu desenvolvimento muito lento até os 

nove anos, mas aos quatro anos já contemplava a Natureza e seus mistérios. As dificuldades em 

adptar-se aos rigores da escola eram evidentes, gostava de matérias que exigiam compreensão 

e raciocínio, como matemática, foi desacreditado e suspenso diversas vezes por influenciar seus 

colegas. Em 1905 publicou um artigo, Teoria da Relatividade Restrita, um de seus 

professores... Hermann Minkowski se surpreendeu... "Será que é o mesmo Einstein?", "E quem 

era aquele meu aluno há alguns anos atrás? Naquela época ele parecia conhecer pouco do que 

lhe era ensinado!" A confirmação da Teoria da Relatividade Generalizada ocorreu durante um 

eclipse solar em 1919, Einstein foi reconhecido mundialmente, o que tornando - o insuperável. 

(adaptado de: http://m.brasilescola.com/biografia/albert-einstein.htm). 

(  ) Akiane Kramarik, 20 anos, é artista e poetisa, autodidata em pintura artística começou com  

desenho aos quatro anos, pintura aos seis e compor  poesias e aforismos aos sete e sem 

necessidade de correções. Sua primeira obra foi um auto-retrato vendido por US$ 10 mil 

http://m.brasilescola.com/biografia/albert-einstein.htm
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dólares. Frequentou escolas públicas e privadas e posteriormente passou a estudar em casa, 

sua arte inclui paisagens, vida selvagem e pessoas. Fala quatro idiomas: Lituano, Russo, Inglês 

e Língua de Sinais. (adaptado de: http://www.ucrs.com.br/?p=5144). 

 (  ) Yohan, se alfabetizou aos dois anos de idade, sabia o alfabeto completo, o nome das cores, 

ligar o computador de forma sequencial para utilizar o programa paint para desenhar, escrever 

o alfabeto em ordem, contar em português e inglês e montar quebra-cabeças para crianças de 

seis anos. Com oito anos resolveu um problema com potência do 7º ano. Aos dez anos estava 

cursando o 7º ano do ensino fundamental e com “boas notas”. Excelente em matemática, 

mesmo dizendo não gostar. Suas áreas de interesse são ciências, pintura, música, biologia e 

“futebol”, é excelente em todas as áreas, tem facilidade em tudo, se destaca somente em 

algumas. (adaptado de: http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/portadores-de-altas-

habilidades-precoces-prodigios-talentosos-superdotados-sabios-idiotas-e-genios-diferencas-

terminologicas-e-exemplos-reais-4358583.html). 

 (  )  Alexander Graham Bell, nasceu em 1847, não possui um longo histórico escolar, mas aos 

quatorze anos construiu, junto aos irmãos, uma réplica do aparelho fonador. Fundou em 

Boston, em 1872, uma escola para surdos. Em 1873, retomou pesquisas, iniciadas aos dezoito 

anos, para utilizar a eletricidade na transmissão dos sons, em 1876 patenteou sua grande 

criação, o telefone. Posteriormente diversas criações foram patenteadas por ele e seus 

colaboradores. É marcante o fato de que Graham Bell ofereceu os direitos da sua grande obra ao 

presidente da Western Union, Carl Orton, por  US$ 100 mil e este respondeu: “Que espécie de 

uso esta empresa poderia fazer de um brinquedo elétrico?” (adaptado de: 

http://www.infoescola.com/biografias/alexander-graham-bell/). 

(  ) Gregory Smith, começou a falar aos dois meses de vida, estava sempre adiantado, para sua 

idade cronológica, em muitas áreas, diferente da grande maioria das crianças. Com um ano e 

dois meses nomeava toda a classificação e tipologia dos dinossauros que já existiram, resolvia 

problemas simples de álgebra, aos dois anos lia e corrigia a gramática de adultos e decidiu não 

mais comer os sanduíches da famosa rede McDonald's e tornar-se vegetariano. Aos cinco anos 

recitava trechos de livros e falava sobre vários assuntos. Foi acelerado e em um ano concluiu 

sete séries escolares, entrando no ensino médio aos sete anos, aos treze graduou-se em 

matemática e aos dezesseis, em 2006, tornou-se mestre, sua intenção é obter seu PhD em 

quatro diferentes áreas: matemática, engenharia aeroespacial, ciência política e engenharia 

biomédica e após se candidatar à presidência dos Estados Unidos. É fundador da International 

Youth Advocates, dedicada à defesa de jovens e crianças carentes e à paz mundial. Foi indicado 

ao Prêmio Nobel da Paz em 2002 (quando tinha 12 anos), continuando a concorrer nos anos 

posteriores de 2003 a 2006. (adaptado de: 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/portadores-de-altas-habilidades-as-

diferentes-terminologias-que-vao-de-precoce-a-genio/52875/). 

 (  ) Olga Kiun, pianista russa naturalizada brasileira, iniciou aos  seis anos, aos dezessete foi 

para Moscou, graduou-se com nota máxima em todas as disciplinas do Conservatório 

Tchaikóvski e fez doutorado. Sua musicalidade encanta, no Jornal “Daguestánskaia Pravda” foi 

públicado: “Quando Olga toca, parece que não é o piano que soa, mas sim uma rica voz humana 

que sussurra algo extremamente pessoal.” Atualmente é professora de piano em Curitiba. 

(adaptado de: http://www.embap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=263). 

 

 

 

http://www.ucrs.com.br/?p=5144
http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/portadores-de-altas-habilidades-precoces-prodigios-talentosos-superdotados-sabios-idiotas-e-genios-diferencas-terminologicas-e-exemplos-reais-4358583.html
http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/portadores-de-altas-habilidades-precoces-prodigios-talentosos-superdotados-sabios-idiotas-e-genios-diferencas-terminologicas-e-exemplos-reais-4358583.html
http://www.artigonal.com/educacao-online-artigos/portadores-de-altas-habilidades-precoces-prodigios-talentosos-superdotados-sabios-idiotas-e-genios-diferencas-terminologicas-e-exemplos-reais-4358583.html
http://www.infoescola.com/biografias/alexander-graham-bell/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/portadores-de-altas-habilidades-as-diferentes-terminologias-que-vao-de-precoce-a-genio/52875/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/portadores-de-altas-habilidades-as-diferentes-terminologias-que-vao-de-precoce-a-genio/52875/
http://www.embap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=263


 
 

23 
 

1.3 UMA PESSOA INTELIGENTE, CRIATIVA OU DEDICADA  

A diferenciação entre ser: inteligente, criativo e dedicado, permite ampliar 

as observações a cerca das características e dos indicadores de AH/SD. Para 

tanto, pense sobre as seguintes questões e registre por escrito, suas conclusões 

a respeito de suas reflexões iniciais. 

Alencar e Fleith (2007, p. 30) dizem que:  

a pessoa inteligente é aquela que lidará com as novidades e com as 
tarefas exigidas no contexto de forma rápida e adequada. [...] quanto 
mais eficiente for o indivíduo em um dos dois processos, mais recursos 
terá para lidar com as demandas do outro. 

 

 

HISTÓRIA DO MIGUEL.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://slideplayer.com.br/user/391150/ 

http://slideplayer.com.br/user/391150/
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É a situação de uma criança que passa por diversas situações 

constrangedoras as quais dificultam sua convivência na escola mantendo-o cada 

vez mais distante do trabalho desenvolvido em sala e próximo do isolamento da 

sociedade.  

O descrédito dos professores a seu respeito são evidenciados e as 

punições por estar fora do considerado “padrão de normalidade”, considerado 

ideal, são consequências diárias. 

Só é visto como competente e capaz após surpreender com suas ideias e 

criações.  

 

Tendo esta visão, agora é possível passar a fazer comparações entre 

alunos que são inteligentes, criativos e dedicados. Se há semelhanças ou 

diferenças. 
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ATIVIDADE 2 

RESPONDA CONFORME SUA COMPREENSÃO DO MATERIAL APRESENTADO. 

1. O que é inteligência?  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quais características deve ter uma pessoa inteligente? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. O que é criatividade? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Qual a ligação entre inteligência e criatividade? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Quais características deve ter uma pessoa criativa? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. O que corresponde a uma pessoa dedicada? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Miguel é inteligente, criativo ou dedicado? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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As atividades propostas, no decorrer deste projeto, têm por objetivo 

proporcionar ao professor um aporte teórico e prático, por meio da qual o 

professor formará seu prévio conhecimento sobre estes perfis e afunilar para as 

áreas das inteligências, características e indicadores de AH/SD e habilidades 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cerebromelhor.com.br/blog/template_permalink.asp?id=159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerebromelhor.com.br/blog/template_permalink.asp?id=159
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ATIVIDADE 3 

 
QUESTÕES SOBRE INTELIGÊNCIA, CRIATIVIDADE E DEDICAÇÃO 
 
Marque a alternativa que corresponde de forma coerente a pergunta efetuada. 

1.  O que é inteligência? 

(  ) é a capacidade intelectual de alta especificidade no âmbito acadêmico. 

(  ) é única e exclusivamente a capacidade de memorização. 

(  ) é a facilidade com que se adquire o conhecimento sobre questões que tenham 

relevância e sejam de seu interesse. 

 

2. Quais as características que deve ter uma pessoa inteligente? 

(  ) ter um raciocínio lógico e sempre focado em seus objetivos. 

(  ) ter habilidade para atingir seus objetivos com facilidade. 

(  ) ter qualificação intelectual para dar conta das informações que recebe. 

 

3. O que é criatividade? 

(  ) capacidade de criar, inventar, ter ideias originais. 

(  ) facilidade em justificar alguma ação. 

(  ) capacidade de se safar de problemas. 

 

4. Qual a ligação entre inteligência e criatividade? 

(  ) é a facilidade de memorização e de se safar dos problemas. 

(  ) é facilidade em captar rapidamente o desafio, ver as possibilidades e buscar o 

caminho mais rápido para solucionar estes desafios. 

(  ) é a capacidade intelectual acadêmica com a facilidade em justificar alguma ação. 

 

5. Quais as características que deve ter uma pessoa criativa? 

(  ) não espera nada de graça, busca seus meios e estratégias para o sucesso. 

(  ) tem grande persuasão sobre os outros. 

(  ) tenta tudo que acha que poderá dar o resultado desejado. 

 

6. O que corresponde a uma pessoa esforçada, dedicada? 

(  ) é aquela que se aplica para servir aos outros. 

(  ) é aquela que dá conta facilmente das solicitações dos professores. 

(  ) é aquela que apesar de suas dificuldades, faz muito bem suas atividades, seguindo a 

risca o que os professores solicitam. 
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A identificação e o encaminhamento dos alunos com Altas Habilidades / 
Superdotação em Campo Grande – MS 

Cynthia Garcia Oliveira 
Alexandra Ayach Anache 

Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2006/01/a5.htm 

 

Contribuições teóricas recentes ao estudo da criatividade 
Eunice M. L. Soriano de Alencar  

Universidade Católica de Brasília 

 

Denise de Souza Fleith 

Universidade de Brasília 

Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0036i.html  

 

Saberes e Práticas de Inclusão 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf 

 

 

 

 

http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2006/01/a5.htm
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0036i.html
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0036i.html
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf
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1.4.  IDENTIFICAR COMPORTAMENTOS DE AH/SD 

Os trabalhos voltados ao estudo das pessoas com inteligência acima da 

média e seus perfis conduziu a uma série de indicadores e características que 

são comuns a elas. É importante que o professor tenha um olhar observador e 

consiga perceber alguns destes comportamentos para poder identificar quem, 

dentre seus alunos, apresentam indicadores de AH/SD. 

 

Atendimento do Portador de Altas Habilidades 

Maria de Lourdes Lunkes de Souza 

Soraia Napoleão Freitas 

Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2004/01/a8.htm 

OBS: Portador era um termo muito utilizado em 2004, atualmente não é mais referência 

corriqueira, utiliza-se frequentemente aluno ou pessoa com AH/SD. 

 

Um breve resumo, adaptado (Altas Habilidades/Superdotação: 

Encorajando Potenciais, MEC, 2007), quanto as questões pertinentes ao perfil do 

aluno com AH/SD, que detalhes pontuais para o processo de Identificação dos 

alunos com AH/SD e habilidades matemáticas. 

O que pode ser facilmente perceptível a respeito dos alunos com 

indicadores de AH/SD como características marcantes são: a rapidez de 

aprendizagem e a facilidade com que se engajam em sua área de interesse. 

Comumente demonstram um notável desempenho e elevado potencial com 

aspectos isolados (específicos) ou combinados. 

O perfil norteador para a identificação dos alunos com indicadores de 

AH/SD revela: 

a) Capacidade Intelectual Geral: pensamento ágil, 

facilidade de compreensão e de memorização, 

pensamento abstrato, curiosidade intelectual e 

grande poder de observação. 

b) Aptidão Acadêmica Específica: demonstra atenção, 

concentração, motivação, além de destacar-se nas disciplinas 

acadêmicas de seu interesse, possuir pontuações altas e 

desempenho escolar destacado. 

http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2004/01/a8.htm
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c) Pensamento Criativo-Produtivo: demonstra pensamento original, 

grande imaginação, inovador, formas 

alternativas de solucionar problemas e 

capacidade de perspectivas diferentes 

um mesmo assunto. 

d) Capacidade de Liderança: demonstra 

sensibilidade interpessoal, é 

colaborativo, persuasivo, envolvido 

com questões sociais complexas, influencia o grupo e organiza de 

forma interativa produtiva o grupo. 

e) Talento Especial para Artes: desempenho destacado em uma ou 

várias áreas artísticas. 

f) Capacidade Psicomotora: desempenho superior em 

áreas esportivas e atividades físicas. 

Com o prévio conhecimento destes indicadores, o professor tem uma maior 

possibilidade em identificar nos alunos e em outras pessoas conhecidas, qual é o 

perfil em que eles se adequam. Desta forma ele estará internalizando as 

características que poderão corresponder a de seus alunos. 
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ATIVIDADE 4 

IDENTIFICANDO OS TIPOS DE CAPACIDADES 

Dentre os profissionais abaixo e conforme sua compreensão indique qual o perfil 
mais condizente com o mesmo: 

 

1. Jô Soares: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
2. Albert Einstein: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
3. Bill Gates: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
4. Romero Brito: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
5. Daiane dos Santos: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 
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6. Stephen Hawking: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
7. Pelé: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
8. Pastor Edir Macedo: 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
9. Leonardo D’vinci:  
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 

 
10. Papa João Paulo II 
(  ) Intelectual Geral 
(  ) Aptidão Acadêmica Específica 
(  ) Pensamento Criativo-Produtivo 
(  ) Capacidade de Liderança 
(  ) Talento Especial para Artes 
(  ) Capacidade Psicomotora 
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1.5. COMO IDENTIFICAR ALUNOS COM AH/SD 

 

O aluno com AH/SD apresenta perfis variáveis conforme suas áreas de 

interesses e habilidades. Alguns apresentam indicadores e evidencias muito 

visíveis de sua área de conhecimento. Outros camuflam sua habilidade, o que 

requer uma observação mais cautelosa e minuciosa. Ainda há casos em que, 

quando associados a algum transtorno mental tornam mais evidentes as 

dificuldades do que as habilidades, necessitando um acompanhamento para que 

se perceba e trabalhe a dificuldade e permita a identificação e o desenvolvimento 

da área de habilidade. 
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 ATIVIDADE 5 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO DA ÁREA E COMPREENSÃO SOBRE 
AH/SD 

1. Você conhece o assunto deste projeto “Pessoas com Altas 
Habilidades/Superdotação – AH/SD”? 

(  ) sim   (  ) não    
 

2. Como você conceituaria Altas Habilidades/Superdotação. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. O que você entende por pessoa com Altas habilidades/Superdotação? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. Dentre seus alunos, a algum(ns) que lhe chame(m) a atenção de forma 
significativa quanto ao conhecimento, que ao seu olhar demonstram ter Altas 
Habilidades/Superdotação?  

(  ) sim  (  ) não 
 

5. Quais os motivos que lhe chamam a atenção sobre este(s) aluno(s)? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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1.5.1. AS TEORIAS DAS INTELIGÊNCIAS 

 

Os estudos e avanços sobre as teorias das inteligências ganham espaço 

cada vez maior em virtude da importância necessária de um trabalho adequado 

com este público alvo da educação especial.  

Tendo como base as reflexões e análises dos materiais e conteúdos 

apresentados até o momento é possível perceber claramente que os conceitos 

sobre a inteligência embasados exclusivamente e por muito tempo, em testes de 

QI, estavam restritos a identificação da inteligência humana no que cerne o 

raciocínio lógico e a lógica-linguística. Atualmente as linhas de pesquisas e 

estudos demonstram que ouve um significativo avanço e que outras áreas de 

inteligências são notórias. A identificação das diversas áreas de inteligências é 

necessária para que possa haver um amparo pedagógico e psicológico, tanto a 

alunos, quanto aos pais e professores. 

Desta forma, deve-se compreender que todo e qualquer aluno que 

demonstre, um ou mais, dentre os aspectos identificados, requer uma atenção 

especial quanto à possibilidade de apresentar os indicadores de AH/SD. 

 

 

As pesquisas avançadas e os estudos propostos têm proporcionado 

grande sucesso no processo de identificação e atendimento 

aos alunos com AH/SD. Por meio da análise destas Teorias é 

possível ter um prévio e compreensível conhecimento para 

entender as respectivas inteligências, suas dimensões, 

características e áreas.  
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1.5.2. A TEORIA TRIÁDICA 

 

A Teoria Triádica da Inteligência de Sternberg é formada por três 

capacidades interligadas e que organizam a estrutura intelectual: Análitica, 

Criativa e Prática.  

                                                                                  

 

                                                                                            “Aplicar” 

                                                                                              “Usar” 

                                                                                               “Utilizar 

 

                   “Analisar”                                                                              “Criar” 

                  “Comparar”                                                                            “Inventar”                 

                  “Avaliar”                                                                                 “ Planejar” 

 

 
 

Figura1: A Teoria Triáquica da Inteligência de Sternberg (STERNBERG, 2000, p.416) 
 

Fonte:  http://georgewmelo.blogspot.com.br/2013/08/educacao-abordagem-cognitivista-da.html 

 

Alencar e Fleith (2007, p. 30) expõem que: 

[...] o comportamento inteligente abrange três fatores: habilidades de 
processamento da informação, experiência com dada situação ou tarefa 
e habilidade de moldar o próprio comportamento para se adaptar às 
demandas do contexto (STERNBERG,1997). 

 
 
 

O aluno que apresenta estes três fatores demonstra perfeita harmonia 

entre suas habilidades e competências, conseguindo desenvolver com fluência 

suas atividades.  

 

 

 

                PRÁTICO 
 
 
 

  
ANALÍTICO           CRIATIVO 
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ATIVIDADE 6 

 FAZER A RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS, SEGUNDO STERNBERG 

Parte 1 

Conforme a Teoria Triádica de Sternberg aplicada aos estudos de casos, uma das qualidades deste 

profissional demonstre sua compreensão ao que corresponde a cada perfil: 

a) Potencial Analítico 

b) Potencial Criativo 

c) Potencial Prático 

 

 ( ) O aluno, durante o período escolar, apresentou notas razoáveis, nada que o destacasse. (...)  

 ( ) O aluno, ao longo de sua vida escolar, sempre apresentou excelente desempenho, notas altas, facilidade 

para analisar as ideias e propostas dos outros. (...)  

( ) O aluno, em seu histórico, suas notas eram apenas suficientes para passar, portanto não chamava 

atenção para si. (...) 

 

Parte 2 

Conforme a Teoria Triádica de Sternberg aplicada aos estudos de casos, uma das qualidades deste 

profissional demonstre sua compreensão ao que corresponde a cada perfil: 

a) Potencial Analítico 

b) Potencial Criativo 

c) Potencial Prático 

 

( ) ... porém, suas dificuldades em criar e desenvolver ideias novas e originais, são notáveis. (...) 

( ) ... porém, demonstra facilidade em trazer ideias novas, demonstrando sua fluência na escrita e suas 

habilidades e criações. (...)  

( ) ... porém, capta o que interessa e torna-se elo de ligação entre as outras potencialidades, sabendo como 

chegar ao objetivo comum. (...)  

 

Parte 3 

Conforme a Teoria Triádica de Sternberg aplicada aos estudos de casos, uma das qualidades deste 

profissional demonstre sua compreensão ao que corresponde a cada perfil: 

a) Potencial Analítico 

b) Potencial Criativo 

c) Potencial Prático 

 

( )... aprendeu a ler sozinha, impecável em suas composições... mas... em suas produções não há indícios 

de criatividade ou imaginação, demonstrando apenas a interpretação direta do que leu e a reprodução do 

que aprendeu. 

( ) ... sabe identificar o foco e de que forma ter êxito ... é facilmente  adaptável, conforme o ambiente e 

propíicio a ter sucesso real no âmbito profissional. 

( ) ... demonstra seu crescimento com a experiência e potencialidade criativa e inovadora. 
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1.5.2. A TEORIA DAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLAS DE GARDNER 

 

O trabalho de Gardner proporciona uma visão do mundo globalizado, onde 

cada função exercida, para sucesso, requer o profissional adequado. Com as 

pesquisas efetuadas por ele, profissionais da educação tem a possibilidade de 

compreender melhor as inteligências humanas e as razões pelas quais ele as 

dispõe, conforme características ambientais, intrínsecas e extrínsecas.  

Três áreas que estão sempre em evidência: a linguagem, a pintura e a 

matemática, onde passa a ser notória a existência de uma ou mais inteligências, 

podendo, não obrigatoriamente, serem facilmente percebidas por professores. 

Outras áreas podem se tornar evidentes em situações específicas, 

conforme a estimulação intrínseca e extrínseca. 

Figura 1: Inteligências Múltiplas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mapasmentais.idph.com.br/imagens/int_gardner.gif 
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A pesquisa e os dados apresentados por Gardner demonstram a 

importância em reconhecer as competências e habilidades que podem ser 

desenvolvidas em várias áreas e que existem características que as pré-definem, 

traçando um perfil para a identificação dos indicadores de AH/SD. 

Sabendo que o número de pessoas que apresentam algum tipo de 

inteligência, seja isolada ou combinada a outra, é grande e de acordo com a 

Saúde Mundial corresponde a cerca de 3 a 5% da população mundial. 

Refletindo sobre as inteligências e a lógica, pode-se perceber que 

Gardner(2012, p. 46) afirma que: 

[...] nenhuma inteligência é inerentemente artística ou não artística. [...] 

Além disso, a mesma inteligência “espacial” pode ser explorada 

esteticamente por um escultor, não artisticamente por um geômetra ou 

cirurgião. [...]  

 

A produção abaixo demonstra esta afirmação de Gardner, pois a pintura e 

a estrutura textual são de alta especificidade e demonstram o talento de Akiane. 
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Fonte:  http://www.akiane.com/store/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1:Supreme Sanctuary, 30"x40", Age 11 (2006), © Copyright 

http://www.akiane.com/store/
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ATIVIDADE 7 

DESCREVA SOBRE SEU OLHAR O SOLICITADO 

Faça um relato sobre o que você pôde observar, que tenha relação com as 

Inteligências Múltiplas, no material apresentado sobre Akiane.  

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aboutme.com.br/media/pdf/inteligencias_multiplas.pdf
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ATIVIDADE 8 

 FAZER A RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS, SEGUNDO GARDNER 

 
PARTE 1 

Utilizando a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner, identifique as 

características evidenciadas nos profissionais elencados: 

 

(a) Dalai Lama (Disponível em: http://www.infoescola.com/religiao/dalai-lama/) 

(b) Michael Jordan (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan) 

(c) Pablo Picasso (Disponível em: http://www.infoescola.com/artes/pablo-picasso-biografia/) 

(d) Mahatma Gandhi (Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/mahatma-gandhi/) 

(e) Stevie Wonder (Disponívl em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder) 

(f) Marie Curie  (Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/marie-curie/) 

(g) Jacques Costeau (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau) 

(h) Woody Allen (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen) 

 

( ) apresentam uma refinada habilidade auditiva, são capazes de discernir as 

mínimas alterações, geralmente identificadas em maestros, críticos musicais, 

compositores.  

( ) com uma visão sobre a preservação das espécies e estreitos laços com áreas 

que focam na natureza, características comuns a biólogos, geólogos, etc. 

( ) demonstram grande fluência verbal e habilidade para escrever, profissionais com 

esta inteligência atuam como repórteres, oradores, jornalistas. 

( ) com sua visão humanista, seu conhecimento interior e a preocupação com a paz 

entre os homens, comum em teólogos, psicólogos. 

( ) transforma respostas físicas em reflexos, voltados a funções médicas e serviços 

de proteção.  

( ) possui grande habilidade para recriar imagens em 3d, devido a sua fácil 

organização mental espacial, função exercida comumente como engenharia, 

mecânica, etc. 

( ) líder por natureza, grande visão social e sensibilidade para compreender os 

outros, voltados a funções educacionais, sociais, políticas. 

http://www.infoescola.com/religiao/dalai-lama/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
http://www.infoescola.com/artes/pablo-picasso-biografia/
http://www.infoescola.com/biografias/mahatma-gandhi/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
http://www.infoescola.com/biografias/marie-curie/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
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 ( ) com habilidade de raciocínio para categorizar, inferir, fazer generalizações e 

testar hipóteses, comum para profissionais como engenheiros, programadores. 

 

PARTE 2 

 

Conforme a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner, em que áreas 

qualificamos os profissionais elencados: 

a) Inteligência Musical 

b) Inteligência Corporal-cinestésica 

c) Inteligência Lógico-matemática 

d) Inteligência Linguística 

e) Inteligência Espacial 

f) Inteligência Intrapessoal 

g) Inteligência Interpessoal 

h) Inteligência Naturalista 

 

( ) Dalai Lama – Líder espiritual do povo do Tibet 

( ) Michael Jordan – Jogador de basquete 

( ) Pablo Picasso - Artista 

( ) Mahatma Gandhi – Líder político/espiritual  

( ) Stevie Wonder – Compositor, cantor, músico    

( ) Marie Curie – Física e Matemática  

( ) Jacques Costeau – Oceanógrafo e Ambientalista 

( ) Woody Allen – Escritor, Diretor, Ator 
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1.5.3. A TEORIA DOS TRÊS ANÉIS DE RENZULLI 

 

Por meio dos estudos de Renzulli, a compreensão a cerca das 

inteligências, suas abrangências, especificidades e peculiaridades, é consolidada 

com a Teoria dos Três Anéis. 

É necessário que o professor compreenda que esta teoria enfoca na 

importância da existência das três características, podendo ocorrer em maior ou 

menor intensidade alguma, mas que todas devem ser perceptíveis, portanto o 

aluno sempre apresentará habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa 

e criatividade.  

Figura 2: Três Anéis de Renzulli 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   Revista do Difere - ISSN 2179 6505, v. 1, n. 2, dez/2011. 

O aluno que apresenta indicadores de AH/SD, terá os três fatores, podendo 

ser em graus diferentes, pois fatores intrínsecos e/ou extrínsecos podem interferir 

ou mascarar as características, o que muitas vezes leva a uma não identificação 

da superdotação. 

 

 

Conceitos e Teorias da Inteligência de David Wechsler e Robert Sternberg. 

Disponível em: http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3987/95/ulsd053435_td_cap3.pdf 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/3987/95/ulsd053435_td_cap3.pdf
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PRIMEIRO ESTUDO DE CASO 

 

 

A aluna X chama muito a atenção de todos os professores. Demonstra 

grande habilidade em organizar o grupo para realizar as atividades propostas, 

apresenta facilidade para dividir as funções do grupo, busca formas práticas e 

inovadoras para apresentar os trabalhos solicitados. Individualmente a aluna X 

demonstra assiduidade, comprometimento e foco para desenvolver as atividades 

com êxito. Os professores de educação física relatam que ela até que organiza 

bem o grupo, mas em se tratando de jogar... tem muita dificuldade, não tem tanto 

equilíbrio e se perde um pouco. Para os professores de arte a compreensão é de 

que ela utiliza técnicas próprias para realizar as atividades, não é convencional 

como seus colegas e cria trabalhos bem diferentes. Quanto aos professores de 

português, o comentário geral é de que ela é caprichosa, faz muito bem suas 

tarefas e está sempre na média, o que também é notado e confirmado pelos 

professores de geografia e história. Já nas disciplinas de humanas (ciências) e 

exatas (matemática, física e química), os professores  relatam sobre a admiração 

que tem por esta aluna, deixam claro o quanto ela produz, a qualidade do que 

produz, a forma como produz e o desejo de participar das aulas com sugestões, 

perguntas e comentários de alto padrão de conhecimento. Tecem elogios do tipo: 

“é um exemplo de aluna!”, “é um orgulho para nós!”, “Se todos fossem como ela!” 
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ATIVIDADE 9 

 FAÇA A ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO RELATADO E DEMONSTRE O QUE PODE 

IDENTIFICAR:  

1. É possível identificar neste estudo de caso a “Teoria dos Três Anéis de 

Renzulli”? 

________________________________________________________________ 

 

2. Em que situações percebe-se a criatividade? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Em que comportamentos pode ser identificada a motivação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Em que momentos é notória a habilidade acima da média? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. É possível dizer que ela é uma aluna comprometida com a tarefa?  

_________________________________________________________________ 

 

6. De que forma ela demonstra se é comprometida com a tarefa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 



 
 

47 
 

UNIDADE II 

 

2. PERFIL DO ALUNO COM AH/SD 
 

 

Apesar de não haver um padrão homogêneo de comportamento, 

características e indicadores, há um perfil característico e comum à maioria dos 

alunos com AH/SD, portanto é necessário ter este prévio conhecimento para que 

sejam observados e analisados individualmente e compreendidos em um conjunto 

de indicadores quem, de fato, apresenta AH/SD.  

 

 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Ao se fazer uma observação mais detalhada no histórico pessoal dos 

alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação, algumas 

características em comum, no âmbito social e no educacional, foram percebidas 

pelos diversos pesquisadores, as quais favorecem o professor para que as 

identifique em seus alunos. 
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2.2. CARACTERÍSTICAS INTELECTUAIS 

 

Quando se refere a estas características, não se foca apenas as 

inteligências linguística e lógico-matemática, abrange todas as capacidades 

possíveis para que o aluno venha a aplicar suas habilidades.  

 

 

 

 

Existem as características intelectuais gerais, porém também são 

percebidas características mais definidas a determinados perfis de alunos com 

indicadores de AH/SD em outras áreas da inteligência.  
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2.3. CARACTERÍSTICAS EMOCIONAIS E SOCIAIS 

 

 

Alunos com indicadores de AH/SD apresentam questões emocionais muito 

evidentes, sejam positivas ou negativas. Não há para estes alunos um meio 

termo, são intensos em todas as suas ações. 

 

 

 

 

a) FATORES QUE INDICAM AH/SD 

 

Os fatores que favorecem a identificação dos indicadores de AH/SD, são 

delineados pelos estudos realizados em registros dos diversos profissionais e 

pesquisadores da área e permitem atrelar informações dos mesmos para criar um 

perfil. 

É importante, conforme (BRASIL, MEC, 2007), 

que o professor esteja atento as atitudes do aluno, em 

observação, para que verifique se ele demonstra: 

 

 

Estas características não requerem ser identificadas na mesma intensidade 

em um aluno com indicadores de AH/SD, mas se faz necessário que estejam 

presentes em algum grau. 

Para que estes fatores sejam evidenciados é importante, de acordo com 

(BRASIL, MEC, 2007), com que haja um ambiente enriquecido e estimulador, de 

acordo com a faixa etária, para que as inteligências sejam demonstradas. 
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b) FATORES GERAIS 

 

Dentre as características que indicam a possibilidade de haver AH/SD, 

destacam-se: 

 A precocidade e gosto pela leitura;  

 O cultivo de interesses variados e diferenciados aos dos seus pares;  

 O assincronismo; 

 O assincronismo afetivo-intelectual;  

 O assincronismo intelectual-psicomotor;  

 O assincronismo da linguagem e do raciocínio. 

c) FATORES EXTERNOS 

 

 O assincronismo criança-escola;  

 O assincronismo nas relações familiares ou assincronismo familiar; 

 A preferência por trabalhar/estudar sozinho; 

 Independência e autonomia;  

 O senso de humor desenvolvido;  

 O perfeccionismo (NAUTA e CORTEN, 2002);  

 A capacidade de observação muito elevada; 

 A liderança;  

 O gosto e a preferência por jogos que exijam estratégia. 

 

d) CARACTERÍSTICAS E SUAS IMPLICAÇÕES EM SALA DE AULA 

 

Devido às características apresentadas por alunos com indicadores de 

AH/SD é importante o seu atendimento, pois, podem surgir implicações positivas 

ou negativas, desta forma é necessário que a identificação seja realizada e o 

aluno receba os atendimentos adequados, não oportunizando que sejam 

despertadas em si as implicações negativas. 
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Estas e outras peculiares características apresentadas por alunos com 

AH/SD devem ser observadas de forma refinada pelos profissionais, pois, é por 

meio de tais características que surgem os indicadores de AH/SD, e esta 

identificação favorece o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e a equipe 

envolvida no contexto escolar. 

A investigação para a identificação de AH/SD possui diversos instrumentos, 

aqui estaremos trabalhando com o que se considera referência de maior 

aproximação e abrangência ao perfil dos alunos no estado do Paraná e de 

considerável qualidade para o trabalho a ser desenvolvido. 
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SEGUNDO ESTUDO DE CASO 

 

 

O aluno X, com 5 anos, é encaminhado para avaliação. Em seu relatório de 

encaminhamento para avaliação estava descrito que o mesmo apresenta comportamento 

inquieto, desatento, descomprometido com as atividades propostas pelos professores, 

vive no mundo da lua, tem comportamento infantilizado, atrapalha o trabalho dos 

professores e o aprendizado dos colegas.  

Na anamnese com a mãe, ela informou que ele é inquieto, faz perguntas 

constantemente, cria histórias fantasiosas, dorme pouco. Informa que ele foi avaliado aos 

3 anos de idade e apresenta documentos que registram um diagnóstico onde consta o 

relato de que ele apresenta Déficit de Atenção, Hiperatividade, Transtorno Bipolar e 

Síndrome de Tourette. Esclarece que ele utiliza medicamento para os três primeiros 

problemas diagnosticados.  

O processo de avaliação realizado por profissionais da psicologia e da pedagogia 

desenvolve-se por cerca de 5 meses.  Algumas das informações anteriores são 

visivelmente notáveis. Todavia, percebem que algumas das informações não coincidem 

com as respostas apresentadas neste momento.   

O primeiro contato com o aluno X, se iniciou com um diálogo informal, observe 

trechos desta conversa: 

Profissional:  

- Bom dia! Tudo bem? 

Aluno X: 

- Para mim o dia está péssimo! 

Profissional:  

- É você têm razão.  Está chovendo. Melhor mesmo seria ficar em casa, assistindo 

televisão. 

Durante a consulta as respostas dadas pelo aluno X são bem elaboradas. 

A psicóloga surpreende-se. O aluno X demonstra ler fluentemente, escrever e 

inclusive palavras, como psicóloga. Têm organização espacial, respostas prontas e muito 

bem elaboradas, só participa das atividades propostas enquanto representam novidades 

e desafios.  
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Durante a entrevista com o aluno a pedagoga descobre que sua motivação vai até 

o momento em que se sente interessado a descobrir algo novo e que possa conduzi-lo a 

algum objetivo de seu interesse. 

Após uma aproximação harmoniosa, entre a outra profissional e o aluno, o diálogo 

flui e ele demonstra um grande conhecimento sobre vida e morte, os respectivos 

significados conforme sua concepção. Demonstra certo conhecimento do idioma inglês, 

utiliza as mãos simultaneamente e, enquanto com uma desenha, com a outra escreve. 

Cria histórias incríveis entrelaçando ficção à realidade. Têm seus futuros planos já 

elaborados e afirma que gostaria mesmo é de ser Paleontologista, entretanto, como no 

Brasil ainda não há uma faculdade nesta área fará Biologia e posteriormente irá para o 

exterior onde poderá especializar-se, fazer mestrado e doutorado na área de 

Paleontologia. 

E ao ser questionado, quanto ao seu comportamento escolar, é direto e afirma: “ 

Eu não gosto de fazer aquelas tarefas bobinhas”...“ Aquilo é para criancinhas”... 

Ao ser interpelado, com a pergunta: Você tem 5 anos, não é mais criança? Afirma 

que sim. Mas que não gosta de coisas de bebê...  

Perguntado a ele: O que é que lhe chama a atenção? Ele torna a falar sobre 

questões de humanidade, paleontologia e assim sucessivamente.  

Ao buscar informações na escola e falando sobre a possibilidade de haver AH/SD, 

os relatos dos professores surpreendem.  

 A professora Y diz: Nunca trabalhei com alunos assim..., preparei com tanto carinho 

um ensaio para a apresentação do dia das mães e ele fez com que a turma mudasse 

tudo... estragou a apresentação mudando todinha a letra da música... 

 

 O professor Z diz: Eu acredito que não tenha tido nenhum aluno com AH/SD. Mas 

descobri uma forma para que ele participasse das atividades de educação física, pois 

atrapalhava os colegas. Me surpreendi! Ele já dominava atividades que eu trabalho 

com ou alunos de 4 ou 5 anos... sabe que foi bom? Agora todos querem acompanhar 

o que ele faz... só não sei o que vou fazer quando ele tiver completado o programa 

das atividades para o ensino fundamental  séries iniciais. 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

ATIVIDADE 10 

 FAÇA A ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO RELATADO E DEMONSTRE O QUE PODE 

IDENTIFICAR:  
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2.4. ALUNOS COM AH/SD PODEM APRESENTAR ALGUMA NECESSIDADE 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADA DIFERENTE 

 

Há casos de alunos encaminhados para avaliações por 

apresentarem suspeitas de déficit de atenção, hiperatividade, dificuldade de 

aprendizagem, muito mais frequência do que se possa imaginar, sendo até 

comum. A identificação de alunos com suspeitas de algum tipo de 

comprometimento surpreende ao serem identificados com indicadores de AH/SD. 

Algumas dessas identificações ocorrem com disléxicos, Asperger, surdos, cegos, 

dentre outras especificidades. É importante ter a compreensão de que pessoas 

com deficiência mental não tem essa possibilidade, pois uma região importante do 

cérebro, responsável pela inteligência é comprometida, diferenciando – as dos 

casos citados e dos exemplos que serão discutidos na sequencia. Portanto, 

devemos estar atentos. 

 

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO... DUPLA EXCEPCIONALIDADE... 

TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO... DISLEXIA 

 

As pesquisas a cerca destas enigmáticas “mentes brilhantes” 

proporcionaram grandes avanços, muitas teorias e ações coesas 

que favorecem um trabalho em benefício das pessoas que 

apresentam indicadores de AH/SD em contra partida foram 

identificados casos de pessoas que apresentam uma dupla excepcionalidade. 

 

DUPLA EXCEPCIONALIDADE 

 

A dupla excepcionalidade foi cogitada após diversos estudos e avaliações 

de alunos que apresentavam algum comprometimento no processo educacional e 

ao passarem pelo processo de avaliação, em virtude de um déficit na 

aprendizagem, surpreenderam os profissionais ao perceberem o número de 

pessoas avaliadas e identificadas com AH/SD, que apresentavam um TGD ou 

alguma dis (dislexia, discalculia, etc). 
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TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E AH/SD 

 
A pessoa com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) possui 

distúrbios no convívio social, isto é, uma dificuldade de relacionamento com 

outras pessoas, possui um padrão de comunicação visível e pouco natural com 

um comportamento estereotipado, comumente repetitivo e imprevisível, seus 

interesses são focados em determinados assuntos. Esse padrão de 

comportamento já começa a ser percebido nos primeiros anos de vida. Fazem 

parte deste grupo pessoas com: Autismo, Síndrome de Rett, a Síndrome de 

Asperger, o Transtorno Desintegrativo da Infância, etc. 

Conforme disposto pelo (MEC, 2010, p. 13): O TGD representa uma categoria na 

qual estão agrupados transtornos que têm em comum as funções do 

desenvolvimento afetadas. 

Alunos com TGD podem ter associada uma alta especificidade, portanto a 

atenção aos indicadores de AH/SD é imprescindível também neste caso. 

 

AS DIS..... DISLEXIA, DISCALCULIA... E AH/SD 

 
Já foram identificados no mundo diversos casos de alunos que apresentam 

AH/SD e associada alguma dificuldade na ordem de desvio, como os casos de 

dislexia, dislalia, disgrafia, disortografia e discalculia. Esses padrões podem 

muitas vezes camuflar as habilidades existentes, portanto é necessária a atenção 

e análise dos casos para que sejam atendidas suas especificidades e quando 

identificada AH/SD, também tenham o amparo pedagógico necessário.  

Como alguns dos casos analisados ao longo deste projeto desenvolvido 

para a Implementação sobre a Identificação de pessoas com AH/SD e as 

Habilidades matemáticas. 

Com o aporte teórico, suas reflexões e análises, seu conhecimento geral 

sobre conceitos, mitos, pré-conceitos, características e especificidades sobre as 

pessoas com AH/SD e agora compreendendo a existência da dupla 

excepcionalidade, se torna mais subsidiado seu conhecimento proporcionando 

uma estrutura concisa e este aprofundado lhe permite utilizar um olhar cauteloso 
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para realizar identificações de características e perfis dos seus alunos com 

indicadores de AH/SD. 

 
 

[...] Albert Einstein, Auguste Rodin e Woodrow Wilson, por exemplo, tinham 

dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita [...] 

 Isaac Newton tirava notas baixas, enquanto John Kennedy recebia 

constantemente em seu boletim anotações sobre sua dificuldade em soletrar e tinha 

baixo rendimento escolar[...]. Goertzel e Goertzel (1962/2004) encontraram, em seu 

estudo original com 400 pessoas eminentes, que jovens talentos frequentemente não 

foram reconhecidos por seus professores como tendo grande potencial.  

[...] Thomas Edison, Marcel Proust, Albert Einstein, Sergei Rachmaninoff, Karl 

Menninger e Wiston Churchill foram percebidos por seus professores como “lerdos” e 

“desinteressados”.  

[...] Além disso, ¼ da amostra tinha algum tipo de deficiência ocorrida na infância 

(como cegueira; surdez; deficiência física; sobrepeso; tamanho inferior à média; doença; 

problema de fala), sendo que a necessidade de compensar tais dificuldades surgiu como 

importante fator em seu desejo de se sobressair. [...] 

[...] William Schockley, inventor do transistor, e Luis Alvarez, que ganhou o 

prêmio na área de física, foram rejeitados no famoso estudo de Terman por não terem QI 

altos o suficiente para colocá-los na amostra.[...] 
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ATIVIDADE 11 

RESPONDA AS QUESTÕES APÓS ANALISAR OS RELATOS E OS CASOS 

DESCRITOS. 

 

1. Quais seriam os indicadores de AH/SD presentes nessas pessoas? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Quais os motivos que camuflaram a identificação? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. O que teve significado positivo na vida destas pessoas? O que podemos ter 

como exemplos a serem seguidos?  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. O que poderia ter sido diferente? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Quais palavras chaves indicadas nos textos merecem atenção? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. O que podemos fazer hoje, para que alunos com os mesmos potenciais 

daqueles gênios, prodígios ou precoces não passem despercebidos? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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UM GÊNIO... DEPRESSIVO! 

VINCENT VAN GOGH 

 

Van Gogh era um pintor holandês e é conhecido como um dos maiores 

pintores do mundo. Além de seus quadros é famoso também por ter cortado fora 

uma das orelhas. Em um período de dez anos, ele conseguiu produzir mais de 

900 pinturas e 1100 desenhos. Hoje, essas pinturas valem milhões – a famosa 

“Retrato de Doutor Gachet” foi vendida por 82,5 milhões de dólares. No entanto 

ele sofria de depressão. Em 1889, ele foi internado em um hospital psiquiátrico e 

em 1890 ele se suicidou, com um tiro no peito. Suas últimas palavras foram “a 

tristeza irá durar para sempre”. 

 

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/van-gogh.jhtm 

 

SUA CRIATIVIDADE NÃO FOI IMPEDIDA PELA PERCA AUDITIVA! 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

Beethoven, um precoce gênio musical. Como pianista apresentou-se aos 8 

anos, foi aluno de Mozart. Aos 20 anos já era reconhecido como pianista brilhante. 

A partir de 1796 começou a perder a audição e mesmo com esse problema ele 

mergulhou no trabalho e criou inúmeras sinfonias e concertos. Dizem que, para 

perceber o som do que tocava, cortou uma parte dos pés de seu piano e colocava 

o ouvido no chão, assim sentia as vibrações do instrumento. 

 

Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/beethoven/ 

 

http://educacao.uol.com.br/biografias/van-gogh.jhtm
http://www.infoescola.com/biografias/beethoven/
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INTELIGÊNCIA MATEMÁTICA ULTRAPASSANDO A ESQUIZOFRENIA! 

JOHN NASH 

 

John Nash, desistiu de frequentar a escola aos doze anos, aos quatorze 

anos descobriu seu interesse por matemática, aos vinte e um anos produziu um 

trabalho sobre economia, o “Equilibrio de Nash” e  posteriormente outro a “Teoria 

dos Jogos” voltada para estratégias diplomáticas e militares, na infância não era 

visto por seus professores como um prodígio... sim como anti-social. Após um 

surto de paranoia foi diagnosticado com esquizofrenia e após um longo período 

em tratamento recuperou-se e seus trabalhos ficaram mais brilhantes. Ele inspirou 

o filme “Uma mente brilhante”. Ainda jovem ele demonstrou interessado por 

ciência fazendo experiências em seu quarto. Formou-se em engenharia química e 

em matemática. 

 

Disponível em: http://www.somatematica.com.br/biograf/nash.php 

 

A INTELIGÊNCIA SUPEROU OS LIMITES DA VISÃO E DA AUDIÇÃO! 

HELLEN KELLER 

 

Ela foi autora, ativista política e palestrante. Detalhe, ela era surda e cega. 

A forma com que a professora de Keller, Annie Sullivan, ultrapassou o casulo 

imposto pela condição da aluna e a ensinou a se comunicar ficou conhecido no 

mundo inteiro através de um filme que mostrou a vida de Hellen. Quando cresceu, 

Hellen viajou por 39 países, fez campanhas contra a guerra e palestras sobre os 

direitos dos trabalhadores e socialismo. 

 

Disponível em: http://intervox.nce.ufrj.br/~jrgm/helen.html 

 

 

http://www.somatematica.com.br/biograf/nash.php
http://intervox.nce.ufrj.br/~jrgm/helen.html
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AS APARÊNCIAS ENGANAM! 

 

 

 

THOMAS EDISON 

 

Thomas Edison, expulso da escola aos 8 anos, inventor da lâmpada 

elétrica, do fonógrafo, do microfone, do projetor de cinema...., mas foi considerado 

por seu professor um desmiolado e sem condições de aprender... 

 

Disponível em: http://super.abril.com.br/cotidiano/thomas-edison-genio-lampada-

438845.shtml 

 

QUEM ACREDITA... PERCEBE! 

 

 

 

ÉVARISTE GALOIS 

 

Évariste Galois, expulso aos doze anos, morreu aos vinte, mas deixou 

como legado a descoberta da resolução de equações de quinto grau. Seus 

professores perceberam que tinha inteligência matemática, mas não a 

desenvolvida nos padrões escolares.... 

 

Disponível em: 

http://fatosmatematicos.blogspot.com.br/2011/03/evariste-galois.html 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/08/30/obsess%C3%B5es-alg%C3%A9bricas/ 

 

 

http://super.abril.com.br/cotidiano/thomas-edison-genio-lampada-438845.shtml
http://super.abril.com.br/cotidiano/thomas-edison-genio-lampada-438845.shtml
http://fatosmatematicos.blogspot.com.br/2011/03/evariste-galois.html
http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/08/30/obsess%C3%B5es-alg%C3%A9bricas/
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SURPREENDA-SE NEM TUDO É COMO PARECE! 

 

 

WILLIAM HENRY GATES 

 

O enigmático Bill Gates, sua vida escolar transcorreu sem atribulações, 

muito discretamente percorreu os anos escolares e não se destacou 

brilhantemente, mas bem jovem foi para a Harvard... O dono da Microsoft e 

inventor do Windows tem seu comportamento observado e analisado por muitos 

especialistas da área e conforme estes profissionais ele apresenta indicadores de 

síndrome de Asperger e não passa despercebido, pois balança-se 

mecanicamente, não gosta de manter contato olhos nos olhos e tem pouca 

habilidade social.  

 

Disponível em: http://escolainformaticablog.wordpress.com/o-grande-

criador-bill-gates/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://escolainformaticablog.wordpress.com/o-grande-criador-bill-gates/
http://escolainformaticablog.wordpress.com/o-grande-criador-bill-gates/
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1º QUESTIONÁRIO – QUESTÕES DE CONHECIMENTO DA ÁREA E COMPREENSÃO SOBRE 
AH/SD (RETOMANDO O TRABALHO) 

6. Você conhece o assunto deste projeto “Pessoas com Altas Habilidades/Superdotação – 
AH/SD”? 

(  ) sim   (  ) não    
 

7. Como você conceituaria Altas Habilidades/Superdotação. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. O que você entende por pessoa com Altas habilidades/Superdotação? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

9. Dentre seus alunos, a algum(ns) que lhe chame(m) a atenção de forma significativa quanto ao 
conhecimento, que ao seu olhar demonstram ter Altas Habilidades/Superdotação?  

(  ) sim  (  ) não 
 

10. Quais os motivos que lhe chamam a atenção sobre este(s) aluno(s)? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2º QUESTIONÁRIO – QUESTÕES DE INDICAÇÃO DE PESSOAS QUE 

PODEM TER AH/SD (RETOMANDO O TRABALHO) 

1. Uma pessoa com Deficiência Intelectual pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2. Uma pessoa com Síndrome de Asperger pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. Uma pessoa com Deficiência Física Neuromotora pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Uma pessoa cega, surda-cega ou surda pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

5. Uma pessoa com um transtorno mental pode ter AH/SD? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

6. A pessoa com AH/SD é público alvo da Educação Especial? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

7. A pessoa com AH/SD requer um Atendimento Educacional Especializado? 
Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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8. Para fazer a identificação da pessoa com AH/SD é possível somente por meio do 

teste de QI? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

9. A pessoa com AH/SD pode apresentar superdotação em uma única área? 
Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

10. A pessoa com AH/SD deve apresentar as maiores notas? Justifique. 
(  ) sim  (  ) não 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3º QUESTIONÁRIO – MARQUE O QUE CONSIDERA COMO INDICADORES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (RETOMANDO O TRABALHO) 

 

 

INDICADORES DE AH/SD  

1  Aluno dedicado a todas as atividades desenvolvidas em sala de aula.  

2  Aluno dedicado às atividades desenvolvidas em sala que sejam de seu 

interesse.  

 

3  Aluno que demonstra interesse em participar de todas as atividades escolares.  

4  Aluno que demonstra empenho em participar de atividades que lhe interessam.  

5  Aluno que apresenta médias altas em todas as disciplinas.  

6  Aluno que apresenta média bem variável, podendo ou não ser altas.  

7  Aluno que é sempre o primeiro a apresentar suas atividades e trabalhos.  

8  Aluno que apresenta atividades e trabalhos, mas não faz questão de ser notado.  

9  Aluno que procura não ser muito chamado pelo professor.  

10  Aluno que está sempre pronto para atender o solicitado pelos professores.  

11  Aluno assíduo.  

12  Aluno que frequenta a escola, incentivado pelo interesse em adquirir 

conhecimento. 

 

13  Aluno participativo.  

14  Aluno que demonstra seu interesse e conhecimento quando sente-se seguro.  

15  Aluno sempre envolvido com questões sociais.  

16  Aluno que não se interessa por questões sociais. Vive em sua zona de conforto.  

17  Aluno sensível ao sofrimento alheio e que se compadece desse sofrimento.  

18  Aluno que tenta solucionar os problemas alheios.  

19  Aluno prestativo, tanto com professores quanto com colegas.  

20  Aluno prestativo, mas que não tem paciência para ficar em função de 

“assistente”. 

 

21  Aluno que possui um círculo grande e heterogêneo de amigos.  

22  Aluno seletivo, de pouquíssimos amigos e de difícil vinculação.  

23  Aluno modelo.  

24  Aluno que deixa de fazer atividades, desinteressado e algumas vezes atrapalha.  

25  Aluno disciplinado.   

26  Aluno que organiza a sala para atribular, como um líder negativo.  
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27  Aluno encrenqueiro.  

28  Aluno questionador, filosófico, muitas vezes discorda do professor.  

29  Aluno que tem sua opinião formada e não aceita mudanças sem provas 

concretas. 

 

30  Aluno que trás questões polêmicas para discussão e profundo conhecimento 

sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos sites abaixo é possível acessar, na integra o contexto do qual fizemos recortes: 
 
 
http://www.deficienteciente.com.br/2012/01/stephen-hawking-genio-com-humor-completa-70-anos-
de-idade.html 
 
http://www.deficienteciente.com.br/2012/06/sindrome-de-asperger-e-algumas-celebridades.html 

http://www.deficienteciente.com.br/2009/12/sindrome-de-asperger-parte-1.html 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/aprender-superar-511027.shtml?page=2 

http://www.revistaconbrasd.org/wp/?cat=3 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602014000300012&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

 

 

 

 

 

http://www.deficienteciente.com.br/2012/01/stephen-hawking-genio-com-humor-completa-70-anos-de-idade.html
http://www.deficienteciente.com.br/2012/01/stephen-hawking-genio-com-humor-completa-70-anos-de-idade.html
http://www.deficienteciente.com.br/2012/06/sindrome-de-asperger-e-algumas-celebridades.html
http://www.deficienteciente.com.br/2009/12/sindrome-de-asperger-parte-1.html
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/aprender-superar-511027.shtml?page=2
http://www.revistaconbrasd.org/wp/?cat=3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602014000300012&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
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2.5. ÁREAS DAS INTELIGENCIAS 

 

Temos três linhas de pesquisa que estão sendo analisadas, dentro delas 

dispomos das informações pertinentes a identificação e atendimento aos alunos 

com indicadores de AH/SD e as habilidades matemáticas.  

Na visão de Sternberg e de acordo com sua Teoria Triádica, a inteligência 

apresenta-se sob três aspectos gerais e que indicam e evidenciam a existência 

dos indicadores de AH/SD: a Inteligência Analítica, a Inteligência Criativa e a 

Inteligência prática. 

Para Gardner e sua Teoria das Inteligências Múltiplas, as inteligências 

podem ser identificadas de forma isolada ou combinada. Ele as dividiu conforme 

as características identificáveis em oito tipos de inteligências que ele nos 

apresenta como: Inteligência Linguística, Inteligência Lógico-matemática, 

Inteligência Espacial, Inteligência Corporal-cinestésica, Inteligência Musical, 

Inteligência Naturalista, Inteligência Interpessoal, Inteligência Intrapessoal e uma 

nona inteligência a Existencial, que ainda está sendo estudado, portanto não há 

uma comprovação fiel. 

De acordo com Renzulli e sua Teoria dos Três Anéis, essas inteligências 

são afloradas quando há Motivação, Criatividade e Habilidade acima da Média, 

podendo ser em níveis diferentes de intensidade. 
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UNIDADE III 

 

 
3. PERFIL DO ALUNO COM HABILIDADES MATEMÁTICAS 

 

As habilidades matemáticas evidenciadas em muitos gênios proporciona a 

possibilidade de traçar um perfil de alunos, tendo como base os dados dos 

grandes estudiosos e por meio destes delinear o que desejamos a respeito da 

identificação destes alunos. 

Alguns aspectos das habilidades matemáticas podem facilmente ser 

identificados por meio dos testes de QI, porém esta forma de identificação limita 

muito a identificação de outras habilidades matemáticas. 

Quando o aluno demonstra sua facilidade com os cálculos e raciocínio 

matemático, ao serem avaliados com testes formais, torna-se perceptível a 

possibilidade de se tratar de um aluno com indicadores de AH/SD e com 

habilidades matemáticas. Porém quando ocorrem situações, semelhantes a de 

Einstein como identificar a capacidade intelectual oculta? Como aflorar essa 

habilidade para que se torne notória e seja desenvolvida a contento do aluno?  

Os estímulos enriquecedores, como vetores que partem de inúmeras 

direções e atinge o objeto foco, o aluno, são os meios que fomentarão o 

surgimento das habilidades matemáticas. 

Atualmente temos uma linha dimensionadora que nos conduz por diversos 

caminhos e muitos profissionais dizem: “o mundo é matemática”. 

Ao pensar que: “se o mundo gira em torno da matemática, tudo tem a ver 

com matemática” de fato, isso é coerente, principalmente quando faz-se as 

seguintes reflexões: 

A música é formada por sequências de notas musicais, tempo, etc. 

A dança é formada por ritmo, compasso, velocidade, etc. 

A arte plástica é formada por simetria, ângulos, dimensões, proporções, 

etc. 
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A geografia é formada por graus, direções, sentidos, etc. 

A ciência é formada por tempo de vida, clima, temperatura, etc. 

Dentre outras inúmeras áreas e profissões que requerem a matemática, 

seja de forma clara e objetiva ou de forma indireta.  

É na questão da existência da matemática de forma “camuflada” que se 

quer e se deve pensar... 

 

 

 

ATIVIDADE 12 

PENSE EM SEUS ALUNOS E FAÇA UM CHECK LIST. 

Assinale a alternativa que considerar adequada. 

 

1 – Dentre seus alunos, a algum(ns) que demonstra(m) grande 

facilidade em realizar as atividades propostas? 

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

2 – Quantos alunos você consegue identificar com este perfil? 

(  ) UM   (   ) DOIS    (  ) TRÊS       (  ) QUATRO   (  ) MAIS  (  ) NENHUM 

 

3 – Dentre estes alunos algum demonstra noções de simetria em 

seus desenhos? 

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

4 – Quantos alunos você consegue identificar com este perfil? 

(  ) UM   (   ) DOIS    (  ) TRÊS       (  ) QUATRO   (  ) MAIS  (  ) NENHUM 

 

5 – Dentre estes alunos algum demonstra noções de escalas 

musicais, de estrutura musical e de comunicação com novas maneiras de 
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ouvir música? 

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

6 – Quantos alunos você consegue identificar com este perfil? 

(  ) UM   (   ) DOIS    (  ) TRÊS       (  ) QUATRO   (  ) MAIS  (  ) NENHUM 

 

7 – Dentre seus alunos algum(ns) demonstra(m)  o uso das noções 

espaço e distância, razão e proporção referindo-se a assuntos que 

interligam a geografia com a matemática?  

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

8 – Quantos alunos você consegue identificar com este perfil? 

(  ) UM   (   ) DOIS    (  ) TRÊS       (  ) QUATRO   (  ) MAIS  (  ) NENHUM 

 

9 – Dentre seus alunos algum(ns) demonstra(m)  o uso das noções de 

relação espaço, distância, razão, proporção referindo-se a assuntos que 

interligam a geografia a matemática?  

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

10 – Quantos alunos você consegue identificar com este perfil? 

(  ) UM   (   ) DOIS    (  ) TRÊS       (  ) QUATRO   (  ) MAIS  (  ) NENHUM 
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TERCEIRO ESTUDO DE CASO  

 

Garoto-talento é descoberto graças a apoio da professora 
Autora Erika Vieira  

 
Segundo lugar na classificação de exatas do Fuvestão (2007) - simulado aberto 

da prova da Fuvest promovido pelo cursinho Objetivo - e dono da 9ª posição na 

classificação geral, Danilo Furlan Kaid, 17 anos, aluno do terceiro ano do ensino médio, é 

um exemplo de jovem que se destaca nos estudos quando incentivado. Desde o começo 

de sua vida escolar, foi assim. O garoto que sobressaía às outras crianças da escola 

precisou do incentivo dos professores para melhor usar sua inteligência e descobrir que 

gostava de estudar. 

“Eu não queria participar da olimpíada, achava que não ia ganhar nada. Mas 

depois que ganhei a medalha de ouro fui sozinho me inscrever para participar das 

outras.” Foi assim que Danilo descobriu que era legal estudar e que podia fazer bom uso 

de sua alta capacidade de aprender. Graças a insistência da professora de ciências, da 

Escola Estadual Batista Renzi – instituição em que estudava na época , para que ele 

participasse da Olimpíada Paulista de Física, o garoto, que estava na sétima série, 

ganhou a medalha de ouro. No ano seguinte foi sozinho se inscrever para a Olimpíada 

Paulista de Matemática e também a de Astronomia. “Quando a professora Heloisa 

insistiu dava para perceber que ela acreditava em mim.” O apoio dos pais também foi 

essencial: “Minha mãe sempre valorizou muito eu ir na escola. Quando eu precisava ela 

me levava na biblioteca.” 

Por se destacar nas olimpíadas, ganhou uma Bolsa Talento do Ismart (Instituto 

Social Maria Telles) para cursar o ensino médio em um colégio particular. “Hoje eu gosto 

muito de assistir às aulas. Vejo que na escola particular a aula realmente é dada, na 

outra escola tudo ia num ritmo mais lento, os professores não eram tão animados.” 

Agora, Danilo quer prestar vestibular para física na USP e na UNICAMP. “Se eu 

estivesse em uma escola pública não teria a certeza de passar no vestibular.” O garoto 

tem um sonho: ”Quero ser cientista e dar aula, mesmo os outros não vendo a profissão 

de professor com bons olhos.”  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/m_sp_251007.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/cbn/m_sp_251007.shtml
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QUARTO ESTUDO DE CASO 

 

Caso do superdotado Giovanni Ferreira 

 Autora Erika Vieira 

Com oito anos de idade, o menino Giovanni Ferreira, foi encaminhado para fazer uma 

avaliação na APAE, pois sua professora achava que ele era portador de deficiência mental, 

mas na verdade se tratava de uma criança com alta inteligência cognitiva. Os pais e os 

professores do interior de Minas Gerais não conseguiram perceber que se tratava de uma 

criança com alta habilidade para aprender coisas novas. 

Os especialistas da APAE detectaram que era um caso de uma criança com 

inteligência acima da média. Giovanni voltou para a escola regular. Mas o que lhe interessava 

mesmo era ler na biblioteca livros de graduação. Com oito anos, montou um transmissor de 

rádio depois de ler a Coleção de Engenharia da Marinha Americana. 

”Na escola eu tinha que ler livros infantis, sendo que em casa eu lia livros de 

graduação. Eu desenvolvia um paralelo intelectual sozinho. A escola era muito desinteressante 

para mim, era um lugar onde eu tinha que fingir ser o que não era.” Giovanni conta que 

aprendeu inglês sozinho, ainda criança, ouvindo a BBC. 

Aos 18 anos veio para São Paulo e foi trabalhar na área de computação. Como sempre 

foi precoce para desenvolver projetos na área de eletrônica recebeu convite para assumir a 

área de controles de uma instituição de ensino. 

Com 24 anos prestou vestibular na USP, passando em primeiro lugar me pedagogia e 

com nota extra para escolher qualquer curso, até medicina. Logo no primeiro semestre da 

faculdade criou um sistema de leitura em Braile on-line, que hoje está disponível na Unesco e 

já foi distribuído mais de meio milhão de cópias. 

”Quis abandonar a USP porque achava medíocre”. Os professores da USP tentaram 

adaptar um currículo para ele, mas não deu certo. Até hoje ele não consegue tirar seu diploma 

pelo fato de não ter assistido todas as aulas básicas, que já não faziam mais sentido para ele. 

Hoje, com 29 anos é empresário no ramo de consultoria de tecnologia educacional. 

“Não vejo futuro acadêmico para mim no Brasil.” 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/191007j.htm 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/191007j.htm
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 QUINTO ESTUDO DE CASO 

 

Aprovação no vestibular sem conclusão do Ensino Médio 

 
 
Uma jovem aos 16 anos fora aprovada em primeira chamada no Vestibular de 

duas Universidades. Em uma para Medicina Veterinária e outra para Direito, porém ela 

não concluiu o primeiro grau, pois que, entrou em um processo de depressão e 

desenvolveu síndrome do pânico, em razão do bulling que sofrerá no ambiente escolar. 

Como ela conseguiu então, ser aprovada, estando afastada da escola por 

depressão e pânico?! 

Ela relatou: 

- Que mesmo sem conseguir frequentar a escola por medo, lia muito, pois 

gostava de pesquisar e estudar por conta própria, não conseguia deixar sua mente 

parada. Que teria que estudar muito para se sentir bem... 

Então lhe foi questionado a respeito da vida social, amigos, diversões... 

Ela iniciou afirmando que não gostava muito de sair e como fora muito humilhada 

não conseguia se relacionar com outras pessoas, a não ser com suas primas, que lhe 

proporcionavam confiança, segurança e compreendiam seus pensamentos. 

- Então, seus amigos não a entendiam? 

Ela diz:  

- Não! Eles não pensam como eu, falam bobagens e eu não gosto de participar 

de conversas tolas, por isso me humilham. 

A angústia da mesma foi percebida e, mudou-se o foco, para que não 

retrocedessem a ela lembranças dolorosas.  

Quanto às atividades de lazer:  

- O que faz? O que gosta? 

Ela sorridente disse:  

- Gosto de tocar bateria, teclado, flauta, violão, ouvir música,... 

Questionada se frequentava alguma escola de música ou se algum professor 

particular a atendia. 

 Ela riu e disse:  

- Não! Eu ouço a música e começo a acompanhar, rapidinho já consigo tirar todas 

as notas musicais e não esqueço mais. Gosto muito de Beethoven! 
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Como se fosse algo fácil, natural para todos e principalmente simples. 

A respeito da escola:  

- Que disciplina escolar mais gostava? 

Ela pensou e disse:  

- Gosto de aprender de tudo, mas matemática, física ... São muito mais 

interessantes, pois me fazem pensar. 

- Por que razão optou então por Medicina Veterinária e Direito? São áreas bem 

diferentes... 

Ela diz:  

- Sim, são diferentes, mas tudo possui alguma ligação, então escolhi duas áreas 

que gosto e posso conciliar... Na verdade, gostaria também de fazer arquitetura ou 

engenharia, mas faltaria tempo para estudar e fazer estágio. Escolhi Medicina veterinária 

por gostar muito de animais e Direito permite lutar por pessoas que não sabem se 

defender e são humilhadas, mal tratadas, só por pensar diferente, por terem 

comportamentos próprios, sem imitar ninguém.  

 

Estas três situações, cujos dois primeiros fatos reais encontrados em site. 

E o terceiro baseado em fatos reais, demonstram vários pontos a respeito de 

pessoas com AH/SD e habilidades matemáticas. 

 

 

 

Quando o professor se depara com um aluno que apresenta uma alta 

especificidade, seja ela uma habilidade acima da média ou uma 

dificuldade no processo ensino-aprendizagem, há sempre um 

grande desafio.  

Muitas vezes o medo de ousar, o medo do novo, leva 
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professor e aluno a uma angústia e a ansiedade de ultrapassar essa barreira. As 

ações e reflexos são instantâneos e podem surtir resultados positivos ou 

negativos.  

Por essas razões é importante que o professor tenha um alicerce e saiba o 

quanto é importante e significativa a sua ação pedagógica. Quanto ao aluno, ele 

precisa sentir e compreender que a dedicação deste professor é a segurança que 

ele precisa para participar ativamente das atividades e questionar, participar, 

perguntar, contribuir, etc.  

É necessário perceber que, sozinho não é possível alcançar 

êxito pleno, portanto ambos devem desenvolver um vínculo 

educacional que permita o aprendizado chegar ao ápice. Claro 

que, pode haver equívocos, mas, quanto menos forem melhor 

para a equipe que se formou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com estes casos, sugiro que você, professor, faça reflexões sobre os 

alunos analisados e indicados anteriormente, quais os pontos que indicam alguma 

situação importante a cerca das AH/SD e das habilidades matemáticas e utilize a 

ficha de avaliação, abaixo, para fazer uma ligação entre os indicadores e as áreas 

que os três casos apresentados demonstram suas habilidades. 
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ATIVIDADE 13 

 FAÇA A ANÁLISE E DEMONSTRE O QUE PODE IDENTIFICAR:  
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ATIVIDADE 14 

 FAÇA A ANÁLISE E DEMONSTRE O QUE PODE IDENTIFICAR:  
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ATIVIDADE 15 

 FAÇA A ANÁLISE  E DEMONSTRE O QUE PODE IDENTIFICAR:  
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4. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
 

Existem diversas instituições na Rede Estadual do 

Paraná, voltadas a identificação, desenvolvimento e 

aprimoramento das habilidades presentes em alunos com 

AH/SD. Dentro da estrutura educacional os serviços 

ofertados são o enriquecimento curricular, as atividades 

desenvolvidas nas salas de recursos para AH/SD e salas de recursos 

multifuncional para AH/SD, além dos serviços ofertados pelo NAAH/S, no Paraná, 

temos um em Londrina. O Centro Estadual de Avaliação e Orientação Pedagógica 

(CEAOP) é o órgão público no qual são avaliados os alunos com o objetivo de 

que sejam realizados os devidos encaminhamentos psicológicos e pedagógicos, 

visando o atendimento especializado que aporte o que requer cada especificidade 

identificada. 

Todos estes serviços de Atendimento Educacional Especializado devem 

ser ofertados visando estimular, desenvolver e amparar 

alunos com indicadores de AH/S. Seus professores e 

familiares devem ser atendidos e orientados por profissionais 

da Educação Especial, pedagogos e psicólogos sempre que 

necessário para que possam trazer benefícios ao aluno 

durante todo o processo ensino aprendizagem. 
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http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=665
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=665
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ATIVIDADE 16 

ASSINALE O QUE CONSIDERAR ADEQUADO AO ASSUNTO AQUI TRATADO 

Nesta atividade assinale a alternativa que considerar coerente: 

 

1. O que foi observado no aluno deste caso: 

(  ) Comportamento agitado 

(  ) Distração 

(  ) Facilidade de aprendizagem 

(  ) Dificuldade de aprendizagem 

 

2. Foi observado, no aluno, um comportamento diferenciado do convencional. O que 

você, professor, consideraria correto fazer?  

(  ) Comunicar o NRE 

(  ) Comunicar os pais 

(  ) Comunicar a direção da escola 

(  ) Comunicar a equipe de orientação pedagógica da escola  

 

3. Qual o próximo contato, para posterior atendimento, a ser realizado neste caso? 

(  ) Diretamente com  o CEAOP 

(  ) Diretamente com o NRE 

(  ) Diretamente com a SEED 

(  ) Diretamente com uma clínica psicológica para avaliação 

 

4. Após o contato com este órgão para onde o aluno deve ser encaminhado: 

(  ) Ao CEAOP 

(  ) Ao NRE 

(  ) À SEED 

(  ) A um psicólogo para avaliação 

 

5. Quando for identificado o caso, qual o procedimento: 

(  ) O NRE comunica a escola. 

(  ) o CEAOP comunica a escola. 

(  ) o NRE comunica a SEED. 

(  ) o CEAOP comunica o NRE. 
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6. Quais as ações deste órgão: 

(  ) A SEED presta as orientações pedagógicas, suas, leis,  instruções e manuais 

norteadores para processos de classificação, enriquecimento curricular e abertura de sala 

de recursos. 

(  ) O CEAOP presta as orientações pedagógicas, suas, leis,  instruções e 

manuais norteadores para processos de classificação, enriquecimento curricular e 

abertura de sala de recursos. 

(  ) O NRE presta as orientações pedagógicas, suas, leis,  instruções e manuais 

norteadores para processos de classificação, enriquecimento curricular e abertura de sala 

de recursos. 

(  ) A equipe pedagógica da escola presta as orientações pedagógicas, suas, 

leis,  instruções e manuais norteadores para processos de classificação, sobre 

complementação, suplementação ou enriquecimento curricular e abertura de sala de 

recursos. 

 

7. A quem cabe às ações pedagógicas orientadas: 

(  ) Ao professor  

(  ) Ao diretor 

(  ) À orientação pedagógica da escola 

(  ) A um psicólogo  

 

8. Quando o aluno é identificado com AH/SD, enumere a ordem dos procedimentos para 

esse atendimento, que devem ser prestados por profissionais autorizados: 

(  ) Como proceder para o enriquecimento intracurricular e extracurricular. 

(  ) Como proceder para a inserção na sala de recursos. 

(  ) Orientação aos alunos. 

(  ) Como proceder, se necessária, classificação. 

(  ) Orientação a pais. 

(  ) Como proceder para abertura de sala de recursos. 

(  ) Orientação aos professores, equipe pedagógica. 

(  ) Como proceder se houver dupla excepcionalidade. 

 

9. Enumere a sequencia do que deve ser priorizado no atendimento para a classificação 

dos alunos com AH/SD: 
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(  ) As determinações legais. 

(  ) O desejo dos pais. 

(  ) A avaliação do aluno. 

(  ) O desejo do aluno. 

(  ) O pedido da escola. 

 

10.  Quais dos documentos legais, sobre AH/SD, você tem conhecimento: 

(  ) Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61. 

(  ) Lei Federal 5.692/71. 

(  ) Lei Federal 9.394/96. 

(  ) Lei Federal 9.131/96. 

(  ) Medida provisória 2.216/2001. 

(  ) Lei Estadual 4.978/64. 

(  ) Parecer n° 255 do Conselho Federal de Educação (CFE). 

(  ) Parecer n° 436 do CFE. 

(  ) Parecer n° 681 do CFE. 

(  ) Resolução  do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

(CNE/CEB) nº 02/2001. 

(  ) Lei 10.127/2001 que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNL).  

(  ) Parecer 17/2001 do CNE/CEB. 

(  ) Deliberação 002/2003 do Conselho Estadual de Educação (CEE). 

(  ) Instrução 02/2005 da SUED/SEED/PR. 

(  ) Decreto  7.611/2011. 

(  ) Instrução 16/2008 da SUED/SEED/PR. 

(  ) Instrução 010/2011 da SUED/SEED/PR. 

(  ) Decreto 6.571/2008 da Casa Civil. 

(  ) Resolução 04/2009 do CNE/CBE. 

 

 

 

 



 
 

87 
 

 

 

 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/191007j.htm 

Disponível em: http://www.revistaconbrasd.org/wp/?p=79 

 

 

 

 

 

 

Conversando com Angela Virgolim. Disponível em: http://youtu.be/ELEC6VMMgGE 

ConBraSD – Altas Habilidades/Superdotação. Disponível em: http://youtu.be/Hl36xkBEMP0 

FANTÁSTICO: Menino tem QI igual ao de Einstein. Disponível em: http://youtu.be/Ed2H3YythMg 

Trabalho Altas Habilidades/Superdotação. Disponível em: http://youtu.be/gIzWsoo67us 

RICARDO OLIVEIRA: o gênio da matemática. Disponível em: http://youtu.be/2eMOC7tQVf8 

Adorable 3 Year Old Is Very Happy To Dance! Subtítulos Español Spanish. Disponível em: 

http://youtu.be/QJtBnDmgCW0 

Garoto prodígio matemática, física e astronomia. Disponível em : http://youtu.be/FbkGsGVB0cY 

Criança prodígio. Disponível em:  http://youtu.be/vYA_frY3QtQ 

Akiane menina prodígio child art prodigy - spiritual young artist. Disponível em: http://youtu.be/-

bmzrjECGgY 

Série Superdotados, parte 1(TV Tribuna) . Disponível em : http://youtu.be/iy42iqvggB4 

Alan de 4 años vs Anibal de 8 años em amistoso de ajedrez. Disponível em: http://youtu.be/T37fr-HJZes 

Aprender a Aprender. Disponível em: http://youtu.be/Pz4vQM_EmzI 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noticias/191007j.htm
http://www.revistaconbrasd.org/wp/?p=79
http://youtu.be/ELEC6VMMgGE
http://youtu.be/Hl36xkBEMP0
http://youtu.be/Ed2H3YythMg
http://youtu.be/gIzWsoo67us
http://youtu.be/2eMOC7tQVf8
http://youtu.be/QJtBnDmgCW0
http://youtu.be/FbkGsGVB0cY
http://youtu.be/vYA_frY3QtQ
http://youtu.be/-bmzrjECGgY
http://youtu.be/-bmzrjECGgY
http://youtu.be/iy42iqvggB4
http://youtu.be/T37fr-HJZes
http://youtu.be/Pz4vQM_EmzI
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6. ANEXOS 
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Tabela 1 
TRAÇOS COMUNS 

Alto grau de curiosidade; 

Boa memória; 

Atenção concentrada; 

Persistência; 

Independência e autonomia; 

Interesse por áreas e tópicos diversos; 

Facilidade de aprendizagem; 

Criatividade e imaginação; 

Iniciativa; 

Liderança; 

Vocabulário avançado para sua idade cronológica; 

Riqueza de expressão verbal (elaboração e fluência de ideias); 

Habilidade para considerar pontos de vistas de outras pessoas; 

Facilidade para interagir com crianças mais velhas ou com adultos; 

Habilidade para lidar com ideias abstratas; 

Habilidade para perceber discrepâncias entre ideias e pontos de vista; 

Interesse por livros e outros fontes de conhecimento; 

Alto nível de energia; 

Preferência por situações/objetos novos; 

Senso de humor; 

Originalidade para resolver problemas. 

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 45). 

 Tabela 2  
CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS: 

Preferência por novos arranjos visuais; 

Desenvolvimento físico precoce (sentar, engatinhar e caminhar); 

Maior tempo de atenção e vigilância, reconhecendo desde cedo seus cuidadores; 

Precocidade na aquisição da linguagem e conhecimento verbal; 

Curiosidade intelectual, com elaboração de perguntas em nível mais avançado e persistência 

para alcançar a informação desejada; 

Aprendizagem rápida com instrução mínima; 

Super-reatividade e sensibilidade; 

Alto nível de energia que pode ser confundido com hipercinesia ou hiperatividade. 

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 44). 
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Tabela 3 
CARACTERÍSTICAS PERCEPTÍVEIS NA ESCOLA: 

Leitura precoce, boa memória para informação verbal e/ou matemática; 

Destaque em raciocínio lógico e abstrato; 

Preferência por brincadeiras individuais; 

Preferência por amigos mais velhos, próximos a ele em idade mental; 

Interesse por problemas filosóficos, morais, políticos e sociais; 

Assincronia entre as áreas intelectual, psicomotora, linguística e perceptual. 

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 44). 

 
Tabela 4 

CARACTERÍSTICAS INTELECTUAIS: 

Habilidades superiores de pensamento (análise, síntese e avaliação); 

Fluência de ideias (produção de muitas ideias); 

Flexibilidade de ideias (vê relação entre ideias aparentemente diversas); 

Reação positiva a elementos estranhos e novos; 

Originalidade de ideias (forma original de resolver problemas); 

Grande bagagem de informações sobre temas de interesse; 

Paixão por aprender; 

Concentração; 

Facilidade para entender princípios gerais; 

Habilidade para processar informações rapidamente; 

Pensamento independente. 

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 46). 
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Tabela 5 
HABILIDADE 

INTELECTUAL 
CRIATIVIDADE MOTIVAÇÃO LIDERANÇA 

Habilidade de lidar 
com abstrações; 

Senso de humor; 

Persistência quando 
se busca atingir um 

objetivo ou na 
realização de tarefas; 

Tendência a ser 
respeitado pelos 

colegas; 

Facilidade para 
lembrar informações; 

Habilidade de 
pensamento 
imaginativo; 

Interesse constante 
por certos tópicos ou 

problemas; 

Autoconfiança quanto 
interage com colegas 

da sua idade; 

Vocabulário avançado 
para idade ou série 

(ano); 

Atitude não 
conformista; 

Comportamento que 
requer pouca 

orientação dos 
professores; 

Comportamento 
cooperativo ao 

trabalhar com os 
outros; 

Facilidade em 
perceber relações de 

causa e efeito; 

Pensamento 
divergente; 

Envolvimento intenso 
quando trabalha 
certos temas ou 

problemas; 

Habilidade de articular 
ideias e de se 

comunicar bem com 
os outros; 

Habilidade de fazer 
observações 

perspicazes e sutis; 
Espírito aventureiro; 

Obstinação em 
procurar informações 
sobre tópicos de seu 

interesse; 

Habilidade de 
organizar e trazer 
estrutura a coisas, 

pessoas e situações; 

Grande bagagem de 
informações sobre 
uma variedade de 

tópicos; 

Disposição para correr 
riscos; 

Compromisso com 
projetos de longa 

duração; 

Tendência a dirigir as 
atividades quanto está 
envolvido com outras 

pessoas, 
responsabilidade. 

Habilidade para 
transferir 

aprendizagens de 
uma situação para 

outra; 

Habilidade de adaptar, 
melhorar ou modificar 

ideias; 

Preferência por 
situações nas quais 

possa ter 
responsabilidade 
pessoa sobre o 
produto de seus 

esforços; 

 

Habilidade de fazer 
generalizações sobre 
eventos, pessoas e 

coisas. 

Habilidade para 
produzir respostas 

incomuns, únicas ou 
inteligentes; 

Pouca necessidade 
de motivação externa 

para finalizar um 
trabalho que 

inicialmente se 
mostrou estimulante. 

 

 
Disposição para 

fantasiar, brincar e 
manipular ideias; 

  

 

Habilidade de gerar 
um grande número de 

ideias ou soluções 
para problemas ou 

questões. 

  

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 46). 
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Tabela 6 
CARACTERÍSTICAS AFETIVAS 

HUMOR 
Senso de humor aguçado, maduro e sofisticado. Gostam de piada, uso de metáforas, 

jogos de palavras e rimas; 

PREOCUPAÇÃO 
Apreensão e inquietação em áreas que vão desde ecologia, relações sociais a 

habilidades intra e interpessoais.  

CAPRICHO 

Planejamento e organização geralmente não são atributos de alunos com altas 

habilidades/superdotação. A letra quase sempre ilegível e desfigurada é expressão 

dessa inabilidade. 

(Mec – A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Alta Habilidades/Superdotação – Volume 1 – Orientando Professores – ed. 

2007 – p. 48). 

Tabela 7 

CARACTERÍSTICAS IMPLICAÇÕES NEGATIVAS IMPLICAÇÕES POSITIVAS 

Habilidade cognitiva 
avançada 

Sente-se entediado com as tarefas 
acadêmicas. 

Aprende a ler mais cedo e demonstra 
melhor compreensão da linguagem. 

Curiosidade 
intelectual 

Pode ser considerado exibido. Procura constantemente os “comos” e os 
“porquês”. 

Sensibilidade e 
criatividade 

Apresenta não-conformismo. 
Criatividade percebida como 
comportamento disruptivo. 

Tem habilidade para produzir muitas 
ideias e visualizar consequências. 

Intensa motivação 

Envolve-se em muitas atividades. 
Ressente-se de ser interrompido. 

Exibe motivação intrínseca para aprender, 
explorar e é persistente. 

Grande capacidade 
para demonstrar 

emoções 

É vulnerável a críticas feitas pelos 
outros e por ele mesmo. Pode vivenciar 
sentimentos de rejeição e isolamento. 

Reage intensamente a questões morais e 
sociais. Tem empatia. 

Habilidade para 
processar 

informações 
rapidamente 

Sente-se entediado com as tarefas 
acadêmicas curriculares. Não gosta de 
tarefas que envolvem reprodução do 
conhecimento. 

Adquire habilidades básicas de 
aprendizagem mais rapidamente e com 
menos prática. 

Preocupações éticas 
e estéticas em tenra 

idade 

Apresenta dificuldade de 
relacionamento com pares de mesma 
idade que não têm os mesmos 
interesses. 

É cético, crítico e avaliador, sendo rápido 
em detectar inconsistência e injustiça. 

Pensamento 
independente 

Ressente-se da rotina. Parece ser 
rebelde. 

Tem grande prazer na atividade 
intelectual. Gosta de realizar tarefas de 
modos diferentes. 

Habilidade de auto 
avaliação 

Busca a perfeição. Pode ser visto como 
compulsivo. 

Tem habilidade para integrar impulsos 
opostos, tal como comportamento 
construtivo e destrutivo. 

Desenvolvimento de Talentos e Habilidades – Orientação a Pais e Professores – Artmed – 

2007 – p. 17 


