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Resumo: 

 

Este trabalho tem como objetivo 

compreender o processo de 

identificação e de avaliação de alunos 

com indicativos de deficiência 

intelectual e quais as orientações e 

alternativas de intervenção pedagógica 

são necessárias a esses alunos público-

alvo da Educação Especial do Colégio 

Estadual José de Anchieta, do município 

de Ibema no oeste do Paraná. Isso se 

faz necessário por entender que existem 

fragilidades durante o processo de 

avaliação de ingresso na escola, de 

alunos com indicativos de deficiência 

intelectual. Para tanto, serão 

respeitadas as diferenças e a 

diversidade cultural dos educandos. Os 

estudos estão fundamentados na 

psicologia histórico-cultural, de maneira 

a refletir sobre a forma adequada de 

intervir na aprendizagem dos alunos que 

apresentam deficiência intelectual, 

considerando que estes são sujeitos 



históricos e que, na relação com o meio 

social, mediados pelo professor, é que 

se constrói o conhecimento, que se 

aprende e que se desenvolve. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Ao longo das três décadas da minha carreira profissional ao atuar no 

processo ensino/aprendizagem com alunos que apresentam 

deficiências/necessidades educacionais especiais, entre tantos desafios, 

aquele pelo qual mais tenho demonstrado interesse e preocupação é o modo 

como ocorre a avaliação para ingresso nos programas de apoio especializado, 

da área da Educação Especial. 

 Nesse contexto, também, compreende-se que não existe um processo 

de avaliação que vai revolucionar e que dê conta de responder às 

necessidades dos indivíduos, isso porque o conhecimento se constrói de modo 

contínuo, contribuindo para a realização de mudanças na sociedade. 

 Com base na psicologia histórico-cultural, a qual fundamenta estes 

estudos do PDE na área da Educação Especial, pretende-se compreender o 

processo de identificação e de avaliação dos alunos com indicativos de 

deficiência intelectual e quais as orientações e alternativas de intervenção 

pedagógica são necessárias a esses alunos. É relevante, ainda, respeitar as 

diferenças e reforçar a importância de se levar em conta a diversidade cultural 

dos educandos. Daí a necessidade de se compreender como acontece esse 

processo de identificação das dificuldades, das necessidades educacionais 

especiais dos alunos e refletir sobre a forma adequada de melhor intervir em 

sua aprendizagem. 

 Nesse sentido, pretende-se realizar uma pesquisa sobre as diferentes 

formas de avaliação utilizadas no campo pedagógico para identificar e 

encaminhar os alunos com deficiência intelectual para a Sala de Recursos 

Multifuncional – Tipo I, lembrando que a avaliação na área da deficiência 

intelectual compreende um trabalho multidisciplinar, em que o psicólogo tem 

um papel fundamental, cabendo a ele a aplicação dos testes psicológicos como 

parte da definição da deficiência intelectual. Dessa forma, essa avaliação 

também deve ser pedagógica quando os professores da sala comum e o 

professor especialista em Educação Especial avaliam o aluno em suas 

dificuldades pedagógicas, em suas necessidades educacionais especiais, e 

isso também é determinante na definição da deficiência.      



Partindo desses pressupostos, para se avaliar um aluno com indicativos 

de deficiência intelectual, há que se conhecer, também, algumas premissas 

estabelecidas pela AAIDD (2010): considerar a diversidade cultural e linguística 

do aluno e as diferenças nos fatores comunicativos, sensoriais, motores e 

comportamentais. (UNIAPAE, 2013, s/p).  

A avaliação inicial de uma pessoa será justificada se for utilizada para 

indicar os apoios de que necessita. Com esse enfoque e fundamentada nos 

estudos e orientações da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - 

Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional e em 

experiências já vivenciadas, se realizará a Avaliação Pedagógica no 

Contexto Escolar com dois alunos com indicativos de deficiência 

intelectual do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José 

de Anchieta (público-alvo da Educação Especial), do município de Ibema, no 

oeste do Paraná. 

 Para acompanhar o processo de aprendizagem dos educandos serão 

utilizadas estratégias de observação dentro e fora da sala de aula, entrevistas 

com os alunos, professores e pais ou responsáveis.  Na sequência, serão 

desenvolvidas com os educandos (em horário contrário ao que estudam), 

atividades com jogos, brincadeiras, softwares, testes de acuidade visual e 

auditiva e outras atividades acadêmicas, totalizando 32 horas.  Após analisar 

todos os instrumentos avaliativos, juntamente com o professor da Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I e com a equipe pedagógica da escola, será 

realizado um estudo de caso dos educandos avaliados para se propor os 

encaminhamentos necessários. É importante considerar que, quando a 

avaliação no contexto escolar não der conta de acompanhar as necessidades 

de cada educando, far-se-á encaminhamento para uma equipe 

multiprofissional, a qual, no caso da escola em questão, é o Centro Regional de 

Apoio Pedagógico Especializado – CRAPE, órgão público da rede estadual de 

educação do Paraná, situado no Núcleo Regional de Educação, no município 

de Cascavel. 

 Este trabalho fundamenta-se nos estudos de Vigotski, Luria, Leontiev e 

Elkonin, quanto às funções psicológicas superiores e nos estudos de Jussara 

Hoffmann e de Luckesi no que diz respeito à avaliação.  



Esta produção didático-pedagógica justifica-se, porque ainda é possível 

perceber fragilidades durante o processo da avaliação no contexto escolar, 

bem como com relação aos encaminhamentos adotados pela escola quanto à 

prática pedagógica posterior à avaliação. Faz-se necessário compreender, 

também, como os educadores devem agir para que as pessoas com 

Deficiência Intelectual sejam sujeitos históricos no meio em que vivem, a partir 

de sua apreensão do conhecimento científico ensinado na escola.  
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“A avaliação terá de ser o instrumento do 

reconhecimento dos caminhos percorridos e da 

identificação dos caminhos a serem 

perseguidos” (LUCKESI). 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Compreender a forma como se realiza o processo de avaliação de 

ingresso dos alunos com indicativos de deficiência intelectual na Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I. 

 

Objetivos Específicos 

 Refletir sobre o processo de avaliação inicial de alunos do 6º ano que 

apresentam indicativos de deficiência intelectual, para ingresso na Sala 

de Recursos Multifuncional – Tipo I;  

 Refletir sobre as dificuldades dos alunos com indicativos de deficiência 

intelectual durante o processo de avaliação no contexto escolar;  

 Instrumentalizar o professor especializado para a aquisição de 

elementos norteadores para avaliar e, consequentemente, propor 

atividades pedagógicas para esses educandos. 

 

Segundo o Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional 

(DEEIN) (PARANÁ, 2012, p. 9) a avaliação no contexto escolar tem por 

objetivo conhecer o meio onde o aluno está inserido e compreender seu 

processo de aprendizagem. Através do diagnóstico escolar, social e familiar, a 

equipe avaliadora terá condições de propor mudanças na ação do professor, 

da gestão escolar e possibilitar a oferta de serviços e apoios especializados, se 

necessário. Dessa forma, 



[...] esse processo de avaliação possibilita a identificação 
dos sucessos, das dificuldades e fracassos, apoiando 
encaminhamentos e tomadas de decisões sobre as ações 
necessárias, sejam elas de natureza pedagógica, 
estrutural, administrativa ou de saúde. As informações 
obtidas permitem conhecer, descrever, compreender, 
explicar, prever e formular um juízo de valor acerca da 
realidade avaliada e permitem também tomar decisões 
educativas, sociais e terapêuticas, para prevenir 
possíveis distorções ou disfuncionalidades, ou para 
modificar e, em suma, otimizar – quando necessário – a 
realidade avaliada. (PARANÁ, 2012, p. 9) 

 

Segundo a Instrução nº 016/2011- SUED/SEED (PARANÁ, 2011) a 

“avaliação psicoeducacional no contexto escolar” possibilita o reconhecimento 

das necessidades educacionais especiais de alunos com indicativos de 

deficiência intelectual, bem como preceitua que a avaliação inicial deverá ser 

realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou 

pedagogo da escola.  

De acordo com documento da SEED/DEEIN existem vários instrumentos 

avaliativos padronizados para realizar a avaliação no contexto escolar, porém 

“a equipe pedagógica da escola poderá elaborar instrumentos próprios, que 

atendam as especificidades do contexto escolar, como jogos e testes 

pedagógicos, envolvendo aspectos acadêmicos, cognitivos, psicomotores, 

entre outros” (PARANÁ, 2013, p.53).  

 Esses instrumentos, segundo orientações da SEED/DEEIN (2013, p. 52-

53) devem ser planejados, considerando-se os seguintes aspectos: 

a) Acuidade visual e auditiva.  

b) Áreas do Desenvolvimento (psicomotor, cognitivo, socioafetivo).  

c) Estratégias, ritmo e estilos de aprendizagem utilizados pelo aluno.  

d) Contexto sociocultural em que se encontra inserido o aluno.  

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

assim como as dificuldades/necessidades individuais, em relação aos novos 

conteúdos de aprendizagem.  

f) Áreas do Conhecimento (leitura, escrita, produção de texto, oralidade e 

conceitos e conteúdos matemáticos). 

g) Metodologia utilizada pelo professor nas intervenções pedagógicas em sala 

de aula.   



Se o aluno não avançar na apropriação dos conhecimentos científicos 

trabalhados em sala de aula após o professor: a) ter realizado a avaliação no 

contexto escolar; b) ter compreendido as necessidades educacionais especiais 

do aluno avaliado; c) ter modificado a forma de trabalho com esse aluno, para 

fazer com que ele avançasse na aprendizagem, a escola deverá buscar apoio 

de uma equipe multiprofissional externa a ela. 

Depois de se realizar a avaliação no contexto escolar e, se necessário, 

realizar a avaliação psicoeducacional juntamente com a equipe externa de 

apoio, há que se fazer um estudo de caso do educando avaliado, para juntos (a 

equipe da escola onde estuda o aluno e a equipe externa de apoio) proporem 

os encaminhamentos necessários e, se for o caso, encaminhar esse aluno para 

a Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, segundo a Instrução nº 016/2011- 

SUED/SEED (que estabelece critérios para o atendimento educacional 

especializado em Salas de Recursos Multifuncional Tipo I, na Educação Básica 

– área da deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos 

globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos).  

Mesmo estando amparado nos preceitos legais que regem sobre a 

avaliação inicial, o avaliador precisa se despir de todo preconceito que foi 

construído historicamente sobre a pessoa com deficiência intelectual, e estar 

consciente quanto às práticas inclusivas, as quais consideram as 

potencialidades do sujeito, mais que suas dificuldades e buscam indicadores 

para a remoção de barreiras que dificultam a aprendizagem dos educandos.  

 

 

1º Momento  

No início do ano de 2015 farei um levantamento de alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental, que apresentam indícios de deficiência intelectual, com 

os professores e equipe pedagógica, em conversa informal durante a hora- 

atividade, com o objetivo de coletar dados que subsidiarão as reflexões e a 

elaboração das atividades propostas durante a avaliação no contexto escolar.  

 

2º Momento  

            Com o objetivo de analisar e compreender o contexto familiar, escolar e 

social do educando serão realizadas entrevistas com: 



 Equipe pedagógica e professores – Ficha de Referência Pedagógica 

(anexo A); 

 Com pais ou responsáveis (anexo B); 

 Com o aluno – Ficha de interesse social (anexo C). 

 

3º Momento 

            Para identificar os aspectos da área cognitiva, afetiva, motora 

e o relacionamento interpessoal e intrapessoal  do educando, se 

utilizará da observação sistemática. Além do espaço da sala de aula 

também se observará o aluno na entrada e saída da escola, no 

intervalo, durante o lanche e nas aulas de Educação Física.  

 Observação do aluno (anexo D).  

 

4º Momento 

         Para analisar o processo acadêmico se utilizará dos cadernos, 

trabalhos, desenhos, apresentações orais e participação durante as 

aulas. 

 Observação da produção didática e do material do aluno (anexo 

E). 

 

5º Momento 

         Registrar o que se observou nas áreas: cognitiva, socioafetiva 

e motora, bem como as estratégias, ritmos e estilos utilizados pelo 

educando no processo de ensino e aprendizagem.  

 Áreas do Desenvolvimento (anexo F).  

 

6º Momento 

         Verificar a acuidade visual e a discriminação auditiva.  

 Escala Optométrica Decimal de Snellen (anexo G);  

 Discriminação auditiva – teste informal (anexo H).  

 

7º Momento 



 Com o intuito de verificar as habilidades e as dificuldades do 

educando nos conteúdos, principalmente de Língua Portuguesa e de 

Matemática referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

serão desenvolvidas diversas atividades pedagógicas para, 

posteriormente, realizar as devidas intervenções acadêmicas.  

Levando em conta minha experiência como educadora de 

alunos com deficiência/necessidades educacionais especiais, 

pesquisei e elaborei algumas atividades pedagógicas para 

desenvolver durante a avaliação no contexto escolar, as quais devem 

ser organizadas e adaptadas de acordo com o nível de aprendizagem 

de cada aluno que será avaliado.  

 

Proposta de atividades  

 Leitura e interpretação de texto;  

 Produção de texto; 

 Ditado e autoditado; 

 Narrativa (expressão oral);  

 Situações-problemas; 

 Quatro operações (dominó); 

 Processo da multiplicação e da divisão (jogo dos 

pratinhos); 

 Leitura e escrita de números; 

 Sistema de numeração decimal (material dourado);  

 Sistema monetário brasileiro (situações problemas e jogo 

do Tio Patinhas); 

 Medidas de tempo; 

 Coordenação motora fina; 

 Coordenação motora ampla e equilíbrio (amarelinha);  

 Lateralidade; 

 Percepção visual e atenção (jogo de luzes);  

 Coordenação viso motora; 

 

8º Momento 



Descrever, após análise dos dados coletados, todo o trabalho 

realizado pelos profissionais envolvidos no processo avaliativo e 

registrar os encaminhamentos e intervenções necessários que serão 

desenvolvidos pela comunidade escolar. 

 Relatório de Avaliação Psicoeducacional no Contexto 

Escolar (anexo I). 

 

9º Momento  

         Estudo de caso para refletir, analisar e propor os 

encaminhamentos necessários.  

 

Os Anexos constam de 09 instrumentos utilizados na avaliação 

psicoeducacional pelos professores das Salas de Recursos 

Multifuncionais da região oeste do Paraná e pelo CRAPE (quando, 

como equipe externa de apoio, complementa a avaliação). Esses 

instrumentos foram elaborados e fornecidos pela equipe da 

SEED/DEEIN em cursos de formação de professores avaliadores.  
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