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Resumo 
 

Pretende-se analisar os processos de avaliação, diagnóstico e 
encaminhamentos feitos por profissionais especializados dos 
educandos com necessidades especiais, TDH, hiperativos e 
outros. As atuais políticas de Educação inclusiva não auxiliam 
como deveriam tanto os professores quanto os profissionais do 
ensino especial, prejudicando assim, muitas vezes, o acesso dos 
alunos a processos efetivos de escolarização. O papel dos 
especialistas da educação especial e dos educadores do ensino 
comum é de intervirem junto ao contexto escolar, no sentido de 
auxiliarem, buscando soluções para os inúmeros problemas que 
assolam o meio escolar. A colaboração é de grande valia para a 
realização da pesquisa aqui apresentada, para que assim, se 
questione o que possa estar ocorrendo com o indivíduo em 
questão: o porquê do seu não aprendizado, suas dúvidas, 
defasagem de conteúdos, questões sociais e aprendizagem lenta 
bem como a constante falta de interesse em relação aos 
conteúdos aplicados em sala de aula. Sendo assim, pretende-se 
com o trabalho já apresentado, auxiliar os professores da rede 
regular de ensino, colaborando juntamente com os mesmos e com 
toda a comunidade escolar numa busca de possíveis soluções, 
para que se possa identificar realmente o que acontece no 
ambiente da sala de aula e o que pode estar comprometendo a 



aprendizagem dos alunos. Diante de tais questionamentos, a 
análise dos processos de avaliação, diagnóstico e 
encaminhamentos e desta nova configuração da rede regular de 
ensino e possibilidades de remanejamento de alunos das salas 
regulares para outros espaços educacionais (salas de recursos 
multifuncionais) é imprescindível analisar de que forma tais 
processos são avaliados e encaminhados, subsidiando assim 
numa intervenção pedagógica adequada às necessidades do 
educando em situação de diagnóstico. 

Palavras-chave  Estudo de caso, diagnóstico, encaminhamento, avaliação. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O objetivo desta produção é contribuir com os educadores no processo de 

compreensão da avaliação diagnóstica de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Compreender o que significa a avaliação é importante quando se 

pretende a partir dela instituir critérios que interferirão na vida do aluno e também 

servirão de subsídios para orientar a prática pedagógica docente. É a partir do 

processo avaliativo que são definidas e instituídas as ações que influenciarão 

diretamente no processo de aprendizagem do aluno. 

A avaliação é uma palavra originada do latim que pode ser compreendida 

como o valor atribuído a um objeto que esta sendo investigado (KRAEMER, 2006). É 

por meio deste instrumento que se identifica o conhecimento e habilidades dos 

alunos. 

Estudar avaliação é refletir sobre um tema que envolve inúmeras discussões 

em busca de condições de aprendizagem que permitam ao aluno, qualquer que seja 

seu nível, evoluir na construção de seu conhecimento. A avaliação precisa estar a 

serviço da aprendizagem do aluno, da formação, da promoção da cidadania. É 

preciso um esforço coletivo para direcionar os caminhos da avaliação educacional, 

na direção do seu significado ético de contribuição à evolução da sociedade. As 

práticas avaliativas classificatórias excluem o aluno, na medida em que em sua 

prática está a classificação.  Com uma abordagem pensando na aprendizagem 

como objetivo educativo e fomentador do desenvolvimento, Vygotsky (1988) através 

dos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), Interação Social e 

Mediação, mostra que devemos valorizar as habilidades do aluno, buscando novas 

formas e instrumentos avaliativos, substituindo a interpretação de natureza 

excludente, propondo uma avaliação como processo que pressupõe inclusão e 

multiplicidade.  

Assim, os instrumentos avaliativos devem ser adequados aos objetivos e 

finalidades do ensino e da avaliação. É preciso estar claro que avaliar não é 

sinônimo de atribuir nota. Avaliar implica levantar dificuldades, colocando 

questionamentos para a reflexão do aluno, apontando caminhos. 

No caso das necessidades educacionais especiais, os rumos da avaliação 

devem estar a serviço da implementação dos apoios necessários ao progresso e ao 

sucesso de todos os alunos, bem como para a melhoria das respostas educativas 



oferecidas no contexto educacional escolar e, se possível, no familiar. Igualmente é 

unânime a necessidade de resinificar os procedimentos e instrumentos de avaliação 

da aprendizagem em geral e os fins a que se destinam. Destaca-se, ainda, a 

importância de contextualizar os procedimentos avaliativos incluindo-se outras 

variáveis de análise, além daquelas referentes aos alunos, apenas. 

Em relação a estes, fica evidente a necessidade de se levar em consideração 

as diferenças individuais, particularmente em se tratando de pessoas com 

deficiências e com limitações decorrentes de condutas típicas de síndromes 

neurológicas, psiquiátricas ou de quadros psicológicos graves, além daquelas 

pessoas que apresentam altas habilidades/superdotação. 

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. .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. 

No decorrer do processo educativo deverá ser realizada uma avaliação 

pedagógica dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, 

objetivando identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo 

educativo em suas múltiplas dimensões. Essa avaliação deverá levar em 

consideração todas as variáveis: as que incidem na aprendizagem com cunho 

individual; as que incidem no ensino, como as condições da escola e da prática 

docente; as que inspiram diretrizes gerais da educação, bem como as relações que 

se estabelecem entre todas elas. 

Dentre os inúmeros aspectos que podem ser utilizada a avaliação nesta 

produção interessa conhecer mais sobre a avaliação diagnóstica e formativa do 

aluno. 

A avalição diagnóstica é utilizada para conhecer o aluno, suas habilidades e 

potencialidades antes do processo ensino aprendizagem é por meio desta avaliação 

que torna-se possível identificar as dificuldades na aprendizagem do aluno. Seu 



objetivo é fornecer subsídios ao professor para que ele identifique como o aluno irá 

se manifestar frente às novas aprendizagens que serão trabalhadas no próximo ano 

letivo e como ele se apropriou da aprendizagem anterior, que são importantes para 

solucionar os conteúdos que serão abordados futuramente.(KRAEMER, 2005). 

Nas palavras de Kraemer (2005) a avaliação formativa tem como meta 

identificar se os alunos estão conseguindo atingir os objetivos propostos em relação 

as atividades propostas. É um meio de permitir a participação do aluno na forma de 

identificar suas potencialidades e fragilidades e permitir direcionar o conteúdo para 

os pontos fracos do aluno. É uma avalição que estimula o feedback entre professor 

e aluno, permitindo que o professor elenque as deficiências na forma de ensinar, 

possibilitando adequações no trabalho didático com objetivo de melhorar o 

rendimento da aprendizagem corrigir as deficiências no ensino e oferecer solução 

para as dificuldades do aluno. 

É importante lembra que a avaliação diagnóstica e formativa descontrói a 

concepção da avaliação utilizada no sistema educacional de uma avalição 

classificatória. A avaliação classificatória tem como objetivo verificar a aprendizagem 

por meio de medidas e quantificações. Essa avaliação coloca todos os alunos em 

um mesmo nível. Sabe-se que os alunos aprendem com maior facilidade que outros, 

que tem maior afinidade por alguma disciplina em detrimento de outra, neste 

processo da avaliação classificatória alunos são excluídos do processo de 

escolarização por não atender os requisitos mínimos estabelecidos por 

ela.(SANTOS e VARELA, 2014). 

Os objetivos da avaliação diagnóstica e formativa procuram através de 

diferentes critérios visa obter diferentes informações utéis sobre o processo de 

aprendizagem, no sentido teórico e prático, para tomada uma decisão em relação ao 

aluno (LUCKESI, 2002). 

Compreendendo o processo de aplicação e interpretação da avaliação 

diagnóstica e formativa permitirá construir estratégias que contribuam na formação 

dos alunos. O papel deste caderno é oferecer aos professores recursos que 

permitam compreender como é realizada a avaliação diagnóstica no âmbito da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná por meio de seus instrumentos e 

fornecer conhecimento que permitam ao professor interpretar os avanços e 

dificuldades do aluno no processo de aprendizagem.   



Serão descritas etapas do processo de interpretação da avalição diagnóstica 

que facilitará ao final a compreensão das diferentes ações que podem ser 

desenvolvidas para a integração e valorização do aluno na sua potencialidade e 

mecanismos de fortalecimento da prática de ensino que contribua para a 

apropriação do saber por parte do aluno. 

 

2. ORIENTAÇÕES TEÓRICA METODOLÓGICAS 

Este Caderno Temático tem como objetivo colaborar no processo de ensino e 

aprendizagem, com ideias apresentadas nesta série e com propostas a serem 

analisadas, ampliadas, contextualizadas e repensadas em na prática pedagógica. 

Visualizando em cada contexto a dinâmica de cada sala de aula e no contexto da 

comunidade escolar em si.  

O Caderno Temático, parte da concepção da Educação, como processo 

sistemático, continuado e transversal nas diferentes áreas do conhecimento, tendo 

como finalidade de colocar em prática, formas estratégicas de Educação de maneira 

colaborativa e participativa. O mais importante, dessa forma, é assumir uma postura 

reflexiva e flexível sobre as ações educativas desenvolvidas a partir deste material 

didático, tendo à realidade, o cotidiano, as vivências dos educandos como ponto de 

partida e de chegada e, nesse processo, articular variados saberes e conhecimentos 

científicos ou não.  O que se pretende trabalhar possui, na verdade, uma profunda 

ligação com questões como aprendizagem, métodos de avaliação, defasagens. 

Assim o processo educativo deixa de ser paralelo a outras coisas que vivenciamos e 

se integram a um todo, ao qual chamamos de aprendizagem, conhecimento e 

desenvolvimento. 

O trabalho apresentado será desenvolvido com um aluno, que será avaliado 

seguindo os critérios avaliativos das fichas de avaliação, construídos pela SEED, 

será na Escola Estadual Dom Carlos Eduardo, do município de Realeza-PR, no 

período vespertino com a carga horária de 32 horas, distribuídas em 2 dias por 

semana com 2 horas aulas, com a durabilidade de oito semanas, totalizando 32 

horas. 

 

 

 



UNIDADE I - ANAMNESE 

 

 

Figura 01 - Imagem disponível em:< 

http://psicopedagogaerica.blogspot.com.br/2012/04/anamnese-familiar.html> Acesso em 07 

Dez. 2014. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 4 HORAS  

 

CONTEÚDO: Avaliação / Anamnese 

 

OBJETIVO: Identificar aspectos da anamnese que contribuem para o atendimento do 

aluno com necessidades educacionais especiais. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Primeiramente deverá ser feita uma leitura da entrevista dos pais 

procurando identificar aspectos que demonstrem características que contribuam 

para o laudo de um aluno com necessidades educacionais especiais. Sugere-se a 

leitura da ficha de entrevista com os pais ou responsáveis para verificar se 

informações sobre a gestação, nascimento e as fases do desenvolvimento, que são 

fatores de exposição que interferem no desenvolvimento da criança.  

http://psicopedagogaerica.blogspot.com.br/2012/04/anamnese-familiar.html


Revisão de literatura realizada por MAIA e WILLIAMS (2005, p: 91), relata 

que a exposição de fatores de risco “aumentam a probabilidade de a criança 

desenvolver uma desordem emocional ou comportamental. Tais fatores podem 

incluir atributos biológicos e genéticos da criança e/ou da família, bem como fatores 

da comunidade que influenciam, tanto o ambiente da criança quanto de sua 

respectiva família”. 

Os fatore de exposição biológicos estão associados a prematuridade do 

nascimento da criança.  Crianças nascidas com idade gestacional com idade inferior 

a 37 semanas apresentam maiores riscos de morbidade, mortalidade e de atraso no 

desenvolvimento. Essas crianças tem maior probabilidade de apresentarem 

problemas relacionados a paralisia cerebral, deficiência mental e deficiência auditiva 

e visual profundas. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007). 

Em artigo publicado por Resengue, Puccini e Silva (2007) as autoras 

comentam que pesquisas realizadas por Finnstrom et al em 1998, com 633 crianças 

identificou a associação entre prematuridade e presença de paralisia cerebral. No 

estudo os autores identificaram a presença de paralisia cerebral em 14% que 

nasceram com idade gestacional entre 23 e 24 semanas, 10% entre as com idade 

gestacional entre 25 e 26 semanas, e 3% nas nascidas com mais de 27 semanas de 

gestação. Os autores alertam que a incidência da paralisia cerebral nas crianças 

com idade gestacional inferior a 37 semanas foi cinquenta vezes maior do que 

aquelas nascidas a termo.  

Fatores como asfixia perinatal, hemorragia peri-intraventricular1, displasia 

broncopulmonar, distúrbios bioquímicos do sangue2, restrição no crescimento 

                                                           
11 A hemorragia peri-intraventricular é uma complicação ainda freqüente nos recém-nascidos 

prematuros, principalmente naqueles com idade gestacional inferior a 32 semanas e peso de 
nascimento menor do que 1.500 g. Cerca de 26% dos recém-nascidos com peso de nascimento entre 
501 g e 750 g, e 12% daqueles entre 751 g e 1.000 g, apresentam formas graves de hemorragia 
intracraniana. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007, p: 120). 
O infarto hemorrágico parenquimatoso e a leucomalácia periventricular constituem duas das 
principais formas de danos cerebrais relacionadas à hemorragia peri-intraventricular nas crianças 
prematuras. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007, p:120). 
2 Em alguns casos, a hipoglicemia, a policitemia e a hiperbilerrubinemia podem determinar uma 

alteração no desenvolvimento, porém, o risco depende da intensidade, duração, e do paciente, o que 
dificulta a caracterização destes fatores de risco. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007, p: 121). 
A hiperbilirrubinemia em níveis muito elevados pode determinar no recém-nascido graves efeitos 
neurotóxicos, o Kernicterus, hoje muito raro. Classicamente, o quadro clínico é de letargia, anorexia e 
hipotonia que evolui posteriormente para hipertonia, arqueamento do pescoço e tronco, e alterações 
do choro. A maior parte dessas crianças (70%) evolui para o óbito, e as sobreviventes apresentam a 



intrauterino (RCU)3, mãe usuária de drogas são fatores biológicos que geralmente 

provocam alterações mais perceptíveis no desenvolvimento da criança, marcadas 

por danos cerebrais. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007). 

Por exemplo, sabe-se que crianças que tiveram durante o período 

gestacional restrição de nutrientes e nasceram com baixo peso, tem maior 

probabilidade de comprometimento neuropsicomotor. Fatores sociais desfavoráveis 

que incluem a baixa escolaridade dos pais, desagregação familiares somados a 

outros fatores aumentam as chances de ampliar a vulnerabilidade biológica. 

(RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007). 

Fatores de riscos biológicos por si só não são a única explicação de uma 

psicopatologia na criança, existem outros fatores como os ambientais que modificam 

ou alteram a resposta pessoal que associam-se ao estágio de maturação da criança, 

temperamento e a habilidade de buscar soluções sozinha para seus problemas.  

Spitz (1987) cita o estudo de Wolf que avaliou o reflexo da separação de 

crianças com nove meses das suas mães prisioneiras. Das 123 crianças do estudo a 

maior parte apresentou quadros de choror, perda de apetite e baixo ganho ponderal, 

levando a conclusão de que a relação estabelecida com a mãe ou cuidadora é 

fundamental para o seu desenvolvimento. Por meio dessa relação a criança 

estabelece relações que lhe permitem criar um significado entre os estímulos e os 

signos significativos, ou seja, permite que a criança crie uma atmosfera que é 

conhecida.  

Fatores ambientes como aqueles motivados por agressões familiares, uso 

de álcool ou drogas, raiva, desordem de conduta e outros contribuem para que a 

criança tenha dificuldades de relacionamento na sua vida pessoal, inclusive na 

escola (MAIA e WILLIAMS, 2005). 

Os mesmos autores alertam que criança maltratada é o principal fator de 

risco que têm influência direta sobre o desenvolvimento da criança. A criança 

adquire um trauma que a marcará profundamente de forma negativa no curso de 

sua vida. 

                                                                                                                                                                                     
tétrade clássica da encefalopatia bilirrubínica: presença de distúrbios extrapiramidais, deficiência 
auditiva, olhar fixo e displasia dentária. (RESEGUE, PUCCINI e SILVA, 2007, p:121). 
3 A RCIU pode resultar de múltiplas causas, como a presença de alterações cromossômicas, 

infecções congênitas ou uso de drogas pela mãe durante a gestação, todas capazes de provocar 
dano no cérebro fetal. 



(...) as seqüelas do abuso e da negligência abrangem grande variedade de 
domínios do desenvolvimento, incluindo as áreas da cognição, linguagem, 
desempenho acadêmico e desenvolvimento sócio-emocional. As crianças 
maltratadas, geralmente, apresentam déficit em suas habilidades de regular 
afeto e no comportamento geral (MAIA e WILLIAMS, 2005, p: 92). 

 

Observa-se que o meio assume um papel essencial no processo de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem, pois nele a criança vai se desenvolver 

de forma progressiva. Em um ambiente estimulante e facilitador a complexidade da 

linguagem da criança, por exemplo, se desenvolverá de forma natural respeitando o 

ritmo individual.  Estudos que relatam a influência da escolaridade materna e 

paterna no desenvolvimento infantil mostraram que quanto maior o tempo de estudo 

dos pais menor é a chance de as crianças apresentarem alterações, o que indica a 

importância do nível de escolaridade dos pais na promoção do desenvolvimento 

infantil (CIASCA, 1991).  A segunda variável ambiental e fator de risco mais 

estudado nos últimos cinco anos, foi a influência do nível sócio econômico no 

desenvolvimento infantil.  Quanto  maior a renda familiar, melhor a estruturação 

frasal além de ser um dos fatores que influenciam na quantidade e qualidade de 

estímulos fornecidos (CIASCA, 1991). O histórico de distúrbio fonológico na família 

foi a terceira variável mais estudada sendo que alguns estudos revelaram que 

crianças que apresentam desvio fonológico possuem membros na família com 

alterações similares, o que poderia influenciar no desenvolvimento do distúrbio 

(PAÍN, 1985). 

Entender os fatores biológicos, sociais e culturais são importantes ao 

avaliar a criança, pois somente assim pode-se construir um perfil que possibilite 

identificar possíveis fatores que podem estar interferindo na aquisição do 

conhecimento.  

Sabe-se que o desenvolvimento humano, assim como o desenvolvimento 

da cognição, acontece através de padrões de crescimento, estabilidade e mudança 

no comportamento através de todo o ciclo de vida. Cada período de idade tem a sua 

própria agenda desenvolvimento, embora eventos precoces pareçam ter efeitos 

poderosos sobre o curso e a direção do desenvolvimento (PIAGET, 1971).             

   Pollitt (2000) descreve que o desenvolvimento acontece na interação entre 

fatores biológicos e contextuais. Ele afirma que um primeiro conjunto de processos – a 

maturação – é responsável por mudanças e crescimento nos domínios 



desenvolvimento da criança. Outro conjunto se refere às interações ou transações 

entre a criança e o seu ambiente físico e social, o que depende em parte da maturação 

do organismo.  

Estes dois conjuntos de processos, um interno à criança e outro envolvendo 

tanto a criança como o ambiente, são considerados parte integrante do 

desenvolvimento. Em algumas instâncias, acontecimentos internos e mudanças entre 

domínios são autossustentados, independentes das contingências externas. Em outros 

casos, estes mesmos processos são induzidos ou modificados por fatores contextuais 

do ambiente da criança. Conjuntamente, estes processos determinam a direção de 

uma trajetória e as possibilidades de desvio de um caminho do desenvolvimento 

esperado.  

Parece que de todos os fatores que envolvem o desenvolvimento da criança 

aqueles ligados ao ambiente social e familiar são os que requerem um maior empenho 

daqueles que estão envolvidos no processo de cuidar da criança. Um dos grandes 

desafios do homem é a interação. Boas relações com a mãe ou cuidador, o 

estabelecimento de um ambiente socioafetivo, o reconhecimento do espaço individual 

são fatores que contribuem para que a criança ao longo do seu desenvolvimento 

consiga vencer cada  estágio do seu desenvolvimento de forma plena. Passar por cada 

etapa do desenvolvimento de maneira tranquila é importantíssimo para que a criança 

torne-se um ser social e familiarizada com as relações interpessoais. Cabe 

posteriormente a escola ampliar esse ambiente e as relações dessa criança. 

Compreender os diferentes fatores envolvidos no processo de anamnese 

evita que conclusões tendenciosas ou errôneas levem a laudos inconclusivos e 

incompletos, pois diferentes fatores podem erroneamente, se não bem avaliados, 

serem confundidos com distúrbios não apresentados pela criança. Sabe-se que um 

diagnóstico somente é estabelecido após a avaliação clínica com base nos manuais 

internacionais de classificação (CID e DSM) e por equipe multidisciplinar com 

psicólogos e outros profissionais treinados em avaliações especificas. A avaliação 

detalhada é de fundamental importância para o conhecimento aprofundado de cada 

caso e, conseqüentemente, para o planejamento de intervenções adequadas segundo 

as características individuais. 

Portanto professor, o intuito da proposta de ler a anamese realizada com os 

pais do aluno não é traçar diagnóstico e sim compreender o cenário em que o aluno 



está inserido, os fatores que encontram-se relacionados que dificultam ou 

comprometem o desenvolvimento escolar. Vale destacar que o ambiente escolar é uma 

continuidade do ambiente familiar, pode até ser considerada uma ampliação do espaço 

e das relações sociais. Criar condições que tornem esse ambiente confortável, 

estimulante é importante para garantir que a criança incorpore-o a sua vida o torne uma 

extensão do seu ambiente familiar. Ter professores que permitam a criação de laços de 

amizade e respeito também favorece a interação da criança.  

Ambientes escolares com professores com baixa escolaridade, sem 

afetividade e com grande número de alunos em sala de aula pode ser considerados 

ambientes comprometedores do desenvolvimento da criança, quanto menor o grau de 

escolaridade das educadoras e maior o número de alunos por sala de aula pior a 

qualidade dos estímulos oferecidos para o desenvolvimento da linguagem 

(FREIRE,1989). 

  

 

Figura 02 – Disponível em:<http://1.bp.blogspot.com/- 

CSVYXKzo_uw/VAR4_2hZxMI/AAAAAAAAEhI/NfXmhlZ940k/s1600/desenhos.jpg> Acesso em 13 

Dez. 2014. 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-%20CSVYXKzo_uw/VAR4_2hZxMI/AAAAAAAAEhI/NfXmhlZ940k/s1600/desenhos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-%20CSVYXKzo_uw/VAR4_2hZxMI/AAAAAAAAEhI/NfXmhlZ940k/s1600/desenhos.jpg


Sugere-se a leitura dos textos abaixo para ampliar o conhecimento e 

contribuir para compreensão da dinâmica da avaliação diagnóstica: 

 

HANSEM, E.do C. e LEVANDOVSKI, A.R. Avaliação da aprendizagem a favor da 

democratização do ensino. Disponível 

em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1771-6.pdf> Acesso 

em 13 Dez. 2014. 

 

POSSA, L.B., RIOS, G.M.S e NAUJORKS, M.I. Diagnóstico e/ou avaliação: matiz 

deste discurso na formação de professores da educação especial. Disponível:< 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/107

5/648>. Acesso em 13 Dez. 2014. 

GAMA, Na. de S. GAMA e FIGUEIRESO, S.A. avaliação diagnóstica na pratica 

pedagógica. Disponível em:< 

http://www.uems.br/na/linguisticaelinguagem/EDICOES/09/Arquivos/06.pdf> Acesso 

em 13 Dez. 2014. 

PORTALEDUCAÇÃO. A importância da participação da família no processo 

ensino aprendizagem. Disponível em:< 

http://www.portaleducacao.com.br/Artigo/Imprimir/55879> Acesso em 13 Dez.  

São Paulo ,  v. 9, n. 2, dez.  2007 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

36872007000200008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  13  dez.  2014. 

 

Sugestão de filme:  

O discurso do rei. 118 min. 

O triunfo. 120 min. 

Um sonho possível. 128 min. 

                 Avaliação da Aprendizagem: Formativa ou Somativa? Disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=G5VEkMf5DRk> Acesso em 13 Dez. 2014. 

 

 

 

 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1075/648
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1075/648
http://www.uems.br/na/linguisticaelinguagem/EDICOES/09/Arquivos/06.pdf
http://www.portaleducacao.com.br/Artigo/Imprimir/55879
https://www.youtube.com/watch?v=G5VEkMf5DRk


Unidade II – Ficha de referência pedagógica 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 8 HORAS  

 

CONTEÚDO: Observação das disciplinas em sala de aula 

 

OBJETIVO: Observar e registrar as informações coletadas do aluno avaliado, em 

todas as disciplinas na sala do ensino comum. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Durante duas semanas, o aluno que está em processo de avaliação, será 

observado durante as aulas no ensino comum, em todas as disciplinas pela 

professora do PDE, a qual irá registrar na ficha abaixo.  

Além da observação do aluno em todas as disciplinas acadêmicas, o 

professor PDE, pedirá aos professores do ensino comum informações sobre os 

fatores que possivelmente contribuem para dificultarem a aprendizagem do mesmo, 

bem como as dificuldades acadêmicas e as intervenções realizadas pelos 

professores do ensino comum. 

Nas atividades escolares, no modelo tradicionalista não há lugar para a 

cultura infantil, como brincadeiras, jogos e outras atividades que ocorrem fora dos 

muros da instituição e que fazem parte do saber popular. A escola, ao negar essas 

atividades, nega também o corpo concreto das crianças: seus conhecimentos, 

movimentos, ritmos, percepções, linguagem... 

João Batista Freire (1989) diz que a criança - especialista em brincar - cria 

atividades e se organiza em suas atividades corporais; porém, ao chegar à escola, é 

impedida de assumir sua corporeidade anterior. E mais: ela passa a ser violentada, 

através das longas horas que fica imobilizada na sala de aula. Isto vai contra o 

processo de vida, de experiências e de desenvolvimento até então vivido. 

Entendemos como o autor, que fica extremamente difícil falar em educação quando 

o corpo está ausente, ou pior, quando é considerado um intruso, que deve 

permanecer quieto para não atrapalhar. 

O desenvolvimento dos objetos de aprendizagem possui características que 

dependem, dentre outros fatores, dos objetivos educacionais, metodologia e 



estratégias pedagógicas, do conteúdo que será abordado e das possibilidades 

tecnológicas para sua implementação. Existe uma necessidade cada vez maior na 

demanda de materiais educacionais que deem conta deste novo contexto. Este exige a 

participação de profissionais com uma formação bastante aberta, de preferência, 

interdisciplinar e que possam transitar livremente pelas áreas de conhecimento 

implicadas no desenvolvimento de objetos de aprendizagem (FREIRE, 1989). 

 Construir, desenvolver e utilizar este tipo de material, numa perspectiva 

interacionista, é valorizar a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento 

exigente, a inquietação e a incerteza. Desta forma, é possível potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem, o pensamento divergente, o confronto, a análise, 

a capacidade de compor e recompor dados e argumentação, o que requer um 

professor que incentive a dúvida. Logo, a ação torna-se o instrumento de troca, 

construindo conhecimento através dos esquemas e da coordenação (PIAGET e 

INHELDER, 2003). Assim, o professor tem que conhecer o processo de aprendizagem 

dos alunos, entender como cada um aprende os conhecimentos historicamente 

acumulados apresentados no espaço escolar.  

Há necessidade do profissional de educação utilizar-se de estratégias de 

ensino utilizadas pelo professor deve ser adaptada às características dos alunos, à 

composição da classe e a história das relações entre os educandos e entre eles e o 

professor. Essas experiências, que aprende-se na escola da vida, são carregadas de 

significados de um contexto experienciado e vividos. Porém, na escola formal, 

dificilmente são levadas em conta. Por isso, hoje, enquanto educador comprometido 

com a transformação social surge à preocupação de buscar nas atividades lúdicas o 

ponto de partida para a nossa prática na educação que busca dar novo sentido à 

mesma. Os dados e informações relatados pelos professores do ensino comum são de 

grande relevância para a avaliação no contexto escolar, pois através dos relatos dos 

mesmos, que será possível averiguarem as áreas do desenvolvimento que o aluno 

apresenta dificuldades.  

 A Ficha de Referência Pedagógica é de suma importância na qual se 

observa a queixa principal, segundo relato do(s) Professor (es) sobre fatores que 

têm contribuído para dificuldades do aluno, bem como as dificuldades acadêmicas e 

defasagens encontradas. Caso o aluno tenha necessidades educacionais especiais, 

também são descritas. (Apontar os encaminhamentos realizados na área da saúde). 



Defasagens na área de língua portuguesa como a leitura e todos os aspectos 

relacionados a mesma também serão considerados de suma relevância bem como 

na área de matemática, em relação ao raciocínio lógico, e tudo o que faz parte da 

mesma. Descrição dos aspectos observados em todas as disciplinas: ciências 

historia, arte; geografia, inglês e ensino religioso: consciência corporal (esquema 

corporal e conceito): coordenação motora global (andar, correr, pular): orientação 

espaço temporal (em cima, embaixo, longe, perto): movimentos globais estáticos 

(ficarem pé, em um pé só, de olhos fechados e abertos): equilíbrio (andar em linha 

reta, pé ante pé, descer e subir escadas...): lateralidade (esquerda/direita, 

dominância das mãos, dos pés, dos olhos). 

Com objetivo de contribuir com o conhecimento científico sobre o tema e 

ampliar os horizontes sugere-se a visita ao site PREZI (2014) que apresenta maiores 

informações sobre a ficha de referência pedagógica, informações disponíveis: 

https://prezi.com/sksw5ebbva6f/sugestoes-para-a-ficha-de-referencia-pedagogica/ 

Acesso em 13 Dez. 2014. 

Para complementar o conhecimento o professor poderá acessar os 

seguintes textos abaixo: 

BATISTA, A.A.G., SILMA, C.S.R. e BREGUNCI, M.das G. de C. Avaliação 

diagnóstica da alfabetização. Disponível em:< 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Proletr/fasciculo_port.pdf> Acesso em 13 

Dez. 2014. 

PARANÁ. Secretaria Estadual de Educação.  Anexo 31. Estudo de caso: aluno com 

deficiência intelectual. Disponível 

em:http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_20

14/anexo31_estudo_caso_deficiencia_intelectual.pdf. Acesso em 13 Dez. 2014. 

São Paulo. Secretaria Municipal de Educação. Matrizes de referência para a 

avaliação do rendimento escolar / Secretaria Municipal de Educação. – São 

Paulo: SME, 2007. Disponível em:< 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/publicacoes/Matri

zesReferencia.pdf> Acesso em 13 Dez. 2014. 

Assista o filme: Fases do desenvolvimento da criança, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-n8rDxHu8s, Acesso em 13 Dez. 2014. 

(YOUTUBE, 2014). 

https://prezi.com/sksw5ebbva6f/sugestoes-para-a-ficha-de-referencia-pedagogica/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Proletr/fasciculo_port.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/anexo31_estudo_caso_deficiencia_intelectual.pdf
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2014/anexo31_estudo_caso_deficiencia_intelectual.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/publicacoes/MatrizesReferencia.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/publicacoes/MatrizesReferencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M-n8rDxHu8s


Unidade III – Observação do material escolar e ficha de interesse social 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 4 HORAS  

 

CONTEÚDO: Observação do uso de materiais e interesses sociais 

 

OBJETIVO: Interpretar as informações sobre o uso dos materiais e interesses 

sociais. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A observação será de 2 horas na sala do ensino comum, onde será feito a 

observação e registro sobre o uso do material escolar. A observação do material 

escolar é importante para a avaliação no contexto escolar, possibilitando analisar e 

averiguar como o aluno faz uso do material escolar, se é organizado ou não, como é 

a letra, se faz troca de letras, omissão ou acrescenta letras nas palavras e se 

emprega e faz uso adequadamente da gramática. Esses dados apontarão atitudes e 

interesses referentes aos diversos campos do conhecimento e das habilidades 

adaptativas do aluno. 

O formulário de informações sociais é um documento que observa e 

analisa o relacionamento interpessoal e intrapessoal. Se o aluno demonstra 

interesse e iniciativa para realização das atividades acadêmicas; reações diante as 

frustrações; controla suas emoções; autoimagem - positivos ou negativos cuidados 

pessoais, aparência, entre outros; características de humor; se ajustasse as normas 

escolares; manifestações afetivas - carinhoso agressivo entre outros. 

A observação é uma etapa fundamental no fazer pedagógico. O 

professor/observador é aquele que planeja sua intervenção de modo a contribuir 

para a construção dos saberes do aluno, pois estará contemplando em seu 

planejamento as necessidades dos alunos, por ele detectadas. Toda fala do 

educando deve ser observada e escutada pelo educador, através de um olhar 

investigador, com o propósito de estimular o aluno a criar suas hipóteses sobre o 

que como se constrói o conhecimento. Perceber como os alunos agem sobre seu 

objeto de aprendizagem e o cuidado e responsabilidade com os materiais escolares 

que fazem parte do seu cotidiano. No cuidado com os materiais, a palavra de ordem 



é responsabilidade, mostrar o valor do material é importante para que a criança 

desenvolva uma responsabilidade em relação ao que usa em casa e na escola, 

assim constrói sua interação.  

Não é só dos materiais que a criança usa na escola que ela deve cuidar, 

mas também de seu local de estudo em casa e de tudo que houver nele. Pela 

maneira como os pais lidam com o material escolar para os filhos pode-se avaliar o 

estilo de educação familiar reinante. Os filhos copiam a importância que os pais dão 

aos seus materiais escolares, que também será o quanto os filhos valorizarão os 

estudos. Bons alunos cuidam bem do seu material escolar. 

 

Figura 03: Disponível em:< http://educacaointegral.org.br/wp-

content/uploads/2013/09/educacao-ilustracao-desenho-m> Acesso em 13 Dez.2014. 

O material é o instrumento do uso do aluno e lidar com ele significa o 

relacionamento que o aluno estabelece com ele. Esse relacionamento envolve 

várias etapas: comprar, usar, manter, preservar para poder guardar o que for 

importante e descartar o que não mais for necessário. Incluir neste descarte a 

doação a instituições que distribuam a quem dele precise para estudar. O aluno tem 

o seu material escolar como o cirurgião conta com seu instrumental cirúrgico, o 

motorista com o seu carro, o mecânico com sua oficina. Só a ferramenta não faz um 

bom profissional, mas a sua falta compromete-lhe a competência. 

              Faz parte do ensino que seus professores indiquem os materiais 

necessários para o seu conteúdo programático e a Escola todo o restante 

necessário para o bom andamento da educação pedagógica, geralmente por meio 

http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2013/09/educacao-ilustracao-desenho-m
http://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2013/09/educacao-ilustracao-desenho-m


de uma lista. Os materiais didáticos usados servirão de instrumentos para a 

compreensão dos conteúdos escolares, aumentando a dinâmica educacional e 

auxiliarão o professor a transformar os fenômenos climáticos em temas de aulas 

interessantes para os alunos. O material didático forma a base da construção do 

conhecimento e possibilita a contextualização da teoria vista em sala de aula com a 

realidade social, é por isso que, aliados à teoria, são fundamentais no processo 

educacional. 

Sugere-se a leitura dos textos abaixo: 

MARTINS, D.A.; NEVES, M.M. e SILVA, R.N.M. Construindo materiais adaptados 

para alunos com dificuldades motoras e de comunicação. Disponível em:< 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-

assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o

%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclus

iva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%2

0inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf> Acesso em 13 Dez. 2014. 

LEITE, L.P. Práticas educativas: adaptações curriculares/ Lúcia Pereira Leite, Aline 

Maira da Silva In: Práticas em educação especial e inclusiva na área da deficiência 

mental / Vera Lúcia Messias Fialho Capellini (org.). – Bauru : MEC/FC/SEE, 2008. 

Disponível em:< http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/Livro10.pdf>. 

Acesso em 13 Dez. 2014. 

SILVA, E.L.da, e GIORDANI, E.M. Aprendizagens de professores e alunos com 

materiais didáticos nos anos iniciais do ensino fundamental. Disponível em:< 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3081_1983.pdf> 

Acesso em 13 Dez. 2014. 

 Assista o filme Jean Piaget - tendência cognitiva, disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=_CGu08gXTC4>. Acesso em 13 Dez.2014. 

(YOUTUBE, 2014). 

 Avaliação na Educação Infantil - legislação, pesquisas e práticas, disponível 

em:< https://www.youtube.com/watch?v=hP2DMHpQNJo> Acesso em 13 Dez. 2014. 

(YOUTUBE, 2014). 

 

http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%20inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%20inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%20inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%20inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf
http://www.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/tecnologia-assistiva/Curso%20de%20Extens%C3%A3o%20em%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20perspectiva%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva%20estrat%C3%A9gias%20pedag%C3%B3gicas%20para%20favorecer%20a%20inclus%C3%A3o%20escolar/Dilma_et_al_1.pdf
http://www2.fc.unesp.br/educacaoespecial/material/Livro10.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3081_1983.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_CGu08gXTC4
https://www.youtube.com/watch?v=hP2DMHpQNJo


Unidade V- Escala Optométrica Decimal de Snellen -  Discriminação auditiva 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 4 HORAS  

 

CONTEÚDO: Escala Optométrica Decimal de Snellen;  Discriminação auditiva 

 

OBJETIVO: Executar os testes de visão e audição, para analisar se o aluno avaliado 

apresenta problemas visuais ou auditivos. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A criança não precisa saber ler, para executar este teste, deve ser 

apresentado mais ou menos a 6 metros de distância. A criança tem que apontar ou 

falar para que lado o “E” está virado. 

 

Figura 04 - Disponível em  < http://www.vejam.com.br/imagens/baixavisao02.jpg >.  Acesso em: 02 de 

Dez. de 2014. 

É aplicado normalmente na idade escolar. Tampa-se um olho da criança 

com um papel, depois o outro. Este teste tem a finalidade de medir a acuidade visual 

em ambos os olhos. 

 

http://www.vejam.com.br/imagens/baixavisao02.jpg


Aplicação: 

 A escala Optométrica Decimal deve estar colocada a 5 metros 

do examinando. 

 Deve-se fazer verificação separadamente para cada olho, 

cobrindo-se o que não está sendo examinando. 

 Pode-se usar a luz do dia ou artificial, para iluminar a Escala. 

Empregando-se a luz do sol, pendura-se a Escala em ponto oposto a uma 

janela, ao nível dos olhos do examinando e este é colocado de costas para a 

janela. 

 O examinando deverá indicar para qual lado está virado às 

pernas da letra “E”, até o mínimo tamanho que o faça com segurança, um 

olho de cada vez e depois ambos. 

 O examinador deve marcar a acuidade visual do O. D / O. E / A. 

O. em uma ficha. 

Além do teste acima apresentado que será feito com a tabela snellen, 

será preenchido o relatório logo abaixo. 

 
 
ACUIDADE VISUAL - Escala Optométrica Decimal de Snellen 
 

  Ao finalizar o teste da visão, será feito o teste de discriminação auditiva, teste 

informal, que poderá apresentar indicativos de perda auditiva, que contribuirá no 

diagnóstico do aluno avaliado. Se apresentar perda consideravelmente significativa, 

que compromete a aprendizagem, o aluno deverá ser encaminhado a exame de 

audiometria para identificação da perda auditiva e para os devidos 

encaminhamentos clínicos e pedagógicos. 

A discriminação auditiva está relacionada com a habilidade para reconhecer, 

diferenciar, sistematizar e lembrar sons. O teste informal aplicado pelo CEAOP 

consiste em 25 pares de palavras, algumas com sons iguais e outras com pequenas 

diferenças, que o aluno de costas para examinadora deve ouvir e atribuir um 

conceito de igual ou diferente. É necessário inicialmente, verificar se a criança sabe 

utilizar adequadamente, os conceitos de “igual” e “diferente”, em relação aos sons. 

Pode-se, por exemplo, fazê-lo dizer se o som de um molho de chaves batendo na 

superfície de uma carteira é igual ou diferente ao som de uma caneta batendo em 



cima desta mesma superfície. O examinador deve repetir a experiência com outros 

objetos até ter certeza que o aluno compreende o que deve fazer. 

Após isso, diz-se para o educando que ele ficará de costas para o 

examinador e que serão apresentados sons falados e ele deverá dizer se estes são 

iguais ou diferentes, após a apresentação de cada par de palavras. É importante que 

o examinador tenha o cuidado de apresentar os pares de palavras na mesma 

entonação de voz, pois se a entonação for diferente, o aluno poderá responder que 

é “diferente”. Convém fazer alguns ensaios, antes de iniciar a aplicação do teste. 

Para assegurar a qualidade do teste, as palavras devem ser pronunciadas 

apenas uma vez, em tom de voz normal.  Pode acontecer que o aluno apresente 

cansaço no decorrer da aplicação e não possa controlar a atenção, a partir de um 

determinado ponto. Então, interromper-se o teste, dá-se andamento a outras 

atividades da avaliação e retorna a este teste posteriormente, a partir do ponto em 

que foi interrompido. 

Quanto à análise do resultado, deve-se dizer o número de acertos em 

relação ao número de erros e também quais tipos de erros que ocorreram. Este não 

é um teste decisivo é apenas um instrumento informal a mais que fornece indicativos 

de uma possível perda auditiva. 

Observação: suspeita de perda auditiva – Avaliação audiológica 

(audiometria) 

 

 

 
Figura 05: Disponível em:< http://www.brasilescola.com/gramatica/figuras-construcao-ou-sintaxe.htm> 

Acesso em 13 Dez. 2014. 

http://www.brasilescola.com/gramatica/figuras-construcao-ou-sintaxe.htm


 

 Sugere-se assistir o filme Janela da alma, disponível em:< 

https://www.youtube.com/watch?v=56Lsyci_gwg>. Acesso em 13 Dez. 2014. 

(YOUTUBE, 2014). 

Recomenda-se a leitura dos textos: 

FISSMER, L.E.W. et al. Avaliação da acuidade visual de alunos do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública de Tubarão-SC. Arquivos 

Catarinenses de Medicina. V 34, n 1, 2005. Disponível em:< 

http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/190.pdf> . Acesso em 13 Dez. 2014. 

DANTAS, R.A. Validação de escala optométrica de figuras. Dissertação (Tese). 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. Disponível em:< 

http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/2146/1/2006_tese_radantas.pdf> Acesso 

em 13 Dez. 2014. 

PARANÁ. Secretaria Estadual de Educação. As contribuições de vigotski para a 

educação especial na área da deficiência visual. Disponível em:< 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_rita_fati

ma_carvalho_biazetto.pdf>. Acesso em 13 Dez. 2014. 
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Unidade VI – Roteiro de Observação no Contexto Escolar e TGD 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 4 HORAS  

 

CONTEÚDO: Avaliação de transtornos globais do desenvolvimento. 

 

OBJETIVO: Identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo 

educativo em suas múltiplas faces.  

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

No contexto escolar, é de suma importância o processo de avaliação para 

identificar as necessidades educacionais dos alunos, que apresentam problemas na 

aprendizagem. Portanto é de suma importância averiguar se o aluno apresenta 

indicativos de transtornos globais do desenvolvimento, para isso, juntamente com os 

professores do ensino comum e com a equipe pedagógica, averiguar e preencher o 

relatório abaixo relacionado.  

Na perspectiva formativa, a avaliação não pode ser considerada como um fim  

em si mesmo, mas como subsídio da atividade pedagógica, como fornecedora de 

dados para tomadas de decisões e reflexão filosófica, política e técnica sobre essa 

atividade. A avaliação passa a integrar o processo didático de ensino/aprendizagem 

de forma constitutiva, subsidiando-o em sua construção bem sucedida, isto é, a 

avaliação coloca-se a serviço da aprendizagem, não como um elemento aferidor 

externo.  

             É preciso considerar que aprendizagem se dá na interação humana e se  

caracteriza pela criatividade, individualidade, heterogeneidade e autorregulação, e 

isso ocorre Independentemente das condições intelectuais. Dessa forma, a  

adaptação ao conteúdo escolar é realizada pelo próprio aluno e atesta a sua 

emancipação  intelectual. 

              Cabe à escola não limitar as possibilidades de percurso dos alunos e da 

intervenção pedagógica a um programa rígido e fixo. Ela deve, por outro lado, 

considerar os próprios educandos e suas relações com o conhecimento e com o 

outro. A avaliação dos progressos dos alunos com TGD está intimamente ligada à 



oferta educativa, nela incluídos os apoios de que necessitam. Os eixos de análises 

ampliam-se, além do rendimento - entendido como o que o aluno aprendeu na 

escola, considerando-se todas as suas aquisições, as intenções demonstradas, o 

desenvolvimento de suas habilidades independentemente de que as tenha 

conseguido. No caso de avaliação do aluno TGD, certamente importante, há que se 

ter o cuidado de que o conteúdo da avaliação corresponda ao conteúdo escolar, 

observando não só em provas ou exames, mas no que o aluno demonstra no 

cotidiano, a partir das produções cognitivas, atitudinais e procedimentais. 

(BELISARIO  Jr e  CUNHA,2010) 

             O registro diário torna-se um aliado importante neste processo de avaliação, 

pois ele conterá as ações desenvolvidas, as intervenções propostas e a resposta 

dada pelo aluno sejam com mediação ou sem. A forma de registro do 

desenvolvimento do aluno na perspectiva da educação inclusiva está diretamente 

relacionada com os processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos na escola, 

bem como os mais variados aspectos do desenvolvimento humano. Esta perspectiva 

permite compreender melhor cada aluno e ampliam-se as possibilidades de 

intervenções  eficazes  para  promover  o  aprendizado (JUNIOR & 

CUNHA, 2011). 

 O registro descritivo em todos estes aspectos, ao longo da escolarização, 

possibilita subsidiar o planejamento ano a ano e/ou ciclo a ciclo o aprendizado 

escolar existe uma multiplicidade de dimensões envolvidas, tais como cognitivas, 

afetivas  e  sociais. (PORTALEDUCAÇÃO, 2014). 

Os TGD incluem cinco categorias nosológicas: autismo infantil, síndrome de 

asperger, transtornos invasivos do desenvolvimento sem outra especificação, 

síndrome de Rett e transtornos desintegrativos da infância. Por se tratar de um 

quadro complexo e de grande variabilidade de caso para caso, além da avaliação 

dos sintomas de TGD, é muito importante uma avaliação de outros domínios do 

desenvolvimento que deve ser realizada por equipe multidisciplinar com psicólogos e 

outros profissionais treinados em avaliações especificas. Esta avaliação mais 

detalhada é de fundamental importância para o conhecimento aprofundado de cada 

caso e, consequentemente, para o planejamento de intervenções adequadas 

segundo as características individuais ((JUNIOR & CUNHA, 2011). 



Além de coletar informações, investigar e observar em sala de aula e nos 

espaços escolares o comportamento do aluno que está passando pelo processo de 

avaliação. Além de observar e investigar a queixa principal, manifestações 

comportamentais, relacionamento no convívio escolar e familiar, a participação nos 

grupos em que convive, alteração de humor, desenvolvimento psicomotor e 

cognitivo, memória visual, memória auditiva, atenção e compreensão.    

O mais importante talvez, para os educadores, é a perspectiva de 

compreender as manifestações das crianças. Isso porque, no desenvolvimento de 

todas as crianças que recebemos na escola, tal função encontra-se implicada, já que 

o aprendizado a ser desenvolvido ali se sustenta, em grande parte, no uso dela. Por 

outro lado, já que nossa atuação, mediante todas as crianças, como professores, 

está implicada no aprimoramento e ampliação de possibilidades de uso dessa 

função, essa compreensão é a interface que permite identificar possibilidades de 

atuação com nossos alunos com TGD. Entretanto, precisamos não perder de vista 

que o acúmulo e a sistematização de estratégias escolares para a inclusão de 

pessoas com TGD não podem desconsiderar o que é próprio de cada criança e 

adolescente.  

É preciso compreender os fundamentos de cada estratégia para que ela 

possa ser flexibilizada mediante o conhecimento sobre nosso aluno - quem ele é 

para além do transtorno que apresenta. Sabemos que a cada passo novas 

possibilidades e novas dúvidas se colocam - o que é próprio do processo de ensino 

e aprendizagem, do cuidar e educar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidade VII – Relatório de avaliação psicoeducacional no contexto escolar 

 

TEMPO DE DURAÇÃO: 8 HORAS  

 

CONTEÚDO: Relatório final – Avaliação psicoeducacional. 

 

OBJETIVO: Fechar a avaliação com o relatório final psicoeducacional 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Os instrumentos avaliativos possibilitam a identificação dos sucessos, das 

dificuldades e fracassos. As informações obtidas através dos relatórios descritivos e 

de observações, permitindo conhecer, descrever, compreender, explicar, prever e 

formular encaminhamentos e orientações para prevenir possíveis distorções ou 

disfuncionalidade, possibilitando tomada de decisões que se da no coletivo da 

escola. 

 

Figura 06 – Disponível 

em:<http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&> Acesso em 13 

Dez. 2014. 

 

Cabe ao educador, na atividade educativa, a responsabilidade por construir e 

transmitir o mundo da convivência humana em que seu aluno está inserido. Esta é a 

tarefa daquele que quer educar, humanizar o mundo dos seres humanos e, de 

alguma maneira, implicar os sujeitos que o habitam. Refletir sobre a prática de 

http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&


avaliação psicoeducacional desenvolvida em contextos escolares exige analisar e 

levar em conta uma variedade complexa de aspectos intervenientes no processo 

educacional, que incluem desde características pessoais e habilidades interativas e 

sociais dos sujeitos inseridos nas relações específicas que se estabelecem nesses 

ambientes até especificidades relativas a capacidades intelectuais e cognitivas e a 

estratégias de aprendizagem e estudos de cada um desses sujeitos, passando, 

ainda, pela compreensão acerca dos liames referentes a planejamento e 

organização do trabalho docente, escolha de recursos materiais que favoreçam 

aprendizagem significativa, seleção de estratégias de ensino e de avaliação 

específica de cada disciplina e área do conhecimento ((CAPOVILLA; JOLY; 

TONELOTTO, 2006; OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010; BARBOSA, 

2011). 

Para que isto ocorra, é fundamental que os professores-pedagogos, 

professores especialistas em Educação Especial e demais profissionais que atuam 

na escola da rede comum de ensino, busquem complementar conhecimento teórico 

como estratégia e recurso de atuação no processo de avaliação psicoeducacional no 

contexto escolar onde se inserem. De tal forma, é preciso compreender os 

problemas de aprendizagem sob o enfoque da identificação e da organização de 

intervenções contextualizadas ao ambiente escolar e suas peculiaridades. 

Na verdade, é preciso compreender que o “fazer docente” cotidiano não está 

circunscrito a ações relativas a organizar aulas, escolher materiais e/ou elaborar 

atividades para explorar um conteúdo a ser trabalhado por um período determinado 

de tempo. Selecionar estratégias de ensino e de avaliação dos níveis de 

aprendizagem apresentados pelos alunos acerca desse conteúdo implica, também, 

a compreensão mais ampliada de como ocorre a aprendizagem em diferentes 

momentos da vida do aluno, bem como as diferentes estratégias de aprendizagem e 

de estudos empregadas nesse processo (CAPOVILLA; JOLY; TONELOTTO, 2006; 

OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2010; BARBOSA, 2011). 

A partir das informações apresentadas, surge a discussão da participação da 

família no contexto escolar, pois o grupo familiar tem uma função social determinada 

a partir das necessidades sociais, sendo que entre suas funções está, 

principalmente, o dever de garantir o provimento das crianças para que possam 



exercer futuramente atividades produtivas, bem como o dever de educá‐las para que 

tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem. 

   

Figura 07: Disponível 

em:<http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&> Acesso em 13 

Dez. 2014. 

Nesse sentido a família é responsável pela educação moral, ou seja, pela 

transmissão de costumes e valores de determinada época. Em função disso, no que 

diz respeito à família, um dos seus papéis principais é a socialização da criança, isto 

é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos 

símbolos e regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e parte 

da formal, em colaboração com a escola.  

 

Figura 08: Disponível 

em:<http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&> Acesso em 13 

Dez. 2014. 

 

Sendo assim, a escola é a instituição que tem como função a socialização do 

saber sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita.  A 

escola se relaciona com a ciência e não com o senso comum, e existe para 

proporcionar a aquisição de instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&
http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id


elaborado (ciência) e aos rudimentos (bases) desse saber. A contribuição da escola 

para o desenvolvimento do sujeito é específica à aquisição do saber culturalmente 

organizado e às áreas distintas de conhecimento. Daí a importância de esclarecer 

qual o verdadeiro papel da escola na sociedade, onde a mesma deve ser 

responsável em oferecer instrumentos que viabilizem a aprendizagem e não apenas 

uma estrutura conservadora, moralista que tenta sobreviver ao avanço tecnológico, 

socioeconômico e cultural com uma estrutura fragmentada, fragilizada pelos 

escassos investimentos das políticas públicas da educação.  

Assim, percebe‐se a necessidade de que o trabalho multidisciplinar 

estabelecido em rede seja eficaz, pois se compreende que o ser humano é 

composto por estruturas biológicas, psicológicas, sociais e quando uma das partes 

não funciona na sua totalidade, o trabalho fica incompleto, comprometendo o 

desenvolvimento do sujeito. Este fato é observado em organizações e instituições 

precarizadas pela falta de estrutura física e humana, que prejudicam todo um 

processo avaliativo, partindo do pressuposto que as dificuldades de aprendizagem 

são um conjunto de fatores orgânicos, emocionais e sociais. 

Após finalizar todos os roteiros de avaliação, o professor poderá  fechar o 

relatório de avaliação psicoeducacional seguindo o roteiro abaixo, que 

correlacionará os dados significativos registrado nos instrumentos para organizar a 

sua prática pedagógica: 

 Entrevista com os Pais ou Responsáveis; 

 Ficha de Referência Pedagógica; 

 Ficha de Interesse Social; 

 Análise da produção do aluno (material escolar); 

 Testes formais e informais. 

Aspectos a serem observados do aluno na Área cognitivo: 

 Presta atenção nas aulas ou é dispersivo. 

 Realiza atividades de sala de aula de forma independente ou necessita de 

ajuda do professor ou colegas. 

 Persiste na realização das tarefas ou desiste diante da primeira dificuldade. 

 Necessita de explicações complementares para realização das atividades 

propostas com vistas a assimilação/compreensão dos conteúdos. 

 Demonstra atitude positiva ou negativa em relação aos conteúdos 



acadêmicos. 

 Apresenta facilidade na expressão verbal. 

 Demonstra criatividade de pensamento. 

 Sensibilidade artística. 

 Demonstra preferência por algumas atividades específicas. 

 Resolve problemas do seu cotidiano. 

 

Área afetiva 

 Demonstra interesse e iniciativa para realização das atividades acadêmicas. 

 Reações diante as frustrações. 

 Controla suas emoções. 

 Autoimagem (positiva ou negativa, cuidados pessoais, aparência...). 

 Características de humor. 

 Manifestações afetivas (carinhoso, agressivo...). 

 

Relacionamento Interpessoal 

 Tem facilidade para fazer amigos. 

 Respeita os colegas e os professores. 

 É cooperativo. 

 Respeita as regras e normas estabelecidas. 

 

Relacionamento Intrapessoal 

 Mantêm em ordem seus pertences (cadernos e materiais em geral). 

 Higiene pessoal, auto-cuidado. 

 Executa as tarefas solicitadas. 

 Atitudes diante das diferentes situações vivenciadas. 

 Assume responsabilidades delegadas. 

 

Área Motora 

 Coordenação global dinâmica e estática. 

 Coordenação motora fina. 

 Postura (sentar, andar…). 



 Apresenta agitação motora. 

 Tiques motores. 

 

Unidade VIII - I. SÍNTESE DAS ÁREAS AVALIADAS: 

a) Instrumentos -   

 Entrevista com os Pais ou Responsáveis; 

 Ficha de Referência Pedagógica; 

 Ficha de Interesse Social; 

 Análise da produção do aluno (material escolar); 

 Testes formais e informais. 

b) Áreas do Desenvolvimento e Conhecimento: 

 Sintetizar o desempenho apresentado pelo aluno em todas as áreas 

avaliadas. Sempre iniciar pelos pontos positivos e pelas potencialidades e 

posteriormente descrever as dificuldades apresentadas:  

 Áreas do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, linguagem, socioafetivo. 

  Áreas do conhecimento (aquisição da língua oral, escrita, linguagem 

expressiva e receptiva, interpretação, produção e conceitos/conteúdos 

matemáticos). 

c) Outros dados relevantes 

 Conhecimentos tácitos (prévios) que o aluno manifesta na sala de aula, assim 

como as dificuldades/necessidades individuais, em relação aos novos 

conteúdos de aprendizagem. 

 Estratégias e recursos de aprendizagem utilizados pelo aluno (estilos, forma 

como enfrenta as situações de aprendizagem) 

 Metodologia utilizada pelo professor nas intervenções pedagógicas em sala 

de aula (planejamento e aplicação de novas estratégias de ensino). 

 Observações do comportamento apresentado no contexto escolar. 

Informações fornecidas pelos professores das diversas disciplinas com relação aos 

conhecimentos acadêmicos do aluno. 

Observações: 



 Descrever todas as observações do comportamento apresentado pelo aluno 

durante todo o processo avaliativo. Levar em conta os comportamentos mais 

frequentes, tanto no aspecto positivo como negativo.  

 Procurar usar linguagem clara e objetiva, não deixando margem para dúvidas 

ou duplas interpretações. 

 Não usar siglas, terminologias técnicas ou de difícil compreensão, caso se 

faça necessário, colocar o significado entre parênteses.   

 TODOS OS INSTRUMENTOS que foram utilizados deverão ser descritos no 

seu aspecto qualitativo. No caso de uso de testes formais devem ser 

especificados os objetivos/finalidades. 

 

II. SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO: 

Este tópico diz respeito às ações a serem desenvolvidas pelo professor, 

considerando que aqui se estabelecerá as diretrizes para a ação docente em relação 

ao trabalho pedagógico a ser desenvolvido com este aluno, após a avaliação. 

Todas as dificuldades levantadas no processo avaliativo deverão conter 

sugestões/orientações de trabalho/atividades a serem desenvolvidas pelo professor. 

Estas orientações deverão estar dentro das possibilidades de realização do trabalho 

do professor, da escola e da família. 

 

III. ENCAMINHAMENTOS: 

Sugerir os atendimentos e recursos que se fizerem necessários para 

atendimento do avaliando: 

1. Pedagógico: classe comum com orientação para o professor; classe comum com 

Sala de Apoio ou solicitação de complementação da Avaliação Psicoeducacional 

no Contexto Escolar com equipe externa.  

2. Outros: médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, conselho tutelar, cursos 

profissionalizantes oferecidos na comunidade, guarda mirim, entre outros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidade IX – Sugestões de filmes para complementar o conhecimento. 

 A casa – Retardo Mental 

 Além dos meus olhos – Deficiência Visual  

 A Maçã – Deficiência Visual  

 A procura de Mr. Goodbar – Deficiência Auditiva 

 Casa de cartas – Autismo 

 Casamento proibido – Deficiência Física 

 Como uma borboleta – Paralisia Cerebral 

 Como estrelas na terra – Diferenças, Dislexia 

  Caminhos do coração – Autismo 

 As irmãs Dunn – Deficiência Visual  

 Desembucha – Gagueira 

 De porta em porta – Paralisia Cerebral 

 Gênio indomável – Altas Habilidades 

 Frida – Deficiência Física 

 Eterno amor – Deficiência Física, Poliomielite  

 A história de Peter – Síndrome de Down 

 King Gimp – Paralisia Cerebral 

 Experimentando a vida – Autismo 

 Melhor impossível – Transtorno Obsessivo Compulsivo 

 Meu nome é  Rádio – Retardo Mental 

 Lua de mel – Deficiência Física  

 Nell – Afasia 

 Nascido anormal – Talidomida 

 Nós sempre o amaremos – Síndrome de Down  

 O balão negro – Autismo 

 O milagre de uma mãe – Paralisia Cerebral 

 Os camelos também choram – Albinos 

 O franco atirador – Deficiência Física 



 Sempre amigos – Distrofia Muscular 

 Sonata de outono – Doença Neurológica Degenerativa   

 Simples como amar – Retardo mental 
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