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APRESENTAÇÃO 

 

Este caderno pedagógico procura discorrer sobre informações referenciadas 

no projeto de intervenção pedagógica da autora e respectivas atividades indicadas 

como estratégias de ação, elencando conceitos pertinentes ao processo de 

desenvolvimento do projeto no contexto escolar. 

A construção do caderno pedagógico é parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE). Objetiva-se com a elaboração desse material, 

a elucidação de saberes pertinentes ao processo avaliativo de estudantes que 

apresentam indicadores de altas habilidades/superdotação no contexto escolar, 

inclusive orientar professores de diferentes áreas, quanto ao processo investigativo 

e elaboração de possíveis intervenções pedagógica. 

Constata-se uma diversidade de especificidades no ambiente escolar, com 

necessidades e realidades diversas de aprendizagem. Assim, o professor que atua 

no ensino comum deve dispensar um olhar diferenciado, atento para cada situação, 

revendo práticas metodológicas e recursos adequados ao desenvolvimento das 

potencialidades detectadas. 

Nem sempre essa prática acontece e muitos estudantes acabam por não 

receber um atendimento direcionado e específico a sua necessidade. Nesse sentido, 

é fundamental que o professor do ensino comum receba informações seguras e 

pertinentes ao processo de qualificação, a fim de identificar de maneira singular 

cada potencialidade, investindo de forma direcionada no desenvolvimento das 

diferentes capacidades acadêmicas. 

Vivenciando essa realidade, pensou-se em trabalhar com o professor do 

ensino comum, nas diferentes áreas, articulando e refletindo em torno de conceitos 

que retratam o atendimento educacional especializado e a legislação pertinente, 

referenciando as Instruções SEED/SUED n° 16/2008 e n° 16/2011 (PARANÁ 2008; 

PARANÁ 2011) que estabelecem critérios para o funcionamento da sala de 

recursos, na área de altas habilidades/superdotação para a educação básica, 

incluindo a identificação multidimensional de estudantes que apresentam 

indicadores de altas habilidades/superdotação no contexto escolar e o investimento 

necessário para o desenvolvimento de tais potencialidades, mediante um currículo 

adequado e flexível à diversidade de talentos. 

 



Explicando a escolha do tema do projeto 

 

Talento indica desempenho extraordinário em um campo de ação definido, 

dependente do grau de capacidade genética, condicionado ao ensino, exercício e 

prática (ANGOFF, 1988; GAGNÉ, 2009 apud GUENTHER & RONDINI, 2012, p. 

252)1 Nesse sentido, me posiciono ao adotar esse tema, expressando minha 

experiência quanto ao trabalho pedagógico que venho desenvolvendo no contexto 

escolar. 

Ao deparar-me com diversas leituras, percebi que esse tema refere-se ao 

aprimoramento das capacidades naturais que o indivíduo possui e a terminologia 

adotada no momento pelo MEC2 é Altas Habilidades/Superdotação. Justifico a 

minha escolha por perceber, no ambiente escolar, estudantes que apresentam 

diferentes talentos (capacidade natural) em uma determinada área do saber e que, 

em muitos casos, não são assistidos como deveriam ser. 

Gagné3 (apud GUENTHER & RONDINI, 2012 p. 251), retrata a pessoa 

ativamente envolvida em um programa de desenvolvimento de talento, em qualquer 

campo da atividade humana. Essa ação é a esperada. No entanto, percebo que um 

estudante só receberá um atendimento diferenciado quando avaliado e 

encaminhado para um programa que o assista de forma diferenciada e com práticas 

pedagógicas específicas a sua necessidade. Caso isso não aconteça, esse 

estudante poderá desenvolver aversão ao ambiente escolar ou adquirir apatia à 

aprendizagem. 

Percebo, no contexto escolar, um compromisso expressivo por parte dos 

professores e uma preocupação quanto a metodologias adequadas ao processo de 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas, mediante um trabalho colaborativo. 

Neste caminhar, é possível fazer encaminhamentos e rever práticas que favoreçam 

a identificação e a progressão de alunos com altas habilidades. 

 

  

                                                             
1
 ANGOFF, W. The Nature: Nurture Debate, Aptitudes, and Group Differences. American 

Psychologist, [S.l], v. 43, n. 9, p. 713-720, 1988. GAGNÉ, F. Building gifts into talents: Detailed 
overview of the DMGT 2.0. In B. MacFarlane, & T. Stambaugh, (Eds.), Leading change in gifted 
education: The festschrift of Dr. Joyce VanTassel-Baska. Waco, TX: Prufrock Press, 2009. 
2
 MEC – Ministério da Educação e Cultura. 

3
 GAGNÉ, F. My convictions about the nature of human abilities, gifts and talents. Journal for the 

Education of the Gifted, [S.l.], v. 22, p. 109-136, 1999. 



1. PLANO NORTEADOR 

 

1.1 Tema 

 

Avaliação como Instrumento de Detecção de Altas Habilidades: 

encaminhamentos e intervenções 

 

1.2 Justificativa 

 

O trabalho pedagógico na educação especial reflete uma ação conjunta entre 

diferentes segmentos, instigando uma mudança na esfera pedagógica, social, física 

(ambiente) e psicológica. Tais segmentos contribuem com a inserção de diferentes 

indivíduos que passam pelo processo avaliativo e evidenciam indicadores de um 

trabalho pedagógico específico à necessidade educativa relacionada, notificando os 

atendimentos especializados realizados e os resultados obtidos no ensino comum e 

na sala multifuncional. 

Durante o período de atendimento e construção da prática pedagógica em 

sala de aula, o que mais chamou minha atenção foi a necessidade de realizar-se 

uma avaliação psicopedagógica no contexto escolar e que esta envolvesse 

intervenções, com os respectivos indicadores de encaminhamento, contendo a 

forma de atendimento, a fim de que os estudantes com necessidades educativas 

especiais pudessem fazer parte do programa ofertado pelas escolas públicas. 

No Estado do Paraná há muitas escolas de ensino comum (fundamental), 

onde esse atendimento é ofertado em sala de recursos multifuncional tipo I, para 

estudantes que apresentam um diagnóstico mediante uma avaliação 

psicoeducacional, indicando diferentes necessidades. Isto é, trata-se de Deficiência 

Intelectual, de Transtornos Globais do Desenvolvimento ou outros 

comprometimentos relacionados e o tipo de atendimento que deverá receber. 

Segundo a Instrução n° 016/2011 – SEED/SUED (PARANÁ, 2011), 

 
Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um 
atendimento educacional especializado, de natureza pedagógica que 
complementa a escolarização de alunos que apresentam deficiência 
Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 
desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede 
Pública de Ensino. 
 
 



No decorrer do processo de atendimento educacional especializado passou-

se a trabalhar com estudantes que possuíam uma avaliação com indicadores de 

altas habilidades/superdotação, os quais estavam devidamente matriculados em 

sala de recursos multifuncional na área de altas habilidades/superdotação. Tal 

atendimento pedagógico decorre de encaminhamentos contidos na avaliação, 

juntamente com práticas pedagógicas específicas a cada necessidade. 

Mediante um estudo detalhado da avaliação recebida, realiza-se também uma 

investigação contextualizada em sala de aula, ambiente no qual o aluno se inscreve. 

Paralelamente, faz-se uma entrevista com a família, com intuito de coletar 

informações acerca do desenvolvimento social, educativo (acadêmico) e afinidades 

do educando, a fim de investigar o nível de aprendizado e áreas de habilidades. De 

posse das informações coletadas, elabora-se um plano de atendimento na forma 

individual ou em grupo, enfatizando o enriquecimento curricular. 

A Instrução SEED/SUED nº 016/08 (PARANÁ, 2008) estabelece os critérios 

para o funcionamento das salas de recursos, na área de altas 

habilidades/superdotação para a educação básica. 

Muitas instituições de ensino público e privado oferecem um atendimento 

diferenciado que objetiva o desenvolvimento acadêmico de estudantes que fazem 

parte do público alvo da educação especial e estes recebem apoio especializado em 

período contrário ao estudo (contraturno). 

De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, o AEE, 

regulamentado pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, art. 2° e 3°, 

consiste no 

 
Art. 2

o
 (...) 

§ 1º [...] conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: 
I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e 
na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou 
superdotação. 
§2

o
 O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 
acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas 
das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas. 
Art. 3

o
 São objetivos do atendimento educacional especializado: 



I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as 
necessidades individuais dos estudantes; 
II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino 
regular; 
III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem; e 
IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, 
etapas e modalidades de ensino. 
 
 

A perspectiva da pesquisa-ação, nesse contexto, provê uma investigação 

diagnóstica acerca do comportamento interativo e participativo entre professores e 

estudantes em processo de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse enfoque, a 

mediação formal de novos conhecimentos torna-se imprescindível. Assim, percebe-

se que, em alguns casos, o potencial evidenciado é adequado ou até acima do 

esperado, por parte dos alunos, mas devido às circunstâncias do contexto em que 

está inserido, não consegue desenvolver suas potencialidades, passando a produzir 

um comportamento até certo ponto hostil, agressivo e apático acarretando em 

alguns casos até à evasão escolar. 

Delineia-se, desse modo, a preocupação em como identificar e manejar 

através da mediação saberes que venham ao encontro desses alunos e suas reais 

necessidades, intervindo no processo de ensino e aprendizado de forma atrativa e 

com significativos, fomentando uma mudança comportamental com relevância. 

Na série Salto para o Futuro, o Ministério da Educação (1999, p.61) relata 

que: 

 
Remover barreiras à aprendizagem é pensar em todos os alunos como 
seres em processo de crescimento e desenvolvimento, que vivenciam o 
processo de ensino aprendizagem de maneiras diversas, seja por suas 
diferenças individuais, sejam por seus interesses e motivações. Qualquer 
estudante experimentará a experiência da aprendizagem escolar como 
desagradável, como uma verdadeira barreira, se estiver desmotivada, se 
não encontrar sentido e significado para o que lhe ensinam na escola. 

 
 

Compreende-se que a construção didático-pedagógica, implica em mudanças 

de paradigmas. Para que isso aconteça de forma efetiva, é necessário que professor 

planeje práticas metodológicas relevantes, que estimulem o estudante à busca e à 

pesquisa, concentrando as atenções e, ao mesmo tempo, permitindo uma efetiva 

participação que envolva as diferentes potencialidades na forma individual e coletiva. 

Entende-se que esse trabalho de pesquisa-ação procura analisar exemplos e 

referências que contribuam com o processo da avaliação pedagógica em contexto 



escolar, promovendo a interação, socialização e desenvolvimento de 

potencialidades através de intervenções direcionadas.  

A avaliação pedagógica deverá, preferencialmente, acontecer em contexto 

escolar, possibilitando uma investigação assertiva acerca do comportamento, da 

interação, da socialização e da aprendizagem evidenciada. Esta investigação 

envolverá dados que nortearão o atendimento pedagógico especializado. 

 

1.3 Público Alvo 

 

Professores, pedagogos e alunos do ensino fundamental II (6º ao 9º anos) da 

educação básica. 

 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1Gerais 

 

 Construir, juntamente com os profissionais da educação, estratégias para 

detectar talentos. 

 Planejar intervenções que favoreçam o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas dos alunos em escola de ensino fundamental II. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar e descrever o processo de detecção que atualmente ocorre; 

 Identificar o processo de inclusão e estratégias para a efetivação da 

inclusão; 

 Relacionar conceitos que refletem a adaptação curricular; 

 Valorizar a produção de encaminhamentos, norteando intervenções a 

serem utilizadas no atendimento especializado. 

  



2. Procedimento 

 

O processo de intervenção pedagógica dar-se-á com a exposição do projeto, 

aos professores, equipe pedagógica e diretiva, retratando a finalidade da pesquisa e 

caminhos a serem seguidos na obtenção dos objetivos propostos. Essa ação 

acontecerá de forma dialógica e mediada, onde cada participante poderá sanar suas 

dificuldades através de leituras diversificadas realizadas em períodos de estudos e 

em horas-atividades. 

Esse período de estudo acontecerá preferencialmente em reuniões de 

formação continuada e também em horários previamente combinados durante as 

permanências dos professores do ensino comum. 

Essa formação acontecerá em dois momentos, no primeiro momento 

acontecerá uma exposição dos conceitos teóricos que envolvem a avaliação 

pedagógica num período distribuído de 4 horas para cada grupo de professores, 

perfazendo uma carga horária de 8 horas. No segundo momento também 

acontecerá uma distribuição de 4 horas para cada momento e grupo de estudo, 

concluindo 16 horas de estudo. 

Na continuidade do processo de capacitação, o período de estudo acontecerá 

em horas atividades, seguindo um cronograma de distribuição de horas, durante o 

primeiro semestre. Teremos uma hora aula de estudo por semana, num total de 4 

horas aulas mensais, perfazendo ao logo do semestre o total de 16 horas de 

formação, concluindo assim a carga horária destinada ao estudo do tema abordado, 

que será de 32 horas. 

O professor que media o saber acerca do processo de investigação de 

potencialidades irá, primeiramente, explanar aos professores do ensino comum, 

como desenvolver atitudes investigativas em contexto de sala de aula, detectando 

assim os possíveis indicativos de altas habilidades/superdotação. Também 

apresentará um questionário que será preenchido pelo professor do ensino comum 

com dados observados em sala de aula, entendendo que estes dados poderão 

servir de exemplos da análise ao processo de avaliação pedagógica. 

O material a ser utilizado refere-se à pesquisa das professoras Soraia 

Napoleão Freitas e Susana Graciela Pérez B. Pérez (2012), como instrumento de 

triagem, de identificação, questionários de autonomeação e nomeação por colegas e 

questionários de características artísticas e esportivas. 



O repasse desse material exigirá momentos de estudo, analisando a forma 

como poderá ser utilizado em sala de aula, no processo investigativo e inclusive 

como material que norteará o processo de identificação de talentos para possíveis 

encaminhamentos. 

O professor da sala de recursos multifuncional, na área de altas 

habilidades/superdotação, irá mediar esse processo, repassando explicações acerca 

da utilização do material e ainda trocar informações acerca dos resultados obtidos, 

organizando uma tabela, fazendo uma somatória das informações, a fim de entender 

se tais características coletadas através do uso do material estudado evidenciam 

indicadores de altas habilidades/superdotação. 

Também acontecerão momentos de acesso à sala de ensino comum, onde a 

professora pesquisadora fará uma investigação acerca de informações sobre 

estudantes que apresentam alguns indicativos de altas habilidades/superdotação. 

Esse momento reflete um combinado entre professor avaliador, professores do 

ensino comum e equipe pedagógica numa ação conjunta. 

Partindo de combinados e estudos, haverá momentos com a família desses 

alunos, investigando-os (anamnese), a fim de obter informações acerca do processo 

de socialização, interesse, criatividade, compromisso com as tarefas elencadas e 

desenvolvimento intelectual, dos estudantes indicados. Esse momento com a família 

possibilitará revisar os encaminhamentos e as intervenções a serem indicadas, caso 

a avaliação indique altas habilidades/superdotação. 

Todo o processo acontecerá de forma coletiva, analisando detalhadamente as 

informações coletadas, e assim construindo uma avaliação baseada no estudo e nos 

dados obtidos, refletindo o desenvolvimento investigado, inclusive analisando os 

encaminhamento e as intervenções a serem propostas pensando em cada realidade 

e necessidade detectada. 

Nos períodos de estudos, haverá momentos com dinâmicas (jogos 

pedagógicos, vídeos, filmes), a fim de estimular e direcionar a prática metodológica 

do professor em sala de aula. Essa prática objetiva instigar a compreensão do 

professor quanto à percepção de potencialidades que mediam o saber formal. 

Objetiva-se também com este projeto a construção de oficinas de jogos 

pedagógicos, refletindo o desenvolvimento de práticas metodológicas relevantes e 

significativas que contribuam com o progresso de habilidades cognitivas. 



Espera-se a efetiva construção de um trabalho que envolva uma pesquisa 

com informações, recursos e práticas pertinentes ao contexto do grupo. Todo 

material coletado será organizado, em forma de textos (apostila), para que outros 

professores venham ter acesso e também construam práticas metodológicas 

atrativas ao desenvolvimento cognitivo de estudantes que mediam o saber formal.  

Todo o processo acontecerá de forma contextualizada, refletindo a realidade 

e necessidade do grupo envolvido. Paralelamente, será feita uma avaliação atendo 

para os pontos positivos e negativos da intervenção. Objetiva-se com este trabalho 

contribuir com o processo de investigação, detectando possíveis estudantes que 

apresentam indicadores de altas habilidades/superdotação e inclusive acelerando 

sua matrícula e atendimento em sala de recursos multifuncional, na área de altas 

habilidades/superdotação. 

 

2.1 Roteiro 

  Unidade I  

Educação Especial, Inclusão e Atendimento Educacional Especializado 

Legislação 

 Instrução SEED/SUED n° 016/2011 

 Instrução SEED/SUED n° 016/2008 

 

 Unidade II 

Identificando alunos que apresentam Indicadores de altas 

habilidades/superdotação 

Instrumentos avaliativos que norteiam o processo de avaliação pedagógica 

em contexto escolar 

 

 Unidade III 

Intervenções 

Encaminhamento 

Adaptação e Flexibilização Curricular. 

Enriquecimento Curricular 

Aceleração 

  



UNIDADE I 
 
 

"Feliz é aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina". 

Cora Coralina4 

 

 

 

 

 

Educação Especial 

Legislação 

Instrução 

 

  

                                                             
4
 FONTE: http://baudasmensagens.blogspot.com.br/2010/01/frases-educacao.html Acesso 

14/11/2014. 

FONTE: http://escolaprof.files.wordpress.com/2008/06/diversity.jpg 

 

http://baudasmensagens.blogspot.com.br/2010/01/frases-educacao.html
http://escolaprof.files.wordpress.com/2008/06/diversity.jpg


1.1 Refletindo sobre a Educação Especial e a Inclusão 

 
No contexto escolar, constatam-se diversos casos que, pela análise 

pedagógica, são avaliados mediante a produção acadêmica que evidenciam, 

mensurando as limitações ou potencialidades em desenvolvimento. Em algumas 

situações, devido às circunstâncias, determinados estudantes apresentam uma 

oscilação quanto à capacidade criadora, prejudicando de forma ampla seu processo 

de desenvolvimento intelectual, sendo necessário que se faça uma intervenção para 

que os mesmos venham a adquirir uma motivação intrínseca e assim assimilar 

saberes pertinentes ao processo ensino e aprendizagem.  

Para tanto, é imprescindível que o professor do ensino comum, faça uma 

diagnose voltada para as reais necessidades que media no contexto de sala de aula 

e assim perceba quais são as limitações e potencialidades frente às diversidades 

que interagem. Mas, para que isso aconteça, é necessário que o professor tenha 

conhecimento acerca de possíveis atendimentos que possa vir a ofertar no ambiente 

do ensino comum. 

Segundo Marchesi (2004, p. 15-16), a educação especial viveu profundas 

transformações durante o século XX. Nesse panorama, tais transformações refletiam 

a necessidade de igualdade e superação das diferentes discriminações, atentando-

se para o resgate de conceitos que favorecessem uma aprendizagem pedagógica e 

interativa, revendo práticas e recursos que privilegiassem o desenvolvimento de 

diferentes potencialidades. 

Durante esse período, constatou-se uma crescente necessidade de 

detectarem-se diferentes limitações, encaminhando tais indivíduos a uma avaliação 

que indicasse o nível de normalidade ou deficiência mental, e onde os mesmos 

poderiam estudar, então surgem os testes de inteligência, que nortearam os 

encaminhamentos, indicando as famílias em qual instituição seu filho poderia 

ingressar. 

Em decorrência dessa necessidade, Marchesi (2004, p. 15-17) relata que 

surgem então as “Escolas de Educação Especial”, visando o atendimento a 

estudantes que apresentavam um nível de deficiência ou transtorno significativo. 

Essas escolas seriam a melhor alternativa de desenvolvimento interativo e 

pedagógico do momento, pois as mesmas ofereciam um ensino diferenciado com 

profissionais especializados e com práticas metodológicas e recursos adequados. 



A educação especial, no momento, vem se expandindo em sua 

transversalidade, desde a educação infantil até a educação superior, ofertando o 

atendimento educacional especializado (AEE). A educação especial, na perspectiva 

inclusiva, envolve uma política de ações envolvendo a formação de professores para 

atendimento em AEE, inclusive demais profissionais do ensino comum, objetivando 

a efetivação da inclusão. O AEE é um atendimento que procura complementar 

necessidades pedagógicas especificas a cada realidade do público-alvo da 

educação especial, composto por estudantes com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2008). 

Constata-se que o contexto que integramos evidencia uma crescente 

necessidade acerca da compreensão e percepção das diferentes necessidades, 

demonstradas através de atitudes desencadeadas em sala de aula. Assim, é 

imprescindível rever atitudes e práticas que atendam a demanda do momento. Para 

tanto, é preciso entender o papel da educação inclusiva no espaço e período que 

integramos. 

A atual política de educação especial foi ratificada pela Conferência Nacional 

de Educação de 2008, em cujo relatório foi registrado que a educação inclusiva 

objetiva: 

 
[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 
ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento 
educacional especializado; formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissional da educação para a 
inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 
arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas. (BRASIL, 2008, p. 14). 
 
 

Essa política mobiliza uma ação de busca e pesquisa por parte dos 

profissionais que estão atuando no contexto educativo do ensino comum, 

valorizando a integração de diferentes indivíduos numa dinâmica interativa que priva 

pelo desenvolvimento de suas potencialidades de forma ampla e segura, articulando 

a necessidade emergente de trabalhar-se a inclusão de forma abrangente e eficaz. 

 

 



1.2  A Legislação e o Desenvolvimento Pedagógico 

 
A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394/96 estabelece que todas as crianças têm 

direito e acesso a uma educação pública de qualidade sem distinção, a ser ofertada, 

financiada e regulamentada pela rede pública de ensino. Prevê ainda, o acesso dos 

educandos que apresentam necessidades educativas especiais e que estas 

preferencialmente, sejam incluídas nas escolas públicas, participando de uma 

educação igualitária e inclusiva. Esta Lei, no Capítulo V, artigos 59 e 60, preceitua: 

 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de 
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo. (BRASIL, 1996, p.24). 
 
 

1.3 Instruções que Programam o Atendimento em Salas de Recursos 
Multifuncional 

 

As Instruções estaduais estabelecem critérios para o atendimento de 

estudantes que apresentam uma determinada necessidade pedagógica, incluído a 

forma de atendimento e prática pedagógica em processo de construção. 

 
Instrução SEED/SUED N° 016/2011 – Estabelece critérios para o 
atendimento educacional especializado em SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAL TIPO I na Educação Básica – área da deficiência 
intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 
desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. 



A Superintendente da Educação, no uso de suas atribuições e, considerando: a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9394/96; o Decreto Federal n° 

7.611, de 17 de novembro de 2011; e, os preceitos legais que regem a Educação, 

emitem 

 
1.3.1 DEFINIÇÃO 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica que complementa a 

escolarização de alunos que apresentam deficiência Intelectual, deficiência física 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino. 

 

1.3.2 OBJETIVO 

Apoiar o sistema de ensino, com vistas a complementar a escolarização de alunos 

com deficiência Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 

desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede Pública 

de Ensino. 

 
INSTRUÇÃO Nº 016/08- SUED/SEED – Estabelece critérios para o 
funcionamento da SALA DE RECURSOS, na área de Altas 
Habilidades/Superdotação, para a Educação Básica. 
A Superintendente da Educação, no uso de suas atribuições e, 
considerando os preceitos legais que regem a Educação Especial: a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional N.º 9394/96; as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Parecer CNE 
N.° 17/01; a Resolução CNE N.º 02/01; e, a Deliberação N.º 02/03-CEE-PR, 
expede a seguinte INSTRUÇÃO 

 
1.3.3 Da Natureza 

Sala de Recursos é um Serviço de Apoio Especializado, de natureza pedagógica, 

que suplementa o atendimento educacional realizado em classes comuns da 

Educação Básica. 

 

1.3.4 Do Alunado 

Alunos regularmente matriculados que frequentam o Ensino Fundamental ou Ensino 

Médio e que apresentam altas habilidades/superdotação. 

 

1.3.5 Do Ingresso 

O aluno deverá ter, impreterivelmente, avaliação pedagógica no contexto escolar 

complementada ou não com laudo psicológico. 



1.3.6 Da Avaliação de Ingresso na Sala de Recursos 

A avaliação de ingresso na Sala de Recursos deverá ser realizada no 

contexto escolar do ensino regular pelos professores da classe comum, professor 

especializado, pedagogo da escola, com assessoramento de uma equipe 

multiprofissional externa (Universidades, Faculdades, Escolas de Educação 

Especial, Secretarias Municipais da Saúde através do estabelecimento de parcerias, 

entre outros) e equipe do NRE e/ou Secretaria Municipal de Educação, devidamente 

orientada pela SEED/DEEIN. 

O processo de avaliação deverá ser orientado e vistado pela Equipe de 

Educação Especial do NRE. 

A avaliação para a identificação das altas habilidades/superdotação deverá 

ser realizada, no contexto escolar do ensino regular, através da observação direta e 

sistemática das expressões de habilidades, interesses, capacidade intelectual geral, 

aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de 

liderança, talento especial para as artes e capacidade motor-psicomotora, 

complementada ou não com laudo psicológico. 

 

1.4 Plano de Ação 

 

1.4.1 Conteúdo 

Público-alvo da educação especial, conforme o Plano Nacional da Educação. 

 

1.4.2 Objetivo 

Compreender a atuação do profissional da educação no processo de 

construção do saber de estudantes que fazem parte do público-alvo Educação 

Especial. 

 

1.4.3 Procedimento Metodológico 

Por meio da interação e socialização de saberes, mediando informações 

acerca do trabalho pedagógico no contexto escolar e especificidades detectadas na 

análise do processo de internalização de conteúdos, comportamentos e áreas de 

interesse. 

 

 



1.4.4 Avaliação 

Contínua, partindo do interesse e da efetiva participação do professor no 

processo. 

 
1.4.5. Construindo com os professores a proposta do projeto 

 

 Dinâmica exploratória, distribuir a atividade e refletir sobre cada uma 

das imagens relacionadas. 

 

Fonte: VIRGOLIM, Ângela M. Rodrigues. Toc, toc... plim, plim: lidando com as emoções, brincando 
como o pensamento através da criatividade. / Ângela M. Rodrigues Virgolim, Denise de Souza Fleith, 
Mônica Souza Neves-Pereira. Campinas, SP: Papirus, 1999, p. 127. 



1.4.6 Atividades Propostas 

 

Questionário investigativo 

 

1. Ao analisar as imagens, relate, em forma de frases, o que você entendeu acerca 

das mesmas? 

 

2. Como professor da rede pública de ensino, como tem sido a sua prática em 

relação ao processo de inclusão no contexto escolar ao qual pertence? 

 

3. Na efetivação do trabalho pedagógico, você tem encontrado dificuldades quanto 

ao processo de interação, socialização e desenvolvimento cognitivo por parte de 

alguns estudantes? Caso a sua resposta seja afirmativa, descreva-os. 

 

4. Ao analisar o desenvolvimento pedagógico de um determinado estudante, você 

percebe que a prática metodológica adotada é pertinente ao processo de 

desenvolvimento de potencialidade? Disserte sobre o processo pedagógico, 

levando em conta a diversidade educativa. 

 

5. Ao indagar sobre a sua ação pedagógica, na sua percepção qual seria a 

necessidade que mais vem fragilizando a efetiva prática do professor no contexto 

escolar? 

 

6. Ao expor sua preocupação, explique qual o caminho a tomar, para que essa 

necessidade seja alcançada? 5  

 

Prática metodológica com o professor. 

Slides da primeira unidade 

http://www.youtube.com/watch?v=mt-t-3UpQto Acesso em 14/11/2014.  

Meu nome é Radio / pt: Rádio) é um filme de drama americano lançado em 2003, 

dirigido por Michael Tollin, baseado em uma história verídica. 

O filme meu nome é radio, retrata a historia de um estudante que vence as próprias 

limitações em busca de um sonho. 

 

                                                             
5
 http://mirandalibrassemfronteiras.weebly.com/aee---atendimento-educacional-especializado-ahsd---

distuacuterbios-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem.html Retirado no dia 21/09/2014 

http://www.youtube.com/watch?v=mt-t-3UpQto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_drama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003_no_cinema
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Tollin&action=edit&redlink=1
http://mirandalibrassemfronteiras.weebly.com/aee---atendimento-educacional-especializado-ahsd---distuacuterbios-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem.html
http://mirandalibrassemfronteiras.weebly.com/aee---atendimento-educacional-especializado-ahsd---distuacuterbios-dificuldades-e-transtornos-de-aprendizagem.html


 Assistindo recorte do filme “Meu nome é Rádio”. Após essa prática, ter 

momentos de discussão, acerca de episódios que são narrados no filme que 

tem haver com exemplos que vivenciamos em sala de aula. 

 Documentário acerca da Educação Especial e Inclusão. 

http://www.youtube.com/watch?v=G9xjw7Wec8I&list=PL606E5FD19050AAD6 

retirado no dia 23/09/2014 

 

 

Após essa serie de estudo, responda: 

 

1. Diante das afirmações que retratam a legislação e as evidências 

apresentadas nos recortes do filme e no documentário, como tem sido 

sua atuação quanto à aplicabilidade dessa modalidade educativa? 

 

2. No contexto educativo que media o saber formal existem estudantes que 

apresentam uma necessidade educativa especial? Ao ser ver, qual seria 

essa necessidade? 

 

3.  Na instituição em que você trabalha, existe um trabalho envolvendo o 

atendimento educacional especializado? Como esse trabalho acontece? 

 
 

A realimentação do tema em estudo constará de momentos de análise e 

discussão interativa onde os profissionais participantes emitiram opiniões 

importantes, pois através das mesmas, é que a pesquisadora, poderá observar se 

está ocorrendo à compreensão, quanto à investigação diagnóstica no espaço 

educativo que os mesmos estão mediando o saber formal. 

Caso essa ação não esteja sendo efetivada como planejada, fica-nos a tarefa 

de rever o direcionamento, como estamos trabalhando com conceitos relacionados à 

inclusão. Nesse sentido deve-se começar repensando nossa prática, em seguida 

analisar, se ação mediatizada é benéfica, para adaptar ou flexibilizar (se 

necessário), conceitos transmitidos.  

Objetiva-se com essa ação instigar os profissionais da educação à efetiva 

participação no processo de investigação de detectação de estudantes que 

apresentam indicativos de Altas habilidades/superdotação. 

http://www.youtube.com/watch?v=G9xjw7Wec8I&list=PL606E5FD19050AAD6


Unidade II 

“Um país que investe em educação, leitura 
e qualificação de mestres e professores investem 
em seu futuro. Só poderemos vencer os desafios 
inerentes ao mundo globalizado preparando nossas 
crianças e jovens através da educação”. 

(Luis Alves)
6
 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Indicadores de Altas Habilidades/Superdotação 

Processo avaliativo de Altas Habilidades/Superdotação 

 

                                                             
6
 Fonte: http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/frases-para-alunos-de-incentivo-e-

motivacao-para-sala-de-aula.php Acesso 14/11/2014. 
 

FONTE: http://institutovovoantonia.netaula.com.br/file_upload/logo_escola_aberta.jpg 

 

http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/frases-para-alunos-de-incentivo-e-motivacao-para-sala-de-aula.php
http://www.esoterikha.com/coaching-pnl/frases-para-alunos-de-incentivo-e-motivacao-para-sala-de-aula.php
http://institutovovoantonia.netaula.com.br/file_upload/logo_escola_aberta.jpg


2. A Importância da Avaliação Psicopedagógica no Atendimento Especializado 

 

A importância desta ferramenta consiste na investigação e análise de dados 

que venham a contribuir com a produção de práticas metodológicas, adequando-as 

ao trabalho pedagógico no contexto escolar. 

Segundo Giné (2010, p. 275), 

 

A prática da avaliação psicopedagógica deve ser coerente, tanto do ponto 
de vista conceitual quanto do metodológico, com a origem social do 
desenvolvimento, e, portanto da aprendizagem, e com uma visão das 
diferenças individuais como indicadores da natureza e do tipo de apoios que 
devem ser proporcionados aos alunos. 

 

Diante desse enfoque, constata-se uma necessidade de ater-se a realização 

da avaliação em contexto escolar, observando diferentes situações que envolvem o 

meio social, educativo e familiar do estudante e suas possíveis interações, sabendo 

que todo processo de mudança decorre de motivações intrínsecas que são 

provocadas por diferentes situações elencadas no meio educativo.  

De acordo com relatos mencionados por Giné (2010), fica-nos a preocupação 

com o processo avaliativo vigente, privilegiando no momento a avaliação como 

enfoque interdisciplinar, com a colaboração de diferentes profissionais da saúde, 

bem como dos familiares e docentes que mediam o saber formal, expondo 

necessidades e potencialidades evidenciadas no decorrer do trabalho mediatizado. 

Segundo Giné (2010), a natureza interativa e contextual do desenvolvimento 

preocupa-se com dados coletados e, através dos mesmos, visa analisar possíveis 

encaminhamentos e que estes venham ao encontro das necessidades detectadas. 

Todo indivíduo é um ser social, trás consigo inúmeras informações que 

poderão ser mediadas através de práticas metodológicas favoráveis ao 

desenvolvimento cognitivo. No entanto, é necessário que os profissionais se interem 

de todo seu histórico familiar, educativo e aprendizado internalizado, direcionando 

técnicas, recursos e metodologias que possibilitem uma construção do saber formal 

sistematizado. 

Giné (2010) relata que o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos estão 

atrelados às oportunidades e experiências vivenciadas que os adultos, ou 

companheiros mais experientes, oportunizam-lhes em diversas situações e inclusive 



em ambientes educativos, favorecendo a construção do processo ensino e 

aprendizagem. 

Nesse sentido, Giné (2010) elenca alguns modelos que norteiam o processo 

avaliativo em contexto escolar. Em primeiro lugar, ressalta a identificação de 

elementos relacionados ao contexto social do estudante, atribuindo-lhes 

significativos, também ressalta as práticas adotadas em sala de aula incluindo 

recursos que privilegiem a aprendizagem e, por último, quais os entraves que os 

privam de desenvolver sua capacidade intelectual. 

De acordo com Giné (2010), a avaliação prevê elementos que redimensionem 

o processo ensino e aprendizagem, atendo para a necessidade educativa do 

estudante, orientando formas e práticas no direcionamento da construção de 

informações referentes ao desenvolvimento das diferentes potencialidades. 

Em resumo, Giné (2010) declara que a avaliação das competências 

curriculares deverá permitir a identificação das capacidades produtora do estudante, 

relacionando-as aos objetivos e aos conteúdos das diferentes áreas curriculares e, 

em especial, atendo-se para o talento evidenciado.  

Segundo Coll e Martin7 (1993 apud Giné 2010, p.281), 

 

Avaliar as aprendizagens de um aluno equivale a especificar até que ponto 
ele desenvolveu determinadas capacidades contempladas nos objetivos 
gerais da etapa. Para que o aluno possa atribuir sentido às novas 
aprendizagens propostas, é necessária a identificação de seus 
conhecimentos prévios, finalidade que se orienta a avaliação das 
competências curriculares. 

 

Compreende que o processo avaliativo deverá detectar grau de conhecimento 

cientificamente construído, e assim valorizar encaminhamentos que nortearam o 

desenvolvimento de potencialidade através de conceitos previamente elaborados, 

atendo para os indicativos de intervenção. 

Segundo relatos de Giné (2010), a avaliação ressalta critérios que indicam o 

grau de desenvolvimento (aprendizagem) alcançado pelo estudante avaliado, 

observando o ciclo ou etapas de aprendizado, inclusive a causalidade do saber 

adquirido. Também vale ressaltar o nível de desenvolvimento cognitivo do estudante 

e as inteligências e canal de aprendizagem. 

                                                             
7
 COLL, C.; MARTÍN, E. (1993). La evaluación del Aprendizaje em el curriculum escolar: uma 

perspectiva constructivista. A. VV. AA. El constructivismo em el aula. Barcelona: Ed. Graó. 



Entende-se que o processo avaliativo permeia todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, é fundamental que os professores comprometam-se com 

o saber formalmente sistematizado, atendo para as individualidades e 

especificidades de cada indivíduo, pois ao profissional da educação são delegados 

encaminhamentos norteadores do processo avaliativo com indicadores de 

funcionalidade ou limitações. 

 

2.1 Altas Habilidades/Superdotação 

Segundo Landau (2002), existe características que difere a pessoa com 

AH/SD, das demais, o talento. Todo talento deve ser estimulado, regado como se 

fosse uma planta. 

Na continuidade Landau (2002) relata que tanto os trabalhos como a 

experiência mostram que a criança talentosa precisa de estimulo e reforço positivo 

para desenvolver suas potencialidades. 

No decorrer de sua exposição Landau (2002) declara que se essas crianças 

não forem estimuladas de forma adequada, desde cedo, se retraem e lutam contra 

os próprios talentos. Assim cabe ao profissional que media o saber com esse 

alunado, detectar as potencialidades e assim estimular o desenvolvimento de seus 

talentos. 

Segundo Moreira e Stoltz, (2012, p.58), o desenvolvimento da criança com 

AH/SD envolve: 

 

Um nível elevado de inteligência mensurada; 
Aptidão acadêmica especifica em uma disciplina; 
Pensamento criativo; 
Talento superior em artes visuais e performáticas; 
Liderança natural entre seus pares; e 
Habilidade psicomotora – desempenho destacado ou ingenuidade no 
atletismo, habilidades mecânicas ou outras áreas que exijam coordenação 
motora fina ou ampla (HONG KONG, 2011 apud MOREIRA E STOLTZ, 
2012, p.58). 

 

Mas, para que muitos profissionais que atuam no ensino comum (regular) 

tenham conhecimento dessas características, é necessário que se faça uma 

explanação das diferentes habilidades e potencialidades evidenciadas. Para tanto, o 

profissional especializado poderá fazer um exposição de dados, (por meio de 

estudos e pesquisas) referenciando todas as situações e conceitos que abordam tal 

desenvolvimento. 



Moreira e Stoltz (2012) relatam que esse atendimento será precedido da 

identificação que é o meio que o especialista tem para poder contribuir com 

informações, juntamente com intervenções a serem seguidas. 

De acordo com Landau (2002), o talento não surge de um vazio interior, mas 

das capacidades de adquirirem-se os conhecimentos, desenvolver habilidades e 

compreender experiências. Nesse relato, observa-se que tanto a identificação como 

a prescrição de intervenções são imprescindíveis para que o desenvolvimento de 

talentos aconteça de forma satisfatória. 

 

2.2 Indicadores de Estudantes que Evidenciam Altas habilidades/superdotação 

 

Entre as teorias usadas para o reconhecimento de altas habilidades, a teoria 

conhecida como o “modelo dos três anéis” de Renzulli8 (1986, p. 11-12, apud 

PEDRO; PALUDO; CHACON, 2013, p. 1), retratando três características de igual 

intensidade indicadoras do potencial superior, manifestadas através de “habilidades 

gerais ou específicas acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade” 

(Figura1). 

 
FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE SUPERDOTAÇÃO, SEGUNDO RENZULLI 
FONTE: http://elaineaee.blogspot.com.br/2011/11/atendimento-educacional-especializado_9641.html 

 

De acordo com Renzulli (1986, p. 11-12, apud PEDRO; PALUDO; CHACON, 

2013, p. 1), 

O comportamento superdotado consiste nos comportamentos que refletem 
uma interação entre três grupamentos básicos dos traços humanos – sendo 
esses grupamentos habilidades gerais e/ou específicas acima da média, 
elevados níveis de criatividade. As crianças superdotadas e talentosas são 
aquelas que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de 

                                                             
8
 RENZULLI, J. J. The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative 

productivity. In: RENZULLI, J. S.; REIS, S. M. (Eds.). The triad reader. Mansfield Center: Creative 
Learning, 1986. p. 2-19. 

http://elaineaee.blogspot.com.br/2011/11/atendimento-educacional-especializado_9641.html


traços e que os aplica a qualquer área potencialmente valiosa do 
desempenho humano. (RENZULII, 1986, p. 11-12, apud PEDRO; PALUDO; 
CHACON, 2013, p. 1). 
 
 

Segundo a Secretaria de Educação Especial do MEC: 
 

Altas Habilidades referem-se aos comportamentos observados e/ou 
relatados que confirmam a expressão de traços consistentemente 
superiores em relação a uma média (por exemplo: idade, produção ou série 
escolar) em qualquer campo do saber ou do fazer. Deve-se entender por 
traços, as formas consistentes, ou seja, aquelas que permanecem com 
frequência e duração no repertório dos comportamentos da pessoa, de 
forma a poderem ser registradas em épocas diferentes e situações 
semelhantes (BRASIL

9
, 1995b. p.13 apud PLETSCH; FONTES, 

2009.p.174). 

 

Pletsch e Fontes (2009, p. 175) defendem que teorias mais recentes explicam 

“a inteligência e as altas habilidades de maneira mais dinâmica e plural”, citando 

Gardner10 (1995 apud PLETSCH; FONTES, 2009, p. 175) que, conhecido pela teoria 

das “inteligências múltiplas”, define “a inteligência humana como um conjunto de 

habilidades que permitem ao individuo solucionar problemas de forma criativa nas 

mais diferentes e desafiadoras situações” do contexto social onde interage. Para 

tanto, é necessário ater-se à funcionalidade dessa capacidade, para que possamos 

desenvolver uma prática pedagógica coerente à inclusão. 

Observando esses referenciais, constata-se que, nem sempre, o professor do 

ensino comum compreende tal saber, para atuar, encaminhando ou adaptando a 

prática pedagógica frente às diferentes especificidades detectadas. Nesse sentido, 

fica-nos a responsabilidade de multiplicar tal informação, a fim de sugerirmos 

possíveis intervenções que venham contribuir com o processo ensino e 

aprendizagem de forma adequada. 

 

2.3 Instrumentos que Evidenciam Indicadores de Altas 
Habilidades/Superdotação 

Os instrumentos de pesquisa envolverão questionários investigativos que 

nortearão o processo de avaliação em contexto escolar. Esses documentos se 

basearão na percepção de características evidenciadas por estudantes em sala 

regular do ensino comum. Esse processo envolverá períodos de estudo 
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 BRASIL. Diretrizes gerais para o atendimento educacional dos alunos portadores de altas 

habilidades/superdotação e talentos. Brasília: MEC/SEESP, 1995b. (Série Diretrizes n° 10). 
10

 GARDNER, H. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. 



compreendendo a aplicabilidade dos mesmos, bem como, a tabulação dos 

resultados obtidos e, em seguida, a avaliação individual do estudante indicado. 

Para conclusão desse processo, teremos momentos de repasse das 

informações coletadas, em momentos de estudo, verificando os resultados 

juntamente com professores que mediam o saber formal, concluindo a avaliação 

com um relatório contendo encaminhamentos de indicadores de altas 

habilidades/superdotação.  

Para que esse processo tenha inicio, é necessário que primeiro haja uma 

investigação na sala de aula, partindo de informações repassadas pelos 

profissionais que interagem com esse alunado. A partir dessas informações inicia-se 

a avaliação pedagógica, em contexto escolar. Porém, essa avaliação só será 

concluída com o parecer do Núcleo de Educação, Coordenadoria da Educação 

Especial. 

Segundo Freitas & Pérez (2012, p.11), mesmo que o processo de 

identificação a ser realizada no AEE não tenha sido concluído, conforme orientação 

do INEP11 (201112), para o preenchimento dos formulários, não há exigência de 

“laudo”, sendo assim esses estudantes poderão ser encaminhados para o AEE, 

usufruírem de atendimento diferenciado e inclusive serem cadastrados no Censo 

Escolar. 

Na continuidade, Freitas & Pérez (2012, p.11), relatam que o AEE para 

alunos de AH/SD13 objetiva identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e 

de acessibilidades que eliminem as barreiras para sua plena participação, inclusive 

proporcionar aos mesmos a participação a programas de enriquecimento curricular, 

mediante as áreas de interesse e especificidades detectadas. 

De acordo com a pesquisa das Professoras Freitas & Pérez (2012, p.17),  
 

Os instrumentos procuram tecer esse diálogo entre teoria e prática, partindo 
de dois construtos, Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1983 e 
2000) e Teoria dos Três Anéis de Renzulli (1978 1986), que compatibilizam 
um conceito de inteligência e um conceito de AH/SD; de pesquisas 
nacionais e internacionais sobre as características e os indicadores próprios 
das PAH/SD (ACEREDA EXTREMIANA, 2000; ALENCAR; FLEITH, 2001; 
2007; CALDERÓN CARVAJAL et al., 2006; GUENTHER, 2000; 2006; 
NOVAES, 1979; PRIETO SÁNCHEZ; CASTEJÓN COSTA, 2000; 
RENZULLI; REIS, 1997, RENZULLI et al. 2000; VIRGOLIM, 2007; ZAVALA 
BERBENA, 2006), de pesquisa de campo (PÉREZ, 2004 e 2008) e da 
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 INEP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 
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 Para maior aprofundamento do conteúdo, acesse: 
http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/duvidas-educacao-especial Retirado no dia 26/09/2014 
13 Altas habilidades e superdotação. 

http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/duvidas-educacao-especial


avaliação crítica de instrumentos que já vinham sendo utilizados no País. 
Essas ferramentas de uso educacional permitem identificar os principais 
indicadores de AH/SD em qualquer área, em três faixas etárias: crianças de 
6 a 9 anos, crianças e adolescentes (de 10 a 18 anos) e adultos. 
 
 

 
2.4 Características que devem ser analisadas quanto empregabilidade dos 
Instrumentos indicados 

De acordo com a pesquisa das Professoras Freitas & Pérez (2012, p.19-23), 

para a empregabilidade dos instrumentos das autoras em referência, as seguintes 

características devem ser analisadas: 

 Precocidade e gosto pela leitura. 

 O cultivo de interesses variados e diferenciados aos seus pares. 

 Assincronismo. 

 Assincronismo afetivo-intelectual 

 O assincronismo intelectual-psicomotor  

 Assincronismo da linguagem e do raciocínio. 

No âmbito do funcionamento externo, tais características devem ser 

observadas: 

 O Assincronismo criança-escola. 

 O Assincronismo nas relações familiares ou assincronismo familiar 

 Preferência por trabalhar/Estudar sozinhos. 

 Independência e autonomia. 

 O Senso de Humor desenvolvido. 

 Perfeccionismo. 

 Capacidade de observação muito elevada. 

 Liderança 

 O gosto e a preferência por jogos que exijam estratégias. 

 

2.5 Fatores que podem ocultar ou “camuflar” os Indicadores. 

De acordo com pesquisa das Professoras Freitas & Pérez (2012, p.23-24), 

fatores individuais ou ambientais, podem ocultar ou ‘camuflar’ os indicadores, a 

saber: 

Fatores individuais – Baixa autoestima, depressão e perfeccionismo. 

Fatores sociais – Educação diferenciada. 



Fatores familiares – Baixas expectativas em relação ao desempenho do 

aluno, excessiva pressão ou conflitos familiares. 

Fatores educativos – Falta de flexibilização por parte dos professores. 

Compreende-se que é o olhar diferenciado do professor que faz a diferença, 

entre uma e outra “causa”. Ao entender esses indicativos, cabe ao profissional 

indicar estudantes que apresentam tais características, contribuindo assim com o 

processo de ensino e aprendizagem de forma consciente e comprometida. 

 

 

2.6. Plano de Ação 

 

2.6.1 Conteúdo: Processo de investigação e detecção de estudantes com 

indicativos de altas habilidades/superdotação; 

 

2.6.2 Objetivo: Compreender o processo que leva-nos a investigação de estudantes 

que apresentam indicativos de altas habilidades/superdotação; 

 

2.6.3 Procedimento Metodológico: Através da ação mediatizadora, repassar 

trocando informações acerca do trabalho pedagógico em contexto escolar e 

especificidades a serem detectadas, analisando o processo de internalização de 

conteúdos por parte de determinados estudantes e inclusive o comportamento e 

área de interesse. 

 

2.6.4 Avaliação: Mediante o repasse de informações detectadas e ainda da efetiva 

participação do professor (interesse e comprometimento) e o processo de 

identificação. 

 

2.6.5. Identificando estudantes que apresentam indicadores de altas 

habilidades/superdotação 

 

 

Slides do capitulo II 

 Estudando conceitos que orientam o processo investigativo acerca de 



indicativos de Altas habilidades/superdotação; 

 Assistindo ao Filme: Uma Mente Brilhante 

Fonte: http://www.faders.rs.gov.br/filmes/2. Acesso em 13/11/2014. 

Gênero: Drama 
Sinopse: O filme retrata a história da dura vida do matemático John Nash (Russell 
Crowe) que, no meio do século passado, aos 21 anos, revolucionou as teorias 
econômicas com suas ideias originais que ele tanto procurou, formulando um 
teorema que provou sua genialidade e o tornou aclamado. A história começa com 
sua vida na faculdade e vai até 1994, quando o mesmo ganhou o prêmio Nobel. 
História de John Nash, homem considerado esquizofrênico pelos médicos, mas que 
chegou a ganhar um Prêmio Nobel graças à sua genialidade. 
Link do filme – Uma Mente Brilhante. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsO5N16uQGc Acesso em 13/11/2014. 

 

Refletindo e comparando situações vivenciadas... 

 

 

 Período de discussão acerca do tema estudado e ainda de recorte do filme 

“Mente Brilhante”; 

 Características e semelhanças repassadas através do estudo e do filme; 

Acaso você professor tem estudantes em sua sala de aula que apresentam 

tais comportamentos? Agora, qual seria a sua atitude, frente a essa 

percepção? 

 

2.7 Instrumentos para identificação de estudantes de AH/SD em crianças e 
adolescentes 
 

Segundo Freitas & Pérez (2012, p.25), os instrumentos de triagem, nos 

permitem detectar estudantes que se destacam. Na continuidade do processo, 

ocorre a aplicabilidade dos instrumentos individuais (áreas do saber), confirmando 

ou não os indicadores de altas habilidades/superdotação; 

Apresentando os instrumentos que emitem indicadores de altas 

habilidades/superdotação, estes instrumentos referenciarão indicativos de 

estudantes que evidenciam características de altas Habilidades/Superdotação, em 

contexto escolar.  

É através destes questionários que se dará continuidade ao processo de 

avaliação pedagógica e multidisciplinar de tais estudantes. 

fonte:%20http://www.faders.rs.gov.br/filmes/2
https://www.youtube.com/watch?v=BsO5N16uQGc


 
Os questionários que serão apresentados têm como fonte bibliográfica: 

FREITAS, Soraia Napoleão. Altas habilidade/superdotação: atendimento 

especializado. 2. ed. rev. e ampl. Marília: ABPEE, 2012, p. 40 a 58. 

 

Anexo 1 – Questionário de Autonomeação e Nomeação pelos Colegas, instrumento 

de triagem, que serve para fazer um mapeamento para posterior acompanhamento 

educacional em turmas de 1° ao 4° ano do Ensino Fundamental 

 



Anexo 2 – Lista de Verificação de Identificação de Indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação (LIVIAHSD) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 – LIVIAHSD-AA – Lista de Verificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação Área Artística (Professores de Arte) 

 

 

 

 



Anexo 4 – O LIVIAHSD-ACC – Lista de Verificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação Área Corporal-Cinestésica (Professores de Educação 

Física) 

 

 

 

 

 



Anexo 5 – Questionário para Identificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação – Aluno (QIIAHSD – A) 

 

 

 



Anexo 6 – Questionário para Identificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação – Responsáveis (QIIAHSD – R), a ser respondido pelos 

pais ou responsáveis. 

 

 



Anexo 7 – Questionário para Identificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação – Professor (QIIAHSD – Pr), a ser respondido pelo 

professor de sala de aula. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 Questionário para Identificação de Indicadores de Altas 

habilidades/superdotação – em Adultos (QIIAHSD – Adultos), a serem respondidos 

individualmente, respectivamente, por crianças e adolescente (10 a 18 anos e 

adultos) 

 

 

 

 



Anexo 9 – Questionário complementar indica as Características Artísticas e 

Esportivas (QCCAE) (Anexo 9) tem a função de investigar as AH/SD, e 

complementar o Questionário do Aluno, aplicado a estudantes do 5º ao 9º ano e 1º 

ao 3º ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 



Segundo Freitas & Pérez 2012, estes instrumentos (questionários) podem ser 

usados para identificar alunos com AH/SD do ensino fundamental, médio, 

profissional e superior e, ainda, alunos adultos ou adultos que, no momento da 

aplicação do questionário, não estão frequentando algumas das etapas descritas. 

Quanto à educação infantil, Vieira14 (2005 apud PÉREZ, 2009, p. 309) desenvolveu 

um questionário especifico a essa faixa etária. 

No contexto do ensino comum, esses instrumentos são direcionados a 

identificação. Para tanto, faz-se um combinado com os professores das áreas em 

que os testes são direcionados, repassando informações referentes à aplicação de 

tais instrumentos e, em seguida, a coleta de dados, obtendo o resultado de tal 

investigação, atento sempre para o nível de desenvolvimento dos estudantes e estes 

poderão dar continuidade, caso queiram, ao processo de avaliação em contexto 

escolar. 

O processo de avaliação em contexto escolar baseia-se na aplicação de tais 

instrumentos (questionários). Na continuidade, acontecerá à tabulação dos dados, 

observando os indicadores evidenciados para depois, em contato direto com o 

estudante, prosseguir com o processo avaliativo, onde os mesmos passam a 

participar de atividades pedagógicas em sala multifuncional na área de altas 

habilidades/superdotação.  

Freitas & Pérez (2012) relatam que se deve levar em conta o percentual de 

indicação de cada estudante, sendo que esse resultado deverá superar o valor de 

51% das questões questionadas. Depois, os professores das áreas específicas 

darão continuidade, repassando os questionários respondidos para observar o 

cruzamento de informações, quanto a haver ou não indicativos de altas 

habilidades/superdotação. 

Os instrumentos indicados são usados como elementos de identificação dos 

estudantes que apresentam indicadores de AH/SD. No entanto, depende muito da 

realidade de vida de cada estudante e do momento de vida que se encontra e, 

ainda, do nível de desenvolvimento, interação, socialização e mais, capacidade de 

compromisso com a tarefa elencada, área de interesse e, inclusive, predisposição 

quanto a efetiva participação no processo de ensino e aprendizagem. 
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 VIEIRA, N. J. W. “Viagem a Mojáve-Óki”! Uma trajetória na Identificação das altas 
habilidades/superdotação em crianças de quatro a seis anos. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Educação. Programa de Pós-graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre, 2005. 



Sendo viável, dar continuidade ao processo avaliativo, fazendo uso de outros 

instrumentos que se fizerem necessário e adequado a realidade evidenciada. Para 

tanto é importante compreender que o processo avaliativo, envolve uma equipe de 

multi profissionais da área da educação e até da área da saúde, numa atmosfera de 

parcerias onde cada um apresentará seu parecer culminando na avaliação 

psicopedagogica em contexto escolar. Esse processo pode levar até um ano para se 

concluir.  

Constata-se que no ambiente de muitas escolas públicas, ocorre uma 

dificuldade, quanto a parcerias na efetivação das avaliações, esse é o grande 

entrave que pode prejudicar o processo de seleção e até a efetiva inserção de 

estudantes com indicativos de AH/SD, em salas de recursos multifuncionais na área 

de AH/SD. 

Portanto, é importante que os professores do ensino comum (disciplinas 

descritas no processo de investigação) tenham conhecimento dos indicadores de 

PAH/SD, para detectar e, juntamente com a professora da sala multifuncional na 

área de AH/SD, elaborar uma avaliação pedagógica em contexto escolar, pois, com 

esta avaliação, segundo Freitas & Pérez (2012. p.35), 

 

Não é um processo fácil, já que não existe um perfil único que possa ser 
aplicado a todas elas, e dever ter uma finalidade clara. No caso de alunos 
que frequentam alguma etapa ou modalidade educacional, a identificação é 
parte do Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme o Art. 10, 
inciso IV e Art. 13, inciso I da Resolução Nº 4 do CNE/CEB (BRASIL, 2009), 
porque ela requer um período de 4 a 12 meses e somente pode ser 
realizada por um profissional capacitado. Objetivando a promoção desse 
atendimento, seja em SRM (Sala de Recursos Multifuncional), ou em outros 
espaços determinados, para desenvolver estratégias de enriquecimento 

extra ou intracurriculares. 
 
 

Compreende que esse processo envolve uma ação conjunta de diferentes 

seguimentos, procurando analisar situações diversas do processo, a fim de elencar 

elementos que venham contribuir de forma global com o desenvolvimento de 

talentos. Para tanto, é importante ater-se às diferentes características apresentadas 

e, ainda, aos conceitos pré-estabelecidos. É preciso destacar que o trabalho 

pedagógico e até o metodológico em sala de aula estão atrelados a todas essas 

informações, instigando-nos à mudança de prática para atingir um grupo de 

estudantes que podem fazer o diferencial, quando orientados de forma adequada. 



Unidade III 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, 
sem aprender a fazer o caminho caminhando, 
refazendo e retocando o sonho pelo qual se 
pôs a caminhar.” 

(Paulo Freire15) 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://3.bp.blogspot.com/-PwaW0er4Fuk/Ua4orrX9q9I/AAAAAAAAAC4/x20CZih6tg4/s1600/escola-colegio-sala-de-
aula-classe-turma-aluno-estudantes-professor-1326740369165_956x500.jpg 
 

 

 

 

 

Intervenções Pedagógicas; 

Encaminhamentos; 

Adaptação e Flexibilização Curricular 

 

                                                             
15
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3. O Trabalho com Estudantes que Apresentam Indicativos de AH/SD 

 

Objetiva-se com essa prática adotar metodologias que instiguem o alunado a 

uma predisposição quanto à construção de saberes que privilegiem o 

desenvolvimento de competências, mediante a percepção do mediador (professor) 

de habilidade (inteligência), apresentada no decorrer das interações. 

De acordo com a Instrução Nº016/08 – SUEDSEED 

 

O trabalho pedagógico especializado, em Sala de Recursos, deve constituir 
um conjunto de procedimentos específicos, que tem por objetivo enriquecer 
a aprendizagem, oportunizando intervenções nas áreas das habilidades e 
interesse dos alunos, com parcerias estabelecidas pela escola e outras 
instituições/organizações afins.  
 
 

Compreende-se que o conceito previsto, na instrução norteadora, só será 

efetivado, quando o professor especializado, detentor da avaliação diagnostica 

planejar atividades que possibilitem uma interação entre ensino comum, ensino 

especializado e instituições que ofereçam oportunidades de pesquisa, e estas que 

venham de encontro às habilidades detectadas.  

Segundo Freitas e Pérez (2012, p. 12), 

 

O enriquecimento no caso dos alunos com AH/SD podem ser realizado de 
diferentes formas, no contexto curricular, com flexibilização dos conteúdos 
curriculares, adaptação, alterações nos objetivos e metodologia, como 
também extracurricular, disponibilizando programas de desenvolvimento 
pessoal do sujeito, que podem ser realizados individualmente ou em 
pequenos grupos. Esses programas de enriquecimento visam a aumentar e 
/ ou aprofundar os conteúdos, a extensão do conhecimento e a utilização de 
novas estratégias e métodos de ensino para os diversos níveis de 
escolaridades.  

 
 

Nesse sentido, os professores do ensino comum necessitam de um 

direcionar pedagógico diferenciado, sabendo que estes profissionais são os que, em 

sala de aula, percebem o desenvolvimento cognitivo de tais estudantes. A partir 

dessa percepção, podem vir a adotar práticas que motivem os estudantes à 

aprendizagem. Para tanto, é necessário fazer um trabalho de pesquisa-ação, 

referenciando situações vivenciadas pelos profissionais, elencando características e 

comportamentos apresentados e repassando informações coletadas como 

indicativos para possíveis pesquisas, contribuindo com encaminhamentos e 



elaboração de intervenções que subsidiarão a elaboração de atividades pertinentes 

ao processo ensino e aprendizagem. 

Freitas e Pérez (2012) ressaltam a importância da estimulação das 

potencialidades dos estudantes com AH/SD e a oferta de programas apropriados ao 

enriquecimento curricular, assim como a inclusão dos mesmos no contexto 

educativo que estão inseridos. O ambiente educativo quando é propicio o estudante, 

sente-se encorajado e até estimulado a produção. A partir dessas ações é que os 

estudantes poderão usufruir de trabalho que contribua com a valorização de suas 

potencialidades. 

 

3.1 Intervenções Pedagógicas 

 

Compreende que essa ação consiste numa prática pedagógica consistente e 

específica a cada realidade. Para tanto, a partir de indicativos contidos na avaliação 

psicopedagógica, é que o profissional responsável irá elaborar metodologias que 

venham favorecer o processo ensino e aprendizagem de forma ampla e diretiva. 

Nesse sentido, entende-se que a avaliação psicopedagogica é primordial, 

abrindo caminho para que estudantes avaliados venham usufruir de um atendimento 

diferenciado (especializado), através de uma abordagem específica à necessidade 

detectada. 

Segundo Pletsch e Fontes (2009, p. 180), necessidade educativa especial 

refere-se a uma condição individual e específica do indivíduo e mediante o processo 

avaliativo estes poderão frequentar o ensino em sala multifuncional (contraturno), 

com procedimentos pedagógicos direcionados à necessidade evidenciada. Porém, 

essa prática deverá reunir recursos indicados e estar ligada à área de interesse, 

privilegiado como habilidade referenciada. 

Compreende que o professor em sala de aula poderá (a partir da avaliação) 

programar práticas pedagógicas que venham aguçar o desenvolvimento de 

potencialidades, valorizando e estimulando o desenvolvimento de habilidades, 

mediante realidades contemporâneas que vivenciam, atento para as constantes 

mudanças tecnológicas e inovações impostas pela sociedade que integramos.  

Ao professor do AEE, compete uma abordagem diretiva atenta para 

indicativos contidos na avaliação e inclusive mediar informações, refletindo o 



atendimento recebido em sala comum, assegurando o desenvolvimento das 

especificidades detectadas. 

Todo o trabalho deverá ter em seu bojo uma ação conjunta, entre 

profissionais da educação, família e outros que forem sugeridos, mediante 

encaminhamentos específicos, objetivando a mediação construtiva de um trabalho 

que gere mudanças de ordem interativa, social e comportamental. 

 

Modalidades para intervenção educativa para estudantes com AH/SD 
 

Sistema de Agrupamento Especifico 

1. Agrupamento em Centros Específicos; 

2. Agrupamento em aulas especificas, em Escolas Regulares; 

3. Agrupamento parcial/temporal, flexível; 

Sistema de Intervenção na Sala de aula Regular 

1. Flexibilização/Aceleração 

 Entrada precoce na escola; 

 Dispensa de cursos; 

 Programa de estudos acelerados flexíveis no ritmo, tarefas, e/ou área do 

conhecimento. 

2. Enriquecimento 

Enriquecimento dos conteúdos curriculares: 

 Adaptação curricular; 

 Ampliações curriculares – Vertical/área específica; Horizontal/Interdisciplinares; 

Individuais ou em grupo de participação: Tutorias específicas, monitorias. 

Enriquecimento de Contexto de aprendizagem: 

 Diversificação Curricular; 

 Contextos enriquecidos; 

 Contextos enriquecidos e agrupamentos flexíveis; 

 Contextos instrucionais abertos, interativos e autorregulados; 

Enriquecimento Extracurricular: 

 Programa de Desenvolvimento Pessoal; 

 Programas com Mentores. 

FIGURA 1 – QUADRO DE MODALIDADE DE INTERVENÇÃO 
ADAPTADO DE PÉREZ, RODRÍGUEZ, FERNÁNDEZ

16
 (1998, p.100), POR MARQUES (2010, p. 84) 

FONTE: http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3848 
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3.2 Encaminhamentos 

 

Os encaminhamentos aqui sugeridos foram baseados no texto de livre acesso 

sobre “Altas Habilidades e Superdotação”, disponibilizado por meio virtual17, em 

espaço digital de responsabilidade da área da psicologia da educação, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como recurso educacional aberto 

(REA). 

Assim, com base na referência acima descrita, por meio dos 

encaminhamentos é que o professor(es) poderá(ão) fazer uma intervenção 

pedagógica e, mediante encaminhamentos previamente elaborados, estes darão 

início ao seu planejamento, inserindo práticas metodológicas favoráveis a cada 

necessidade identificada. Ainda, mediante o acesso ao relatório avaliativo, poderão 

encaminhar os estudantes com indicadores de AH/SD, para seus respectivos 

programas, onde esse alunado passará a usufruir de técnicas viáveis ao processo 

de desenvolvimento dos talentos detectados. 

Com base nesse encaminhamento, é importante lembrar que a família é parte 

fundamental do processo e a base de todo desenvolvimento pedagógico, sem essa 

parceria, o trabalho dos profissionais fica fragmentado, sendo que, no decorrer 

desse atendimento, fica clara a necessidade dessa parceria para alcançar objetivos 

propostos e ter êxito nas abordagens planejadas.  

De acordo com a legislação brasileira, os alunos com altas 

habilidades/superdotação deverão receber atendimento especializado que valorize e 

respeite suas necessidades educacionais, refletindo suas especificidades quanto a 

talentos, aptidões e interesses. 

Constata-se que, por mais que esses estudantes mostram-se participativos e 

até mesmo evidenciando aptidões e talentos, se não forem assistidos frente a sua 

área de interesse e com estímulo adequados, tais indivíduos dificilmente obterão 

êxito educacional. Tal processo compreende que o encaminhamento delega-nos 

informações pertinentes a construção de um (planejamento) seguido de um 

atendimento que reflita as reais necessidades, expectativas dos familiares, inclusive 

considerando o trabalho pedagógico desenvolvido no contexto de sala de aula, pois 
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esse atendimento envolve uma reciprocidade compartilhada de informações 

metodológicas. 

O trabalho a ser construído em sala multifuncional refere-se a um programa 

específico, objetivando um complementar de suas necessidades, possibilitando seu 

amplo desenvolvimento pessoal e criando oportunidades para que estes encontrem 

desafios compatíveis com as suas habilidades. Sem este atendimento o aluno vai 

tentar se adaptar à rotina do ensino convencional, podendo gerar desperdício de 

talento, potencial ou desmotivação por não estar devidamente assistido. 

 

3.3 Adaptação e Flexibilização Curriculares 

 

Ao pensar em adaptação e flexibilização curriculares temos que rever práticas 

adotadas em contexto escolar (ambiente educativo) e, se estas, estão de acordo 

com as necessidades que assistimos, inclusive se tais práticas estão suprindo a 

demanda educativa. Caso estas práticas não estejam sendo benéficas, o melhor é 

repensar a prática vigente, revendo ação mediatizada, planejamento elaborado, 

conteúdos direcionados, etc.  

De acordo com Oliveira e Machado (2009. p. 36), 
 

Adaptações curriculares, de modo geral, envolvem modificações 
organizativas, nos objetivos e conteúdos, nas metodologias e na 
organização didática, na organização do tempo e na filosofia e estratégias 
de avaliação, permitindo o atendimento às necessidades educativas de 
todos os alunos, em relação à construção do conhecimento. 
 
 

O processo adaptativo corresponde a um conjunto de informações 

(concepções, métodos e saberes pertinentes a cada realidade) que passa a 

embasar o direcionar metodológico do professor em situação de mediação 

pedagógica. Por tanto é necessário ater-se a cada necessidade, sendo que o 

trabalho que desenvolvemos envolve a diversidade.  

Ao analisar as constantes mudanças, inclusive a variação de entretenimento 

existente em todas as informações visualizadas via ambiente virtual e estímulos 

tecnológicos, fica-nos a preocupação de como despertar o interesse desse alunado, 

inclusive aqueles que apresentam uma necessidade educativa especial, e que, 

precisa ser atendido de forma diferenciada. 



Assim compreende que é imprescindível que o professor do Ensino Comum, 

passe a dispensar um olhar especial, atendo para cada realidade, e através destas, 

elaborar práticas que instigue o estudante a participar da ação mediativa e assim 

desenvolva suas potencialidades de forma global.  

 

3.3.1 Adaptação Curricular 

 

De acordo com Oliveira e Machado (2009. p. 37 citando PACHECO,1996), 
 

Explica que “o lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, 
significa caminho, jornada, trajetória percurso a seguir e encerra, por isso, 
duas ideias principais: Uma de sequência ordenada, outra de noção de 
totalidade de estudos” (pp. 15-16). Ele destaca a contraposição de duas 
definições mais comuns: “Uma formal, como um plano previamente 
planificado a partir de fins e finalidades; outra informal, como um processo 
decorrente da aplicação do referido plano” (p. 16). Situam na primeira 
perspectiva as definições curriculares relativas ao conjunto de conteúdos a 
ensinar e ao plano da ação pedagógica e, na segunda, aquelas que se 
referem ao conjunto de experiências educativas e ao currículo como um 
sistema dinâmico, probabilístico e complexo.  

 
 

Essa é a ideia, que se tem do trabalho pedagógico em contexto regular do 

ensino, pois cada docente de forma integradora, deverá refletir acerca da prática 

adotada, implementando ações que possibilitam a integração de diferentes 

realidades envolvendo cada individuo numa dinâmica interativa. 

Segundo Oliveira e Machado (2009), alguns professores defendem a ideia de 

que é impossível criar um currículo modificado para o desenvolvimento cognitivo 

especifico de determinados grupos de alunos, devendo haver apenas recursos 

técnicos de acessibilidade paras esses. Concordo, em termos parciais, com essa 

posição, mas percebe-se que, na atualidade que estamos inseridos e inclusive frente 

à realidade diversa de saberes, constata-se que o melhor é estudar, inteirar-se das 

reais necessidades e assim contribuir com mudanças comportamentais, adaptando 

e flexibilizando conteúdos que venham ao encontro de cada necessidade detectada. 

Nesse sentido as autoras Oliveira & Machado, 2009 são enfáticas, ao 

descrever a necessidade da prática da adaptação curricular, citando a política de 

inclusão e o novo paradigma da educação do respeito à diversidade, como condição 

para a inclusão de todos os indivíduos socialmente excluídos. 

Na continuidade, Oliveira & Machado (2009, p. 41) relatam: 

 



As diretrizes das políticas nacionais de Educação Especial, norteadas pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) e expressas nos 
demais documentos legais do MEC, enfatizam a importância das práticas 
inclusivas no cotidiano da escola e da inserção, no projeto político-
pedagógico da mesma, de adaptações curriculares – medidas pedagógicas 
que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com 
necessidades educativas especiais. 
 
 

E ainda o que compete ao projeto político-pedagógico, o documento 

“Parâmetros Curriculares: adaptações curriculares – estratégias para a educação de 

alunos com necessidades educacionais especiais” referencia aspectos da educação 

inclusiva e indica caminhos para implementações educacionais incluisvas: 

 

 Atitudes favoráveis da escola para diversificar e flexibilizar o processo 
de ensino-aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos 
alunos; 

 Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar 
a priorização de recursos e meios favoráveis à sua educação; 

 Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, 
em lugar de uma concepção uniforme e homogeneizadora de currículos; 

 Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola 
para atender à demanda diversificada dos alunos; 

 Possibilidade de incluir professores especializados, serviços d apoio e 
outros não convencionais, para favorecer o processo educacional (BRASIL, 
1998, p.32). 

 
 

Por meio da apresentação do documento que tem por base o princípio da 

educação para todos, retratando a “igualdade de direitos e oportunidades, em um 

ambiente educacional favorável”, objetivando a interatividade entre educando e a 

instituição prevendo assim o aprimoramento de ambos, Oliveira & Machado (2009. 

p. 42 citando BRASIL, 1998, p.17) relatam que se deve 

 

 Construir propostas pedagógicas baseadas na interação com os alunos; 

 Reconhecer tipos de capacidades presentes na escola; 

 Sequenciar conteúdos e adequá-los aos diversos ritmos de aprendizagem; 

 Utilizar metodologias diversas e motivadoras; 

 Optar por um paradigma de avaliação processual e emancipadora. 
 

 

Com base nesse direcionamento, entende-se que o currículo dinâmico é 

aquele que envolve de forma global todo processo de desenvolvimento educacional 

de diferentes estudantes e ainda requer do professor um direcionar da prática 

pedagógica e que esta, envolva uma metodologia adequada à construção de 

habilidades cognitivas de cada aprendiz. 



Segundo Oliveira & Machado (2009), a construção de um currículo para a 

educação inclusiva requer, quando necessário, eliminar, introduzir ou modificar 

algum objetivo, conteúdo ou atividade. Essa ação envolve todo trabalho pedagógico 

no contexto escolar. 

Quanto ao processo avaliativo, vale ressaltar o que Oliveira & Machado 

(2009, p. 51 apud BRASIL, 2002, p. 12) descrevem: 

 
(a) A avaliação é um processo compartilhado, a ser desenvolvido, 

preferencialmente, na escola, envolvendo os agentes educacionais. Tem 
como finalidade conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou 
remediativo, sobre as variáveis identificadas como barreiras para a 
aprendizagem e para a participação, contribuindo para o desenvolvimento 
global do aluno e para o aprimoramento das instituições de ensino; 

(b) A avaliação constitui-se em processo contínuo e permanente de análise das 
variáveis que interferem no processo de ensino e de aprendizagem, 
objetivando identificar potencialidades e necessidades educacionais dos 
alunos e das condições da escola e da família. 

 

 

Compreende-se que esse processo envolve uma reciprocidade entre os 

diferentes segmentos que norteiam a construção do saber sistematizado em 

ambiente educacional, assim todos de forma comprometidas deverão ater a essa 

explanação, entendendo que o objetivo principal que permeia o trabalho pedagógico 

é a aprendizagem (mudança comportamental).  

 

3.3.2 Modalidade de Adaptação Curricular 

 

De acordo com informações repassadas pelas professoras Freitas & Pérez 

(2012), as adaptações curriculares estão classificadas de acordo com a modalidade 

(significativa e não significativa), o nível (no âmbito do projeto pedagógico, no 

currículo desenvolvido na sala de aula e no nível individual) e a categoria (de acesso 

ao currículo e dos elementos curriculares). 

Entretanto, as autoras reforçam que essas medidas podem ser concretizadas 

pela escola, mediante a flexibilização de critérios e procedimentos pedagógicos. Isso  

erefere a práticas metodológicas e ainda procedimentos pedagógicos concernentes 

a cada realidade educativa que surge.  

 



 

FIGURA 2 – TIPOS E MODALIDADES DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES 
FONTE: FREITAS, Soraia Napoleão. Altas habilidade/superdotação: atendimento especializado. 2. 
ed. rev. e ampl. Marília: ABPEE, 2012, p. 87. 

 

 

3.3.3 Desenvolvendo potencialidades de estudantes com indicadores de AH/SD 

 

Para Marques (2010), refletindo todo o processo de identificação, 

encaminhamento e intervenção pedagógica, por meio da avaliação em contexto 

escolar (avaliação pedagógica), cabe aos professores a elaboração de atividades 

(conteúdos) que privilegiem a adequação de conceitos pertinentes ao processo 

ensino e aprendizagem, objetivando a inserção destes no ambiente educacional, de 

forma satisfatória e inclusiva. 



Portanto, é preciso se ater às especificidades e áreas de interesse de todos 

os estudantes, procurando inseri-los em programas que estimulem o processo de 

inserção e desenvolvimento de talentos, bem como o aprimoramento da criatividade 

e produção de material por parte dos estudantes, sob orientação pedagógica. 

Marques (2010) compreende que essa ação mediativa reflete a confiabilidade 

do alunado em relação ao contato diretivo da metodologia direcionada e ainda da 

forma como desencadeia o vinculo afetivo e a construção de novos saberes 

instigando os estudantes ao desenvolvimento de habilidades acadêmicas. 

 

 

FIGURA 3 – INTER-RELAÇÕES NA FLEXIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO CURRICULAR 
FONTE: http://pt.slideshare.net/institutoconscienciago/altas-habilidades-13020704?next_slideshow 

 

 

Segundo Freitas & Pérez (2012), o enriquecimento intracurricular e 

extracurricular constituem estratégia pedagógica indicada no desenvolvimento de 

estudantes que apresentam indicadores de AH/SD. Esse modelo integra a 

identificação e a coleta de dados. O enriquecimento intracurricular ocorre na sala de 

aula e o enriquecimento extracurricular é oferecido na sala de recursos 

multifuncional. 

O Modelo de Atendimento Educacional Especializado (MAEE) abaixo 

relacionado envolve diferentes atividades e estas devem vir ao encontro das 

especificidades detectadas. Esse atendimento deve acontecer, preferencialmente, 

por professores especialistas e que fazem parte do AEE. Isso porque a avaliação 

dos estudantes com indicadores de AH/SD é um processo um tanto demorado, 

http://pt.slideshare.net/institutoconscienciago/altas-habilidades-13020704?next_slideshow


carecendo de inúmeros indicadores para se obter o diagnostico de AH/SH, e assim 

poder usufruir de um atendimento indicado. 

 
FIGURA 4 – MODELO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM 
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 
FONTE: FREITAS, Soraia Napoleão. Altas habilidade/superdotação: atendimento especializado. 2. 
ed. rev. e ampl. Marília: ABPEE, 2012, p. 63. 

 

 

3.3.4 Enriquecimento Curricular 

 

Freitas & Pérez (2012, p.76-77) relatam que o enriquecimento curricular vem 

sendo bastante discutido na literatura brasileira e também é utilizado no AEE, em 

vários sistemas estaduais e municipais de ensino. Envolvem três tipos de atividades 

(I, II e III) não lineares, seguidas em ordem progressiva ou não e, inclusive, 



acrescidas de atividades do tipo IV, podendo variar a introdução do atendimento nas 

diferentes categorias, a depender do interesse do participante (RENZULLI; REIS, 

1997 apud Freitas & Pérez, 2012). 

 

 As atividades do tipo I (exploratórias gerais) representam o QUÊ; 
experiências e atividades propositalmente elaboradas para expor os alunos 
a uma ampla variedade de disciplinas, tópicos, assuntos, profissões, 
hobbies, pessoas, lugares e eventos que geralmente não estão incluídas no 
currículo regular, e são oferecidas a todos os alunos da escola. 

 As atividades do tipo II (treinamento em grupo) representam o COMO, 
também oferecida a todos os alunos; constitui métodos e materiais 
instrucionais propositalmente elaborados para promover os processos de 
pensamento e sentimento que permitirão preparar os alunos para a 
atividade do tipo III. 

 As atividades do tipo III (investigação de problemas reais, individuais 
ou em pequenos grupos) constituem o FAZER; são atividades investigativas 
e produções artísticas, nas quais o aluno assume o papel de um 
investigador real, pensando, sentindo e agindo como um profissional. 

 As atividades do tipo IV são um adendo ao modelo de Renzulli que 
propomos a partir da observação de salas de recursos, constituem o FAZER 
MAIS; Atividades de produção criativa concreta em nível profissional 
especializado, que geram produtos de produção criativa concreta em nível 
profissional especializado, que surgem do amadurecimento das pesquisas. 
 

 

De acordo com Freitas &Pérez (2012), o enriquecimento curricular deve 

levar em consideração a idade, maturidade, estudos anteriores e experiências de 

vida dos estudantes, bem como, o material a ser selecionado de forma a progredir 

na hierarquia de dimensões do conhecimento, conforme apresentado por Renzulli e 

Reis (1997 apud FREITAS &PÉREZ, 2012, p. 80). 

 

FIGURA 5 – HIERARQUIA DAS DIMENSÕES DO CONHECIMENTO. 
FONTE: FREITAS, Soraia Napoleão. Altas habilidade/superdotação: atendimento especializado. 2. 
ed. rev. e ampl. Marília: ABPEE, 2012, p. 80. 



 
Freitas & Pérez (2012) relatam que essa hierarquia parte dos fatos, como 

nível inferior na construção do conhecimento, evoluindo sucessivamente para as 

convenções, tendências e sequências de conhecimentos. Compreende que essa 

abordagem relaciona-se com o grau de aprendizagem, evidenciado pelo estudante, 

e também das atividades a serem direcionadas no trabalho de atendimento 

pedagógico, levando em consideração o desenvolvimento cognitivo de cada 

estudante.  

Portanto, ao analisar esta forma de atendimento, entende-se que é 

necessário ater-se à avaliação pedagógica em contexto escolar, complementada 

com o parecer indicado por outros profissionais que assistem o aluno. A partir de tais 

encaminhamentos, o professor do ensino comum, juntamente com o professor do 

AEE, poderá planejar atividades direcionadas cada necessidade e área de interesse 

do aluno, objetivando o desenvolvimento das potencialidades evidenciadas. 

É importante ater-se à metodologia e adequação de recursos que tornem as 

aulas mais atrativas e ainda prazerosas, instigando os estudantes à busca e 

pesquisa, a fim de que estes desenvolvam ao máximo sua capacidade criadora. 

Vale lembrar que o enriquecimento curricular, tanto intra como 

extracurricular, relaciona-se com recursos oriundos da realidade e do contexto que o 

estudante está inserido, podendo, sim, fazer parcerias que privilegiarão tais 

estudantes, a fim de favorecer o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, 

podendo, ainda, beneficiar o ambiente destes, através de descobertas ou produção 

de material a ser usado pelo grupo. 

 

3.5 Aceleração ou Avanço Curricular 

 

A aceleração ou o avanço curricular depende da regulamentação do sistema 

de ensino, provendo ao estudante avaliado a conclusão do curso em menor tempo 

de estudo, mediante a análise da aprendizagem cognitiva e educacional do aluno, 

em conformidade com parecer familiar e avaliação multidisciplinar. 

A regulamentação da aceleração curricular é de responsabilidade dos 

sistemas estaduais de ensino. No Paraná, até a presente data, tal regulamentação 

ainda não foi instituída, cabendo às instituições educacionais observar diretrizes e 



parâmetros nacionais ao elaborar os seus projetos pedagógicos, prevendo a 

aceleração curricular. 

Para efeito de conhecimento e base de ação educacional, neste material é 

apresentada a Resolução SE n° 81/2012 que dispõe sobre o processo de 

aceleração de estudos para alunos com altas habilidades/superdotação na rede 

estadual de ensino de São Paulo, transcrita na íntegra. 

 
 

Resolução SE-81, de 7-8-2012 
 

Dispõe sobre o processo de aceleração de estudos para alunos com altas 
habilidades/superdotação na rede estadual de ensino e dá providências correlatas 

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadora da Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica – CGEB, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.394/96 de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, no Parecer CNE/CEB nº 17/01, na Resolução 
CNE/CEB nº 2/01, na Deliberação CEE/CEB nº 68/07, na Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva Inclusiva de 2008, na Resolução CNE/CEB nº 4/09, e na Resolução SE nº 11/08, 
alterada pela Resolução SE nº 31/08, e considerando: 

- a importância que o atendimento a alunos com altas habilidades/superdotação representa 
na implementação da política publica voltada para a inclusão educacional dos alunos das escolas da 
rede estadual de ensino; 

- a pluralidade de avanços contínuos de que se reveste o processo de aceleração de estudos, 
como mecanismo de flexibilização de estratégias educacionais que respeita a diversidade de 
habilidades e ritmos de aprendizagem de alunos identificados como tendo altas 
habilidades/superdotação; e 

- a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos operacionais que subsidiem as 
unidades escolares na identificação e atendimento desses alunos, bem como na adoção de 
mecanismos que lhes assegurem efetivas oportunidades de aceleração de estudos, 

Resolve: 
Artigo 1º - São considerados alunos com altas habilidades/superdotação, aqueles que 

apresentam potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas 
ou combinadas, tais como as áreas intelectual, acadêmica, psicomotora, de liderança e de 
criatividade, associados a um alto grau de motivação para a aprendizagem e para a realização de 
tarefas em assuntos de seu interesse. 

Parágrafo único - Os alunos com altas habilidades/superdotação deverão ser matriculados 
em classes comuns do ensino fundamental ou médio das escolas estaduais, ficando-lhes assegurado 
atendimento escolar adequado à especificidade das necessidades educacionais que lhes forem 
apontadas pela avaliação pedagógica a ser realizada pela escola. 

Artigo 2º - Caberá à Diretoria de Ensino a coordenação geral do processo de atendimento e 
regularização da vida escolar de alunos com altas habilidades/superdotação, acompanhando e 
orientando as respectivas unidades escolares na implementação das diretrizes contidas na presente 
resolução 

Artigo 3º - O atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação, deverá se pautar: 
I – rotineira e basicamente, pelo aprofundamento e/ou enriquecimento curricular que 

promovam, em horário de aula ou em turno diverso, o desenvolvimento de atividades voltadas às 
potencialidades e interesses apresentados pelo aluno, articuladamente aos demais programas e 
projetos da Pasta ou, em interface com instituições de ensino superior e institutos voltados ao 
desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes; 

II - pelo entendimento de que: 
  a) o processo de aceleração/avanço de estudos não se constitui mero e usual mecanismo 

de abreviação do tempo de conclusão de determinado ano ou etapa de estudos; 
b) a possibilidade de matrícula do aluno em ano mais avançado, compatível com seu 

desempenho escolar e sua maturidade sócio-emocional, não poderá ultrapassar, em qualquer caso 



ou situação, 2 (dois) anos da sua idade ou do ano do segmento de ensino em que se encontre 
matriculado; 

c) a matrícula inicial do aluno no ensino fundamental, independentemente das avaliações 
psicológica e pedagógica realizadas, deverá ocorrer sempre no 1º ano; 

d) a matrícula do aluno no 1º ano do ensino fundamental, com parecer conclusivo para 
matrícula em ano mais avançado, do mesmo segmento de ensino, resultará da aplicação, no 1º 
bimestre letivo, do mecanismo de reclassificação que colocará o aluno no ano recomendado por esse 
parecer; 

e) o aluno que não venha a concluir os estudos do ensino fundamental em razão de 
aceleração de estudos, com matrícula efetuada em qualquer série do ensino médio, não fará jus à  
certificação correspondente ao nível de ensino não concluído. 

Artigo 4º - Tratando-se de aluno com altas habilidades/superdotação no campo acadêmico, 
que apresentem grande facilidade e rapidez no domínio de conceitos e procedimentos em todas as 
áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas), a 
unidade escolar poderá lhe oferecer oportunidades de vivência de atividades de aceleração de 
estudos, desde que: 

I - os índices de desempenho acadêmico alcançados pelo aluno nas avaliações escolares 
regulares, a que for rotineiramente submetido, destaquem-se pelo grau de excelência alcançado; 

II - o atestado de avaliação psicológica do aluno, realizada por profissionais com formação 
acadêmica, experiência e/ou tradição na área de identificação dos alunos, de que trata esta 
resolução, comprove que, além das altas habilidades/superdotação, o aluno possui maturidade 
emocional compatível com a faixa etária da idade ou do ano/série escolar inicialmente indicado; 

III- o parecer pedagógico emitido pela unidade escolar ateste o esgotamento e a ineficácia 
das oportunidades de enriquecimento curricular já vivenciadas pelo aluno, devidamente comprovados 
por relatório elaborado a partir de portfólio; 

IV- a avaliação psicológica de maturidade psico-emocional ou multiprofissional processada 
pela Diretoria de Ensino seja ratificada pelos pais do aluno, ou por seus responsáveis. 

Artigo 5º - A solicitação de aceleração de estudos de aluno deverá ser formulada pelo pai ou 
responsável, ou pelo próprio aluno quando maior de idade, mediante requerimento dirigido à direção 
da unidade escolar, que se responsabilizará pelas orientações complementares que se fizerem 
necessárias. 

Artigo 6º - Caberá à unidade escolar:   
I - prever em seu regimento interno e em seu projeto político-pedagógico as diretrizes 

operacionais da educação inclusiva; 
II - realizar a avaliação pedagógica, na conformidade das orientações a serem divulgadas 

oportunamente por esta Pasta;  
 III - assegurar do Conselho de Classe ou de Série a emissão de parecer conclusivo a ser 

encaminhado à Diretoria de Ensino para manifestação e aprovação dos Supervisores de Ensino, da 
própria escola e do responsável pela Educação Especial, com homologação do Dirigente Regional de 
Ensino; 

IV - matricular, no ano/série indicado no parecer devidamente homologado pelo Dirigente 
Regional de Ensino, até o final do 1º bimestre, os alunos da própria unidade escolar e,  em qualquer 
época do ano, os alunos transferidos de outras  escolas, apresentando ou não documentação 
comprobatória de  estudos anteriores; 

V - regularizar o registro de rematrícula do aluno com altas habilidades/superdotação junto ao 
Sistema de Cadastro de Alunos do Estado. 

Artigo 7º - Caberá ao Grupo de Trabalho constituído por representantes da 
CAPE/CAESP/CGEB e aos gestores das Diretorias de Ensino, quando necessário, a análise e a 
tomada de decisão dos casos não previstos na presente resolução. 

Artigo 8º – Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica –CGEB baixar instruções 
complementares que se façam necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução. 

Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  



3.6. Plano de Ação. 

 

3.6.1 Conteúdo: Processo de adaptação e flexibilização curricular de estudantes 

com indicativos de altas habilidades/superdotação. 

 

3.6.2 Objetivo: Desenvolver práticas que priorizem a construção de atividades que 

visem o desenvolvimento de potencialidades de estudantes que apresentam 

indicativos de altas habilidades/superdotação; 

 

3.6.3 Procedimento Metodológico: Por meio do diálogo formal (estudo textual), 

repassar informações referentes a práticas metodológicas assertivas em contexto 

escolar, atento para a adaptação curricular, o enriquecimento curricular a ser 

desenvolvido, bem como a aceleração ou avanço educacional de estudantes que 

apresentam indicativos de AH/SD, analisando o processo de internalização de 

conteúdos por parte de determinados estudantes e inclusive o comportamento e 

área de interesse. 

 

3.6.4 Avaliação: Ater-se a compreensão e participação efetiva dos professores que 

interagem com esse grupo de estudantes, verificando se os mesmos estão 

informados dos conceitos que norteiam o atendimento a essa modalidade de ensino. 

 

3.6.5. Entendendo conceitos que envolvem adaptação e flexibilização 

curriculares de estudantes que apresentam altas habilidades/superdotação 

 

 

Slides do capitulo III 

 Estudando conceitos que orientam o processo de adaptação e 

flexibilização curriculares de estudantes que apresentam indicativos de 

altas habilidades/superdotação. 

 

 

  



De posse das informações repassadas e ao refletir sobre a realidade que 

interage no contexto escolar, responda: 

 

1. Como você professor tem direcionado a prática pedagógica em contexto 

escolar? Inclusive no trabalho com a diversidade. 
 

2. Em sua trajetória pedagógica tem exemplo de um trabalho diferenciado, onde 

profissional de apoio pedagógico especializado e profissional do ensino 

comum procuram juntos planejar atividades que são pertinentes ao processo 

ensino e aprendizagem de forma heterogênea? 
 

3. Caro professor, qual tem sido sua maior dúvida em relação ao trabalho que 

envolve o Atendimento Educacional Especializado? 
 

4. Diante dá realidade e necessidade que integra, cite casos que preocupa ou 

até impossibilita sua ação pedagógica de forma ampla e eficaz. 
 

5. Professor, como você relata o trabalho em contexto de sala de aula, sabendo 

que sua ação pode ou não induzir um determinado estudante a mudança 

comportamental de forma consciente e transformadora? 
 

6. Quanto à diversidade de realidade e necessidade pedagógica, você 

compreende que algumas destas, vêm apresentando dificuldade quanto ao 

desenvolvimento de sua ação metodológica? 
 

7. Ao deparar-se com as informações repassadas em relação ao AEE. Você 

Professor (a) concorda com essa abordagem? E ainda aceita que esse 

profissional tenha momento que possa estudar com você, mediando tal 

saberes ligados a intervenção pedagógica em contexto de sala de aula, e que 

essas informações fomente de forma significativa sua ação pedagógica? 
 

8. Professor, você acha que essa orientação quanto à identificação e 

intervenção pedagógica de estudantes que apresentam indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação é pertinente ao trabalho pedagógico em Contexto 

Escolar? 
 

9. Professor, qual é sua indicação quanto ao trabalho com estudantes que 

apresentam i indicadores de Altas Habilidades/Superdotação? 
 

10.  Nas salas de aula que você professor media o saber formal, tem percebido 

caso de estudantes que apresentam indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação? Caso tenha, como tem se posicionado em 

relação a essa realidade? 

 

 



Após a exposição teórica de tais informações que relatam todo o contexto 

que envolve a avaliação pedagógica, será destacada a importância da atuação 

colaborativa entre o professor do AEE e os professores de todas as disciplinas nas 

salas comuns, norteando o trabalho a ser colocado em prática. É preciso reconhecer 

o valor da predisposição favorável dos professores que mediam o saber formal 

sistematizado, numa atmosfera de interação e troca de informações referentes ao 

processo de mediação pedagógica, sendo que esses são peças chaves do processo 

de identificação e desenvolvimento das ações diretivas que favoreçam o 

desenvolvimento de potencialidades educativas, contribuindo assim com o nível de 

aprendizagem cognitiva. 

Toda essa dinâmica acontecerá de forma diretiva, com troca de experiências 

e resultados obtidos por meio de intervenções direcionadas. Espera-se que 

aconteça, sempre que possível, ‘feedback’ entre os profissionais e que estes 

discutam o melhor caminho para solucionar tal dificuldade detectada. 

 

 

Estudo de caso – Discutindo a lógica do desenvolvimento pedagógico de um estudante que 

foi enviado para a avaliação com indicativos de transtorno global de desenvolvimento, mas, 

através da avaliação pedagógica e posterior avaliação multidisciplinar, concluiu-se que este 

estudante apresentava indicadores de altas habilidades/superdotação. Mudou-se todo o 

encaminhamento pedagógico e inclusive estratégias de atendimento. Então, percebeu-se que 

esse estudante apenas necessitava de um trabalho direcionado e com uma equipe 

comprometida com o saber transformador. FONTE: A autora, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Compreende que essa abordagem pedagógica, refere-se a 

encaminhamentos que irão contribuir de forma significativa com o trabalho de 

diferentes professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, repassando 

informações referentes à importância da identificação em contexto do ensino 

comum, de estudantes que apresentam indicativos de altas 

habilidades/superdotação. Estes, quando não identificados de forma especifica, 

podem vir a evadir-se ou desenvolver certa resistência quanto ao desenvolvimento 

cognitivo. 

Por tanto, pesquisou-se conceitos pertinentes a modalidade educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva, entendendo que esta aborda uma 

prática interacionista, na qual professores embasados da teoria seguidos da prática 

pedagógica irão mediar conceitos relevantes e pertinentes a cada realidade e 

necessidade detectada. 

Mas, para que essa ação tenha êxito, é necessário ater-se às especificidade 

de cada realidade que media-se no saber formal, entendendo as necessidades 

educativa do alunado que assistimos em sala de aula e assim elaborar atividades 

que possibilitem o processo de desenvolvimento das potencialidades avaliadas e 

ainda as áreas de interesse, inteligência e canal de aprendizagem.  

Levando em consideração o ato investigativo no contexto escolar como 

elemento norteador do processo de identificação, fica-nos a responsabilidade de dar 

continuidade a essa investigação, construindo atividades que elenquem 

potencialidades e talentos a serem trabalhados de forma específica. Esse processo 

decorre de um trabalho coletivo, onde o professor do ensino comum e professor do 

AEE mediam informações favoráveis ao processo avaliativo e, principalmente, 

abrindo caminho para posterior atendimento em contraturno na sala de recurso 

multifuncional ou até em oficinas e laboratórios de pesquisa, dando vazão à área de 

interesse ou ao tipo de inteligência detectada. 

Compreende que essa ação envolve uma equipe comprometida com 

mudanças de ordem pedagógica, social, orgânica e psicológica. Expondo que 

práticas assertivas possibilitam o desenvolvimento de habilidades e estas poderão 

contribuir de forma significativa, com o progresso da comunidade que integra. 
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