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Resumo 

A presente Produção Didático-Pedagógica, que 
está embasada na perspectiva teórica da 
Pedagogia Histórico-Crítica, busca primordialmente 
analisar junto aos professores do ensino Regular e 
da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, refletir 
sobre como a construção de estratégias avaliativas, 
possam contribuir efetivamente como ponto de 
partida para a escolha de conteúdos e 
metodologias para organização de sequências 
didáticas, proporcionando para um processo de 
discussão, que a princípio parece desgastado, 
fazendo parte da prática diária do professor, num 
contínuo processo de avaliação coletiva e reflexiva, 
por parte de toda comunidade escolar, e 
principalmente dos professores no seu trabalho 
educativo escolar, almejando sempre a melhoria da 



qualidade da educação. Desta forma objetiva-se 
propor estudos e pesquisas sobre formas ou critério 
diferenciados de avaliação pedagógica, 
encaminhamentos e atendimentos dos alunos com  
necessidades educacionais especiais, subsidiando 
e auxiliando os pedagogos e professores quanto ao 
desenvolvimento de suas atividades ou práxis 
pedagógicas do ensino regular e da Sala de 
Recursos Multifuncional – Tipo I, quanto aos 
critérios e usos de instrumentos avaliativos para a 
ingresso do aluno na Sala de Recursos. 

Como proposta de implementação na escola, essa 
unidade didática, está distribuída em 8 encontros de 
4 horas e 32 horas de atividades complementares, 
totalizando 64 horas. O projeto será realizado 
através grupo de estudos, palestras; oficina 
tecnológica; multimídia; depoimentos e troca de 
experiências. 

Palavras chaves 
Avaliação; Dificuldades de Aprendizagem; 
Instrumentos Avaliativos. 

Formato do Material 
Didático Unidade Didática 

Público Alvo  
Pedagogos, Professores do Ensino Regular e da 
Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I 

 

 



1 APRESENTAÇÃO 

 

A Produção Didático-Pedagógica é um trabalho que resulta dos estudos 

realizados e implementados no Plano Integrado de Formação Continuada do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, Turma VII - 2014 a 2015, da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED/PR, sendo desenvolvido 

nessa unidade didática, estudos e análises que possam contribuir, no sentido de 

lançarmos vários olhares para os critérios de avaliação pedagógica, 

encaminhamentos e atendimentos dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, auxiliando os professores quanto ao desenvolvimento de suas atividades 

ou práxis pedagógicas do ensino regular e da Sala de Recursos Multifuncional – 

Tipo I, como parte da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no 

Colégio Estadual Padre Anchieta - EFM, localizado no município de Assis 

Chateaubriand. A primeira produção é o marco inicial fundamental para a aquisição 

das abstrações teóricas necessárias à compreensão da realidade, na intenção de 

fornecer, aos professores os subsídios necessários para dar suporte aos trabalhos 

desenvolvidos pelos mesmos, com a intervenção para organização do trabalho 

pedagógico, para os alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades 

educativas especiais, no atendimento educacional especializado em sala de 

recursos multifuncional (Tipo I) e na sala do ensino regular. 

De acordo com Luckesi (1999, p.166) quando diz que:  

A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu 
verdadeiro significado, assumir função de subsidiar a construção da 
aprendizagem bem sucedida. A condição necessária para que isso 
aconteça é de que a avaliação deixe de ser utilizada como um 
recurso de autoridade, que decide sobre os destinos do educando, e 
assuma o papel de auxiliar o crescimento. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná, oferta aos professores da rede pública de ensino, por meio 



de seleção periódica, participar do processo de formação continuada, tendo como 

objetivo proporcionar aos professores subsídios teórico-metodológicos para o 

desenvolvimento de ações educacionais, e que resultem em sua prática.  

O professor que ingressa no PDE tem garantido o direito a afastamento 

remunerado de 100% de sua carga horária efetiva no primeiro ano e de 25% no 

segundo ano do programa, para que realize a implementação de ações pedagógicas 

na escola, com a finalidade de propor estudos sobre teorias e práticas 

metodológicas diferenciadas de modo a auxiliar os professores quanto ao processo 

e intervenções pedagógicas nas dificuldades de aprendizagem encontradas no 

Colégio Estadual Padre Anchieta - Ensino Fundamental e Médio, está localizado na 

Avenida do Bosque, nº 473, no centro da cidade de Assis Chateaubriand, Paraná. 

para a implementação da Unidade Didática. Atualmente conta com um total de 665 

alunos, divididos em 25 turmas, distribuídas em três turnos de funcionamento, com a 

maior quantidade de alunos atendidos no período matutino. Possui 9 turmas em 

funcionamento em três Salas de Recursos Multifuncionais - Tipo I. Uma das salas 

funciona no período matutino, atendendo  com 9 alunos, e duas salas atendendo   

no período vespertino atendendo 27 alunos, num total de 36 alunos matriculados e 

frequentando em contra turno do ensino regular, conforme  os dados fornecidos pelo 

Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE e Núcleo Regional de Educação de 

Assis Chateaubriand, referente ao ano de 2014. 

Justifica-se assim, este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, que 

será realizada pela necessidade de discutir e sugerir possíveis estratégias para 

reconhecer a importância de recursos alternativos para a aprendizagem, enfatizando 

a Avaliação Pedagógica e Psicoeducacional no contexto escolar, para a 

identificação das necessidades educacionais especiais de alunos matriculados no 

ensino regular com problemas/dificuldades de aprendizagem de baixo rendimento 

escolar, para que possa contribuir com o professor do AEE - atendimento 

educacional especializado e o professor de salado ensino regular que trabalham 

com esses alunos. Neste sentido, destacamos a necessidade da construção de 

alternativas que viabilizem maior comprometimento por parte dos professores, 

contribuindo assim para a construção e compreensão do conhecimento científico 

diferenciado. 

Portanto, é grande o desafio de todos os envolvidos no processo educativo, 

pois segundo Luckesi (1997) admite que: 



A avaliação, aqui, apresenta-se como meio constante de fornecer suporte 
ao educando no seu processo de assimilação dos conteúdos e no seu 
processo de constituição de si mesmo como sujeito existencial e como 
cidadão (LUCKESI, 1997, p.174 )  

Nesta perspectiva, conforme a Instrução n° 016/2011-SEED/SUED sejam 

cumpridos na sua integralidade, dando as respostas necessárias às necessidades 

educacionais especiais, dadas as considerações, aos alunos avaliados têm o direito 

de ter suas características reconhecidas e respeitadas, bem como compreendendo 

que suas dificuldades e limitações podem ser mutáveis. Este raciocínio também se 

estende às potencialidades identificadas, que devem ser levadas em consideração 

no processo avaliativo e de intervenção pedagógica. Sendo assim propõe-se o 

desenvolvimento desta Unidade Didática. 

 

3 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os diferentes instrumentos e recursos alternativos usados para o 

ingresso de alunos com necessidades especiais na Sala de Recursos Multifuncional 

– Tipo I. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Utilizar recursos alternativos para auxiliar e fortalecer as ações pedagógicas;  

• Buscar o suporte teórico da Pedagogia Histórico-Crítica para o processo de 

Ensino Aprendizagem; 

• Promover encontros entre professores do ensino regular e das salas de recursos 

Multifuncional SRM – Tipo I, para a organização instrumentos avaliativos. 

 

 

 

 



4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Entre os inúmeros desafios que nos cercam é preciso reconhecer a 

importância do conhecimento teórico durante essa etapa de formação do PDE, para 

a viabilização na participação e construção da produção didático-pedagógica, 

pretende-se promover uma constante reflexão, análise e compreensão do objeto em 

estudo, para isso busca-se o suporte teórico da Pedagogia Histórico-Crítica para o 

embasamento teórico do processo ensino aprendizagem, acerca de questões 

educacionais mais abrangentes e a possível interferência dessas questões, no 

processo de avaliação na escola. 

A avaliação psicoeducacional concebida para subsidiar o Atendimento 

Educacional Especializado voltado para os alunos com deficiência intelectual, o 

acompanhamento da aprendizagem incluindo os processos de aprendizagem, sendo 

como mais um recurso alternativo para a identificação das necessidades 

educacionais especiais dos alunos com de problemas/dificuldades aprendizagem. 

Nesta simbiose o objetivo comum na busca da qualidade do ensino público, 

primordialmente espera-se um agir interdisciplinar para que permeasse todo o 

processo de ensino bem como, os encaminhamentos e as mediações e intervenções 

pedagógicas, priorizando os aspectos qualitativos, para que possamos compreender 

que inclusão no ensino regular consiste numa realidade bastante recente que vem 

mobilizando discussões e estudos frente às dificuldades enfrentadas no cotidiano 

escolar, devido uma multiplicidade de alunos com problemas de aprendizagem que, 

na maioria das vezes, não são atendidos nas suas reais necessidades, a maioria 

dos professores tem se alicerçado nos conhecimentos advindos das experiências 

quando se deparam com a realidade de um estudante incluído em sua classe, 

porque poucos contam com uma formação especifica, desta forma faz-se necessário 

pensar no processo avaliativo que efetive as expectativas de aprendizagem dos 

alunos, pensando na equiparação de oportunidade para todos e vivenciarmos 

valores e práticas da educação inclusiva. 

Daí a importância da interação entre professor e alunos. Nas palavras de 

Gasparin (2011, p.52): 

Os educando e os professores efetivam aos poucos, o processo 
dialético de construção do conhecimento escolar que vai do empírico 



ao concreto pela mediação do abstrato, realizando as operações 
mentais de analisar, comparar, criticar, levantar hipóteses, classificar, 
deduzir, explicar, generalizar, conceituar etc. 

 
A ação psicopedagógica e pedagógica surge neste contexto com uma 

importante função social de socializar o saber científico e garantir a qualidade do 

aprendizado de todos exercendo ação educativa com o intuito de que se procure 

evitar no máximo as incoerências no ensino e na aprendizagem. Ressalta Barbosa 

que "na instituição escolar, convive-se com o ensinar e com o aprender de uma 

forma muito dinâmica, não sendo possível, na prática, haver uma intervenção que 

recaia somente sobre o aprender". 

 Nesta perspectiva a avaliação clínica pode ser também mediadora e 

complementar dando suporte a avaliação pedagógica para as intervenções 

necessárias para os alunos com necessidades educacionais especiais, contribuindo 

assim com o processo pedagógico desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional 

I, com o propósito de acompanhar o funcionamento pedagógico e os critérios de 

atendimento, e também as relações existentes entre o trabalho pedagógico realizado 

nas salas de aula do Ensino Regular e Salas de Recursos Multifuncionais l, e a 

interação que realizam com a escola. 

Dessa maneira, quando se fala em inclusão, parte-se do principio que, 

primeiramente, todos têm direito à educação, tendo como ponto de partida a 

Constituição Brasileira: 

A educação, direitos de todos, e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p.19,) 

A nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases) aprovada em 20/12/96 constitui um 

significativo avanço no campo de educação, enfocando a Educação como ponto 

crucial para as pessoas que apresentam dificuldades de aprendizagem intelectuais e 

necessidades educativas especiais.        

A avaliação consiste em analisar as possibilidades e as dificuldades de 

aprendizagem em interação com o meio escolar, principalmente quando se refere 

aos alunos com deficiência intelectual, no qual o professor desenvolve um 

Atendimento Educacional Especializado na sala de recursos multifuncional, na sua 

interlocução com a sala de aula do ensino regular. 



É por isso que, no momento atual da sociedade e da educação, configura-se 

um desafio de fazer a educação ser funcional, ou seja, semelhante à pedagogia 

histórico-crítica (SAVIANI, 2001), que visa à emancipação plena do sujeito, a 

Educação Especial precisa fazer a diferença na vida de seus educandos. 

Nesse raciocínio, é improvável, nos tempos de hoje, a elaboração do 

processo avaliativo sem a observação, da análise, da reflexão crítica e do registro e 

a realidade existente no contexto escolar, em suas diferentes manifestações. Diante 

desse contexto, as práticas pedagógicas necessitam um olhar sensível, privilegiado 

pelo diálogo, sobre os diferentes sujeitos e saberes escolares, compreendendo e 

garantindo condições, para o desenvolvimento da consciência de transformação 

social independentemente da área de atendimento. 

Contribuindo nessa tomada de consciência de todos os agentes, direta ou 

indiretamente envolvidos com a educação para que toda ação educativa provoque 

uma atitude crítica, de reflexão, que comprometa os envolvidos em uma posterior 

ação, tendo como um dos aspectos complementares do processo ensino e 

aprendizagem a realização de uma avaliação que priorize a aprendizagem 

adaptando a cada acaso em especial, já que existem grandes variedades de 

instrumentos avaliativos. 

Ainda, de acordo com as “Diretrizes da Educação Especial para a 

Construção de Currículos Inclusivos” (2006) recomendam que é necessário prever: - 

Flexibilizações curriculares que visem o atendimento dos objetivos propostos no 

Projeto Político Pedagógico; - A necessária busca de metodologias adequadas  de 

ensino, além de recursos didáticos diferenciados; 

Avaliação no Contexto Escolar, durante o processo de ensino e 

aprendizagem para identificação das necessidades educacionais e a eventual 

indicação dos apoios pedagógicos, especializado ou não, adequado a cada 

situação. 

Nesta perspectiva acredita se que os instrumentos devem ser selecionados 

visando os objetivos propostos, investigando quais as concepções de avaliação que 

permeiam o cotidiano escolar, assim como, analisar o papel da avaliação, 

explicitando os diferentes entendimentos sobre a temática na visão de todos os 

envolvidos, compreendendo que é imprescindível durante o processo educativo que 

os professores, alunos e equipe pedagógica pensam a respeito da avaliação da 



aprendizagem, para que se torne uma abordagem qualitativa, visando a forma mais 

adequada. 

Neste contexto propor mudanças, transformando a prática educativa e 

repensar e mudar a ação efetiva, para que o ensino consiga transpor as dimensões 

do espaço escolar.  Com isso possibilitando um instrumento de comunicação que 

facilite a construção do conhecimento em sala de aula, que apoiam a tomada de 

decisões sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com vista a 

melhorá-lo, pensando no papel que desempenha o professor e todo o coletivo 

envolvidos, nos componentes mais importantes do processo de ensino e 

aprendizagem, de forma desejada.  

É notório a importância das diversificadas metodologias de ensino, dos 

recursos pedagógicos, para nos inteiramos da marcha positiva do processo 

educativo, o que permite tomar as devidas providências no sentido do âmbito da 

avaliação em perspectiva para o cumprimento integral dos objetivos propostos, 

relativamente os instrumentos precisos para executar uma forma de avaliar 

vinculada à perspectiva do conhecimento. Diante disto, a avaliação pedagógica será 

a base necessária para o direcionamento do processo de mediação e intervenção.    

A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar; por isso, 
contribui em todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz 
presente não só na identificação da perspectiva político social, como 
também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, 
tendo em vista a sua construção. (...) A avaliação é uma ferramenta 
da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de agir 
e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível 
(LUCKESI, 2002, p.118).  

Neste contexto, a escola precisar sempre estar atenta e repensar seus 

objetivos, metodologias, currículos, enfim, sua proposta pedagógica, dentro de um 

processo histórico-cultural. Tal visão, qualquer que seja, faz com que todos os 

envolvidos no processo de avaliação, também avaliem e compare atitude e 

comportamentos. 

A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que 
implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar 
seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma 
tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos 
(VASCONCELLOS, 1994, p.4) 

Luckesi (1999, p.71) esclarece que: 

No caso da avaliação da aprendizagem, essa tomada de decisão se 
refere à decisão do que fazer com o aluno, quando a sua 



aprendizagem se manifesta satisfatória ou insatisfatória. Se não 
tomar uma decisão sobre isso, o ato de avaliar não completou seu 
ciclo constitutivo. 

É necessário também que haja coerência em um sistema de avaliação que, 

considere a relação mútua existente entre os aspectos qualitativos e quantitativos 

desse processo, a natureza da relação pedagógica e os objetivos que se propõe 

alcançar, pois o ensino constitui um processo eminentemente complexo, que evolui 

de maneira dinâmica, portanto a avaliação da aprendizagem deve assumir a 

dificuldade que a consideração simultânea de todos estes componentes implica ao 

longo do seu desenvolvimento. Nesse sentido, ao avaliar o professor deverá coletar, 

analisar e sintetizar, da forma mais objetiva possível, as manifestações das condutas 

cognitivas e afetivas dos educando, produzindo uma configuração do efetivamente 

aprendido, atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem e tomar 

uma decisão sobre as condutas docentes e discentes com base nessas 

informações. (LUCKESI, 1991).  

 

5 METODOLOGIA 

 

A realização do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola ocorrerá no 

primeiro semestre do ano de 2015 através da Produção Didático-Pedagógica, 

consiste na constituição de grupo de estudo com pedagogos, professores do ensino 

regular e professores da Sala de Recursos Multifuncional–Tipo I, do Colégio 

Estadual Padre Anchieta - Ensino Fundamental e Médio, de Assis Chateaubriand, 

Paraná, como formação continuada, entre os meses de fevereiro a junho. 

Tendo esses parâmetros, os encontros acontecerão com a contribuição de 

profissionais das áreas da educação e saúde, através de metodologias que 

englobem palestras, dinâmicas de grupo, debates e seminários, contemplando 

estudos coletivos e individuais sobre o embasamento teórico aqui apresentado, 

abordando também assuntos recorrentes sobre a avaliação e atendimento 

educacional especializado. 

Ainda neste grupo de estudo será produzida atividade utilizando multimídias, 

contribuindo para a ação dos professores e pedagogos na mediação pedagógica em 



Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I. Estão programados em 32h de 8 encontros 

presenciais de 4h e os demais a distância, que ocorrerão no período noturno, às 

quartas-feiras, levando em consideração a disponibilidade da maioria dos 

participantes. Sendo destinadas outras 32h, para planejamento, complementando as 

64h total do projeto, distribuídas em atividades que contém leituras e pesquisas, 

análise de documentários, e filmes. 

 

5.1 CRONOGRAMA 

 

LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL PADRE ANCHIETA - EFM 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 64 horas (32 presenciais e 32 à distância) 

Nº DATA HORÁRIO TEMA 

1 04/03/2015 17h30min às 21h30min Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola. 

2 11/03/2015 17h30min às 21h30min Apresentação  do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola. 

3 18/03/2015 17h30min às 21h30min Identificando o aluno com TDAH 

4 25/03/2015 17h30min às 21h30min Distúrbios de aprendizagem – 

(dislexia, disortografia, disgrafia e 

discalculia) 

5 01/04/2015 17h30min às 21h30min Dislexia- interpretando sinais 

6 08/04/2015 17h30min às 21h30min Deficiência intelectual e transtornos 

globais do desenvolvimento. 

7 15/04/2015 17h30min às 21h30min Conhecendo os aspectos e 

características da Deficiência 

intelectual e dos Transtornos globais 

do desenvolvimento. 

8 22/04/2015 17h30min às 21h30min Estratégias de Avaliação 

 

 

 



5.2 ORGANIZAÇÕES DOS ENCONTROS 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 

TEMA 

 

Implementação da Produção Didático-Pedagógica na Escola.  

 

OBJETIVO 

 

Apresentar para a comunidade escolar a Produção Didático-Pedagógica.  

 

METODOLOGIA 

 

Este encontro será realizado no Colégio Estadual Padre Anchieta - Ensino 

Fundamental e Médio no município de Assis Chateaubriand-PR, na Semana 

Pedagógica no início do ano letivo.  

Será realizada a apresentação do Projeto pelas professoras PDE Leila Martin 

Fernandes e Rosimeri M. da Silva Castro, expondo os objetivos, procedimentos e 

plano de implementação, bem como será enfatizado a necessidade de estudo e 

aprofundamento do conhecimento teórico-metodológico sobre o processo de 

avaliação no contexto escolar para o encaminhamento para a sala de recursos 

multifuncional nível l. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Observação, interesse e participação durante a realização do encontro. 

 



 

SEGUNDO ENCONTRO 

TEMA 

 

Apresentação  do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. 

• Acolhida dos participantes; 

• Mensagem: O mentor; 

• Dinâmica: das balas; 

• Reflexão e argumentação; 

• Vídeo: Como fazer para ter Concentração Sem a medicalização; 

• Texto: Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade disponível em 

http://pt.slideshare.net/NataliaLG/transtornos-dislexia-discalculia-

hiperatividade-impulsividade-labilidade-emocional-disgrafia-disortografia. 

 

 

OBJETIVO 

 

• Expor oralmente as etapas do projeto de Intervenção Pedagógica aos 

participantes; 

• Proporcionar momento de desconcentração para a integração do grupo por 

meio de dinâmica;  

• Refletir sobre a importância dos instrumentos de avaliação de nossos alunos. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Neste encontro, subsidiando este trabalho, fazer com que os participantes da 

implementação tomem ciência do encaminhamento do projeto, de que maneira 

ocorrerá, e qual o objetivo do mesmo: 



No primeiro momento faremos uma dinâmica para entrosamento do grupo, 

logo após, apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, será feita 

pelas professoras PDE aos cursistas, expondo objetivos, procedimentos, 

desenvolvimento e plano de ação, bem como enfatizando a necessidade de estudo 

e aprofundamento do conhecimento científico que poderão auxiliá-los a como 

realizar uma avaliação pedagógica diagnóstica no contexto escolar, para possíveis 

encaminhamentos aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

demonstrando os passos dos tópicos que subsidiam as partes do projeto e 

orientando ainda as ações propostas dos próximos encontros. Posteriormente, serão 

apresentadas as concepções da Educação Especial e Inclusão no Ensino Regular 

por profissional especializado na área. 

O encontro encerrará com a apresentação de um filme organizado em suas 

principais partes.  

Entrega de material com Textos de apoio como subsídio teórico para leitura, 

análise e interpretação reflexiva contextualizando-o com a Educação Especial e 

Inclusão. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Observação do interesse e participação dos cursistas durante todo o 

encontro, cuja avaliação dar-se-á por meio de dinâmica intitulada de “Dinâmica das 

balas” com as seguintes instruções: 

• Deixe em cima de cada mesa uma bala embrulhada em papel. E fale para o 

grupo que cada um pode comer a sua bala desde que não abra com as mãos; 

• Deixe-os tentar. Depois, fale, novamente, assim: Vocês não podem abrir a 

bala com as SUAS mãos; 

• Leve-os a pedir a ajuda do outro que está ao seu lado para abrir a bala. Outro 

momento de falar em cooperação e solidariedade. Discuta com eles sobre 

essas atitudes. Coloque a música “Bola de meia, Bola de Gude” ( Milton 

Nascimento) para ouvirem e pensarem. 

 



TERCEIRO ENCONTRO  

TEMA 

 

Identificando o aluno com TDAH. 

 

OBJETIVO 

 

• Proporcionar material de apoio para o estudo de caso sobre TDAH; 

• Conhecer e saber identificar o aluno com indicadores de TDAH; 

• Conhecer os aspectos a serem observados numa avaliação diagnóstica de 

TDAH. 

 

METODOLOGIA 

 

Neste encontro realizado por meio da EAD, serão encaminhados através do 

e-mail dos cursistas links com vídeos e texto para leitura, análise e reflexão. O 

conteúdo do material selecionado tem por finalidade fornecer informações 

significativas aos profissionais da educação para que consigam identificar as 

características e os sintomas do TDAH, para que possam desenvolver estratégias 

eficientes de uma avaliação diagnóstica para posteriores encaminhamentos. 

• Entrevista com Professor Paulo Mattos sobre TDAH disponível em: 

http://tdah.org.br/br/videos2/vervideo/56/videos-tdah/tdah-prof-paulo-mattos-

globo-news-entrevista-completa.html 



• Graça Razera (Hiperatividade Eficaz) disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKjocj_ugbE 

•  TDAH e o Processo de Aprendizagem disponível em: 

http://tdah.org.br/br/textos/textos/item/1065-tdah-e-o-processo-de-

aprendizagem.html 

• Cartilha aos profissionais da educação 

http://www.tdah.org.br/images/stories/site/pdf/tdah_uma_conversa_com_educ

adores.pdf 

 

AVALIAÇÃO 

 

Apresentação dos pontos significativos do material estudado, 

contextualizando á práxis pedagógica da escola. 

 

QUARTO ENCONTRO 

TEMA 

 

Distúrbios de aprendizagem – (dislexia, disortografia, disgrafia e discalculia). 

Mensagem: Estudo de caso- superação; 

• Palestra: Com um profissional da área; 

• Dinâmica de tirar o chapéu; 

• Vídeo: “De porta em porta”ou “Uma lição de amor”; 

• Material para estudos e pesquisas. 

 

 

 



OBJETIVO 

 

• Refletir sobre transtornos funcionaisespecíficos e suas implicações no 

processo de avaliação diagnóstica no contexto escolar; 

• Trabalhar características pessoais e traços de personalidade dos 

participantes. 

 

 

METODOLOGIA  

 

Contribuindo comeste trabalho, contaremos com a participação e colaboração 

com um profissional da área ministrando uma Palestra na área de: Dislexia. Em 

seguida teremos uma dinâmica com reflexões, logo após assistiremos um vídeo a 

obra “De porta em porta” (DVD), um enredo baseado em uma história real de Bill 

Porter. Bill nasceu com paralisia cerebral e conseguiu se tornar vendedor. A 

importância do estudo de caso enfatizando diagnostico e o parecer de terapeutas; 

DVD: “Uma lição de amor” (2002), que apresenta um homem com deficiência 

lutando para ficar com sua filha. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Dar-se-á por meio de observação do grupo participante e anotações das 
diferentes formas de participação. 

 

 Dinâmica de tirar o chapéu 

 

 

 



Materiais 

 

 Um chapéu e um espelho diversidade/diferencias; 

• O espelho deve estar colado no fundo do chapéu; 

• Procedimento: O animador escolhe uma pessoa do grupo e pergunta se ela 
tira o chapéu para a pessoa que vê e o porquê, sem dizer o nome da pessoa. 
Pode ser feito em qualquer tamanho de grupo e o animador deve fingir que 
trocou a foto do chapéu antes de chamar o próximo participante. dizer suas 
qualidades e características. 

 

QUINTO ENCONTRO  

TEMA 

 

Dislexia- interpretando sinais (sintomas, indicadores) 

OBJETIVO 

 

Saber identificar e compreender as características do distúrbio de 

aprendizagem mais recorrente, a dislexia. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nesta etapa de estudo a distância a formação se caracterizará 

fundamentalmente em tornar mais evidente o importante papel do professor em sala 

de aula colaborando para o levantamento de hipóteses diagnósticas, interpretando 

sinais no cotidiano da sala de aula. Para tanto, o material selecionado tem a função 

de não apenas informar, mas também de propiciar uma reflexão crítica acerca das 

necessidades educativas especiais de alguns alunos. Sendo assim, além do material 

específico destinado para este momento serão disponibilizados outros documentos 

para estudo e pesquisa ao cursista. 



• Texto: Dislexia: diagnóstico e tratamento disponível em 

http://www.bengalalegal.com/dislexia 

• Texto: Dislexia, sintomas e sinais disponível em 

http://www.dislexia.com.br/sintomas.htm 

 

AVALIAÇÃO 

 

Serão considerados aspectos como interesse em ler e analisar o material 

indicado. Porém entende-se que a avaliação relacionada a tais temas devam ser 

contínua e processual ao longo da práxis pedagógica. 

 

SEXTO ENCONTRO 

TEMA 

 

Deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento. 

• Mensagem: O valor do Educador; 

• Historia: Ninguém é igual a Ninguém; 

• Vídeo: Meu nome é Rádio; 

• Questionamentos e trocas de experiências; 

• Estudo da Lei nº 9394/96 que trata das Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

 

OBJETIVO 

 

Refletir coletivamente sobre o processo de Avaliação no Contexto Escolar, 

com embasamento teórico-metodológico sobre o processo ensino aprendizagem, 

respeitando e reconhecendo às suas individualidades. Pré-conselho e conselho de 

classe.  

 



METODOLOGIA 

 

No primeiro momento vamos assistir um teatro sobre as diferenças: Ninguém 

é igual a Ninguém (Livro de Regina Otero e Regina Rennó ) será adaptado para 

trabalhar algumas deficiências e transtornos, logo em seguida assistiremos um 

vídeo: Meu nome é Rádio: Rádio é um jovem garoto fascinado pelo futebol 

americano. Ele passa despercebido dentre as demais pessoas, até que o treinador 

da equipe de futebol passa a vê-lo diferente, e passa a ajudá-lo e integrá-lo na 

equipe, na escola, e na vida. O filme se desenvolve com um pouco de ternura por 

parte do treinador e com a inocência por parte de Radio: 

Questionamentos sobre o filme para nortear debate: 

• Temática do filme; 

• Paralelo entre o filme e o papel da escola; 

• Relações vividas: afetivas, sociais e mediadoras; 

• Tipos de sentimentos que aparece no filme; 

• Percepção das possibilidades. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

Realizar atividade escrita individual e ou em pequenos grupos, relatando sobre 

alguma experiência significativa, vivenciada e praticada na escola, utilizando-se da dinâmica 

intitulada de “Comunicação gesticulada”, estruturada a seguinte forma: 

• Participantes:  grupo de pessoas; 

• Tempo Estimado: 30 minutos; 

• Modalidade: Comunicação Gestual 

• Objetivo: Analisar o processo de comunicação gestual entre os integrantes do grupo; 

• Material: Aproximadamente vinte fichas com fotografias ou desenhos para serem 

representados através de mímicas; 

• Descrição: O coordenador auxiliado por outros integrantes deve encenar através de 

mímicas (sem qualquer som) o que está representado nas fichas, cada qual em um 



intervalo de aproximadamente um minuto. Os demais integrantes devem procurar 

adivinhar o que foi representado. Em seguida, deve-se comentar a importância da 

comunicação nos trabalhos e atividades do cotidiano, bem como do entrosamento 

dos integrantes do grupo para que juntos possam até mesmo sem se comunicar 

entender o que os outros pensam ou desejam fazer. 

 

 

SÉTIMO ENCONTRO 
TEMA 

 

Conhecendo os aspectos e características da Deficiência intelectual e dos 

Transtornos globais do desenvolvimento. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

Introduzir conhecimentos que possam fundamentar os profissionais da 

educação na orientação das suas práticas de avaliação no contexto escolar. 

Conduzir para uma reflexão crítica aos professores na condição de 

avaliadores no contexto escolar, para a identificação de necessidades educativas 

especiais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Esta etapa de formação acontecerá a distância com encaminhamento de 

materiais por meio e-mail de cada cursista. O material a ser estudado tem por 

finalidade oferecer informações aos envolvidos para além de servirem para a 

identificação das necessidades educativas educacionais especiais dos alunos, 

devem também servir de subsídios para saber em que momento a indicação de 

outros profissionais fora da área da educação se fazem necessários ao processo 

avaliativo. Material a ser encaminhado: 



• Texto: Deficiência intelectual ou atraso cognitivo? disponível em:  

http://inclusaobrasil.blogspot.com.br/2007/10/o-que-deficincia-intelectual-ou-

atraso.html 

 

• Vídeo: Você sabe o que é deficiência intelectual e como diagnosticá-la ?disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=BRkdTUutHws 

 

• Diversos materiais sobre Transtornos Globais de Desenvolvimentodisponível em:  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=693 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Espera-se com a leitura e análise dos documentos, que os participantes 

tenham ciência da dimensão da função de observadores para o levantamento de 

hipóteses, identificação no contexto da sala de aula para posteriores 

encaminhamentos quando necessário. 

• Texto “O que é deficiência intelectual ou atraso cognitivo?”disponível em:  

http://inclusaobrasil.blogspot.com.br/2007/10/o-que-deficincia-intelectual-ou-

atraso.html 

 

 

OITAVO ENCONTRO 

TEMA 

 

Estratégias de Avaliação. 

• Mensagem de motivação 

 



OBJETIVO 

 

• Apresentar material didático metodológico com critérios e estratégias de 

avaliação no contexto escolar; 

• Verificar o aprendizado do conteúdo com atividades relacionadas ao tema; 

• Motivar a continuar os estudos. 

 

METODOLOGIA 

 

• Através de uma lista de atividades os cursistas irão praticar o que aprendeu, 

bem como tirar suas dúvidas, resultando no ensino aprendizagem. 

• Discutindo coletivamente sobre a importância do processo de identificação, 

avaliação e encaminhamento no contexto escolar a partir das seguintes 

questões: 

• A identificação e avaliação são fundamentais no processo ensino e 

aprendizagem; 

De que forma esses procedimentos são mediados na escola?  

Como os pais e ou responsáveis podem auxiliar nessa avaliação? 

• Realizar a síntese dos encontros trabalhados relacionando com a prática 

pedagógica, com proposições para sua melhoria na qualidade no processo 

ensino e aprendizagem.  

• A elaboração das propostas será organizada em pequenos grupos e 

apresentada em forma de painel. 

 

AVALIAÇÃO  

 

Exposição escrita e oral das propostas apresentadas no painel.   

• Confraternização/ encerramento. 
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