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APRESENTAÇÃO 

 

O município de Guarapari participou de uma pesquisa do Observatório Nacional de 

Educação Especial – ONEESP, no ano de 2012 e 2013, intitulada Avaliação do 

funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais. Nesta pesquisa, as 

professoras Denise Meyrelles de Jesus e Sonia Lopes Victor, que coordenavam as 

ações na Grande Vitória, convidaram o município de Guarapari para participar e este 

enviou 15 professores que atuavam na educação especial do município juntamente 

com os coordenadores: Geiza Correia Amorim, Geraldo Magela e Marta Alves da 

Cruz Souza, que também era pesquisadora na UFES.  

 

A pesquisa do ONEESP foi desenvolvida na metodologia de Grupo Focal e realizada 

em 11 (onze) encontros na Universidade Federal do Espírito Santo, que foram 

audiogravados e transcritos. Nestes encontros as professoras responderam 

perguntas relativas a três eixos: formação de professores para a inclusão escolar; 

avaliação do estudante público alvo da educação especial; e o atendimento 

educacional especializado (AEE) nas salas de recursos multifuncionais.   

 

Após ouvir as narrativas das professoras, principalmente no que tange ao eixo de 

avaliação, os coordenadores da educação especial município de Guarapari, 

sentiram a necessidade de aprofundar nesta temática e estruturar um documento 

que pudesse nortear a ação dos professores de educação especial, no que 

tangencia a avaliação da identificação, a avaliação da aprendizagem e a avaliação 

do planejamento. 

 

Souza e Sales (2014) analisando as narrativas dos professores participantes do 

Grupo Focal do ONEESP-ES, perceberam uma fragilidade nas práticas avaliativas 

dos professores em relação à avaliação da identificação (nas questões de quem 

identifica o sujeito; se encaminha para uma avaliação clínica; se a avaliação 

pedagógica tem ou não validade; o que se avalia nesse sujeito), nas avaliação da 

aprendizagem (uma dissociação entre as aprendizagens na sala de recursos e na 
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sala regular; o que considerar como aprendizagem; como mediar esta 

aprendizagem) e na avaliação do planejamento (que parece ser pautada na visão de 

resultados ao invés de uma ação mediadora e interventiva nos processos de 

aprendizagem dos sujeitos).  

 

Neste contexto, tanto coordenadores quanto pesquisadores comungavam com a 

necessidade de se ter um documento para nortear as práticas avaliativas do 

município de Guarapari. E assim, a coordenação da educação especial do ano de 

2013 (Geiza Correia Amorim e Silvana Santos) convidaram as 

professoras/pesquisadoras do Grupo de Pesquisa da Infância, Cultura e 

Subjetividade (GRUPICIS) da UFES, para coordenar esse processo de investigação 

e construção de uma proposta possível. 

 

Entendemos a construção da Proposta numa perspectiva de caminhos, de 

direcionamento para as práticas avaliativas dentro do contexto educacional. A 

construção de forma coletiva demonstra o princípio ético da equipe gestora que ao 

invés de impor, chama os professores de educação especial e os pedagogos do 

município para dialogar com eles, para construir juntos, em colaboração daqueles 

que vivenciam diretamente o processo. 

 

Neste contexto, elaborou-se uma proposta de formação, contendo 08 (oito) 

encontros, que aconteceram de agosto a dezembro de 2013, das 08h as 11h30, no 

Núcleo Tecnológico e Formação. A SEMED encaminhou então uma carta convite às 

escolas, para que professores da educação especial juntamente com os pedagogos 

que quisessem, pudessem participar deste momento de diálogo e construção. Cada 

encontro foi registrado, audiogravado e transcrito as narrativas. 

 

Nos encontros os professores e pedagogos que aderiram ao convite  puderam 

refletir sobre a narrativa das práticas avaliativas explicitadas na pesquisa do 

ONEESP agregando a reflexão sobre a sua prática e elencando fatores de 
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transformação. Puderam também discutir a luz da teoria histórico-cultural um 

embasamento que pudesse dar sentido à ação prática.  

 

A partir da utilização da metodologia de “Grupos de Reflexão”, as mediadoras do 

grupo puderam junto com os participantes refletir e analisar os percursos da prática 

avaliativa do município de Guarapari e pontuar novas articulações. 

 

Entre as ponderações dos grupos estavam questionamentos do tipo: 

 

 Quem indica o aluno para a sala de recursos? O professor da educação 

especial tem este “poder” para convalidar a indicação desse aluno? Quem 

apóia o professor de educação especial? Como constituir o “Parecer 

Pedagógico”? Ele tem validade? Como esquematizar o processo de avaliação 

inicial? 

 Como fica a avaliação da aprendizagem desse aluno na sala regular? E os 

instrumentos avaliativos? Em relação a nota, que nota atribuir? Ela tem o 

mesmo peso? 

 E os encaminhamentos? Quem poderá ajudar a escola, quando esta tiver 

necessidade? 

 

Essas perguntas ajudaram a nortear o processo da construção da proposta 

avaliativa, que delineou alguns procedimentos, de modo a garantir um processo 

menos subjetivo e mais técnico, cujo foco principal é a avaliação pedagógica desse 

alunado dentro da escola. 

 

A dinâmica de reflexão do grupo ocorria por análise teórica de algum texto, 

debatendo os pontos importantes e o que esta teoria nos ajudava a pensar sobre a 

prática avaliativa. Depois em pequenos grupos, havia uma construção coletiva na 

qual os professores e pedagogos de diferentes escolas, dialogavam sobre suas 

práticas e de que forma esta poderia ser potencializadas. Na sequência abria-se a 
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plenária para o debate coletivo e estruturação das ideias para constar no 

documento.  

 

Este documento foi reorganizado didaticamente pelas mediadoras, apresentado a 

equipe da coordenação de educação especial do município para eventuais ajustes. 

Após esta avaliação, o grupo de reflexão, foi novamente convidado para apreciar e 

avaliar o documento antes de ser encaminhado para as escolas.   
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1 HISTÓRIA E POLÍTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL E NO 

MUNICÍPIO DE GUARAPARI 

 

Os processos históricos da educação especial no Brasil, em relação ao atendimento 

institucional às pessoas com deficiência tem, início no período imperial, com a 

fundação de duas instituições: O Imperial Instituto dos Meninos Cegos (Atual 

Instituto Benjamim Constant) em 1854, e o Instituto dos Surdos-Mudos (atual 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos– INES) em 1856. E ainda no final do 

século houve a implantação de duas Instituições de Educação para pessoas com 

retardo mental, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro.  

 

Do mesmo modo, séculos mais tarde, em 1998, o atendimento as pessoas com 

deficiência, pelo poder público municipal de Guarapari, inicia-se com o atendimento 

aos alunos com deficiência auditiva e visual. O atendimento aos alunos surdos 

iniciou-se em uma parceria com o Estado, utilizando-se a sala de atendimento para 

atender os alunos que estavam matriculados nas escolas municipais e as demais 

deficiências eram atendidas nas instituições filantrópicas. Somente em 20011, inicia-

se o atendimento aos alunos com deficiência intelectual pelo poder público. Estes 

passam a ser atendidos nas escolas regulares em espaços denominados: salas de 

recursos. 

  

Marquezan (2007) e Mazzotta (1993) discorrem que o oferecimento de serviços 

educativos para os alunos com deficiência, ao longo da história, foi um processo de 

lutas, de embates, num movimento constante de negociação entre o poder público, 

as organizações e as entidades de apoio à pessoa com deficiência. 

 

Neste contexto, em 1990, surge o movimento em prol da sociedade inclusiva 

iniciado pelas Nações Unidas, mediante Resolução desse organismo em defesa de 

uma Sociedade para Todos. Formando assim o preceito universal que fundamenta a 

implantação da inclusão. Essa abrangência foi definida também no âmbito 

                                                           
111

 É importante ressaltar que o município tem salas de recursos, do tipo Apoio, desde 1998. O seu foco era 

crianças com dificuldades de aprendizagem. Somente com a publicação das Diretrizes Nacionais da Educação 

Especial na perspectiva da inclusão, em 2001, é que o município passa a ter um atendimento específico aos 

alunos público alvo da educação especial. 
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educacional, em Jomtien (Tailândia) e posteriormente em 1994, através do 

conhecido Encontro de Salamanca (Espanha) resultando o documento “Declaração 

de Salamanca”, assinado por diversos países. Tal documento, que marcou época, 

determina a transformação das instituições educacionais em “Escolas para Todos”, 

que têm como princípio orientador a inclusão de todo aluno, em seu contexto 

educacional e comunitário. 

 

Percebemos que a história da educação especial se revela apenas quando enfocada 

a “margem” do processo de educação. Ao encarar essa certa invisibilidade e silêncio 

quanto ao assunto, Kassar (1999) vem nos atentar que o silêncio pode ser um novo 

ponto de partida para um novo olhar sobre essa questão, e diz que ao tentar analisar 

o silêncio como busca por indícios nos discursos, na história da educação especial, 

podem dizer que a legislação educacional, da forma como foi feita, acaba não 

atendendo as pessoas com deficiências, mas também não as afasta desse mesmo 

processo.  

 

No tocante as questões da legalidade dos direitos dos alunos com deficiência ainda 

é preocupante o cenário em que são vistos esses sujeitos, pois embora a 

Constituição Federal de 1988 garanta o atendimento especializado para pessoas 

público alvo da educação especial  esse direito parece não estar sendo assegurado 

no que diz respeito à qualidade e permanência desses alunos nas redes municipais 

de ensino (PIETRO, 2002). 

 

Nas concepções legais e políticas atuais temos por base a LDBEN de 1996 que 

evidencia os avanços para a educação dos alunos com NEE. Contamos também 

com Resoluções como a CNE/CEB n°2 de 2001 que tem por objetivo trazer 

especificações que dizem respeito ao atendimento aos sujeitos com (NEE) 

necessidades educacionais especiais matriculados em escolas da rede regular de 

ensino.  
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A resolução trata ainda que esse atendimento de alunos com NEE deva ser feito na 

educação Básica e em todas as suas etapas e modalidades considerando 

especificidades dos alunos com “Deficiência” garantindo para esses educandos 

condições necessárias para uma educação de qualidade. Para isto os sistemas de 

ensino devem matricular todos os alunos e as escolas organizarem para dar as 

condições necessárias (MEC, 2001) 

 

Em linhas gerais, a referida Resolução regulamenta aspectos legais da 

acessibilidade e permanência na escola regular de ensino dos alunos com NEE, a 

flexibilidade da temporalidade escolar do aluno com ‘deficiência’ bem como do 

currículo que atenda as devidas adaptações para esses educandos.  

Em 2008 e posteriormente em 2009, à nova "Política Nacional de Educação Especial 

na perspectiva da educação inclusiva" da Secretaria Educação Especial - 

SEESP/MEC é publicada, passando a orientar os sistemas educacionais para a 

organização dos serviços e recursos da Educação Especial de forma a 

complementar e suplementar o ensino regular, como oferta obrigatória e de 

responsabilidade dos sistemas de ensino a matrícula de alunos na  perspectiva da 

educação inclusiva.  

Nesse sentido foram aprovados o Decreto Presidencial de nº 6.571/2008 (revogado 

pelo Decreto 7.611/2011), cujo objetivo principal é o compromisso da União na 

prestação de apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e a Resolução 04/2009 que específica 

e orienta quanto ao atendimento do aluno com NEE, como e quando esse aluno 

deve ser atendido nas salas de recursos funcionais.  

Dessa forma as orientações quanto à oferta do AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) é para ser realizada em turno inverso ao da escolarização do 

educando, contribuindo efetivamente para garantir o acesso dos alunos à educação 

comum e disponibilizando os serviços e apoios que complementam a formação 

desses  nas classes comuns da rede regular de ensino.  
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Dado o caráter complementar dessa modalidade e sua transversalidade em todas as 

etapas, níveis e modalidades da educação, essa política visa atender aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e traz orientações pertinentes às condições de 

acessibilidade dos alunos, necessárias ao acesso, permanência na escola e 

prosseguimento acadêmico desses sujeitos inseridos na educação 

institucionalizada.  

Neste contexto o município de Guarapari, vem se adequando à Política Nacional e 

implementando uma educação inclusiva que vem assegurando o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência na rede regular de ensino. Em termos de 

legislação municipal, podemos nos apoiar na Lei nº 1.964/ 2001 que transforma a 

rede municipal em Sistema de Ensino e também no Regimento Comum das Escolas 

Municipais que aponta algumas diretrizes sobre o acesso e a permanência dos 

alunos com necessidade educacional especial nas instituições de ensino. 

Nos documentos encontrados, a educação especial aparece como modalidade do 

ensino e deve ser oferecida em todas as etapas da educação básica. Na análise do 

Regimento Comum das Escolas Municipais, podemos encontrar, em relação ao 

atendimento, que este deve ser oferecido desde a educação infantil e se constitui 

como um dos objetivos e fins da educação (art. 6º, VI). Quanto aos sujeitos desse 

atendimento, o documento é omisso, garantindo apenas atendimento especializado 

conforme cada especificidade. 

 

Entretanto, na prática, a educação especial do município caracteriza os sujeitos, tal 

como apresentado na Política Nacional e ratificado conforme previsto na Lei 9394/96 

(com as alterações de 2013). Entende-se como público os alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

Em relação ao acesso, o Regimento garante matrícula desde a educação infantil até 

o ensino fundamental e acrescenta que, na organização das classes e das turmas, 

estas, deverão ter número de alunos conforme a especificação do Regimento. As 

salas de 1º, 2º e 3º ano deverão ter 25 alunos, já as de 4º e 5º ano deverão ter 30. 

Acrescenta que “[...] nas classes de ensino regular o número de alunos com 
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necessidades educacionais não poderão ultrapassar a dois (02), considerando no 

agrupamento a especificidade” (art. 86). 

 

Essa limitação de número de alunos público alvo da educação especial, por turma 

ou classe,  pode ter consequência diversas. Se por, um lado, contribui para que os 

alunos não sejam “alojados” todos em uma única sala e possibilita a vários 

professores a experiência em trabalhar com eles, por outro, pode causar rejeições 

de matrículas argumentando que a sala já tem o número de alunos conforme a 

especificação do documento. 

 

Nesse contexto, percebemos que as ações políticas da educação especial voltadas 

para a inclusão em Guarapari (ES) não diferem das ações no âmbito nacional. Elas 

estão consoantes com a Lei nº 9.394/96 e a Resolução nº 2/2001, tal como as 

demais Secretarias de Educação, sejam elas municipais, sejam estaduais (PRIETO, 

2004). 

 

Atualmente o município oferece o serviço de atendimento educacional especializado 

aos alunos público alvo da educação especial, em salas de recursos multifuncionais 

localizadas nas escolas da rede municipal, desde a educação infantil até o ensino 

fundamental, incluindo a modalidade da EJA. Nestas salas são matriculados alunos 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 

É importante ressaltar, tal como assegura na Política Nacional de Educação 

Especial, que embora, se tenha definido o público alvo da educação especial, a 

classificação/diagnóstico desses alunos precisam ser contextualizadas não se 

prendendo a “mera especificação ou categorização atribuída a um quadro de 

deficiência, transtorno, distúrbio, síndrome ou aptidão”(MEC, 2008, p.09) .  

 

Dentro de uma perspectiva histórico-cultural as pessoas se modificam 

continuamente, transformando o contexto no qual se inserem e esse “dinamismo 

exige uma atuação pedagógica voltada para alterar a situação de exclusão, 

reforçando a importância dos ambientes heterogêneos para a promoção da 

aprendizagem de todos os alunos” (MEC, 2008, p. 09).  Acreditamos numa 
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perspectiva prospectiva sobre o sujeito público alvo da educação especial. Por isto, 

articulamos o papel da intervenção do professor como ponto fundamental de todo o 

processo avaliativo. 

 

 A partir dessa conceituação, considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou 
sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida 
sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, 
um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 
Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 
autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, 
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 

 

 

Para atender a esse público, a educação especial precisa direcionar suas ações 

para o atendimento às especificidades desses alunos no processo educacional 

colaborando e intervindo para a aprendizagem deles na escola regular, através de 

práticas colaborativas que garantam o acesso deles na escola e ao currículo, 

visando sempre a inclusão educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

2 AS PRÁTICAS AVALIATIVAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

 

2.1 A PRÁTICA AVALIATIVA 

 

Segundo Sacristán e Gómez (1998, p. 295), entender a avaliação como prática 

significa 

[...] que estamos frente a uma atividade que se desenvolve seguindo certos 
usos, que cumpre múltiplas funções, que se apóia numa série de idéias e 
formas de realizá-la e que é a resposta a determinados condicionamentos 
do ensino institucionalizado [...] ao mesmo tempo, ela incide sobre todos os 
demais elementos envolvidos na escolarização: transmissão do 
conhecimento, relações entre professores/as e alunos/as, interações no 
grupo, métodos que se praticam, disciplina, expectativas de alunos/as, 
professores/as e pais, valorização do indivíduo na sociedade, etc. 

 

Nesse contexto, podemos entender que, no cotidiano escolar, não existe uma 

prática de avaliação e, sim, práticas de avaliação, pois dependem das concepções 

dos professores e dos usos que eles fazem desse dispositivo. 

 

Sacristán e Gómez (1998, p. 323-336), relatando sobre as funções da avaliação, 

retratam a multifuncionalidade dela e apontam diversas funções da prática avaliativa 

e dentre elas a função pedagógica. Colocam que nesta função é preciso adaptar os 

processos pedagógicos ao ritmo dos alunos, ou seja, pode ser usada com o sentido 

de recurso para a individualização do ensino. Também tem a função de garantir a 

aprendizagem, orientar os processos, servir de base prognóstica e de referência 

para a construção do currículo. 

 

Neste contexto estamos enfatizando uma prática que não está pautada na 

classificação ou que dê ênfase aos resultados do processo ensino aprendizagem. 

Estamos enfatizando uma prática associada a dinâmica da prática pedagógica. 

 

Uma prática avaliativa que se pauta na construção de uma avaliação democrática 

imersa numa pedagogia da inclusão. Tal perspectiva valoriza a heterogeneidade, 
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leva em conta a complexidade de uma sala de aula, compreendendo os ritmos 

individuais, intervindo nos processos e valorizando os saberes de modo a não 

dicotomizar os que sabem daqueles que não sabem (ESTEBAN, 2003). Pensar a 

avaliação como uma prática investigativa, que percebe o cotidiano como múltiplo, 

facetado e complexo é pensar num contexto educacional aberto à diferença, à 

inclusão, porque o paradigma não é posto sob a igualdade e sim sobre a 

heterogeneidade. 

 

Esteban (2001, p. 165) coloca que 

[...] a avaliação como processo de classificação está presa à 
homogeneidade, como prática de investigação abre espaço 
para a heterogeneidade, para o múltiplo, para o desconhecido 
[...]. As diferenças entre os/as alunos/as deixam de ser 
interpretadas como deficiências que precisam ser corrigidas 
para serem assumidas como particularidades que devem ser 
exploradas e integradas à dinâmica coletiva. 

 

Nesse ponto de vista, contribui para um olhar que não classifica e que não separa os 

sujeitos conforme os padrões curriculares preestabelecidos. É uma prática que “[...] 

investe na busca do ainda não-saber, que trabalha com a ampliação do 

conhecimento, movimento permanente em que há sempre conhecimentos e 

desconhecimentos” (ESTEBAN, 2001, p. 166). 

 

A avaliação investigativa é aquela que não tem a intenção de classificar, mas sim de 

buscar indícios daquilo que o aluno sabe e daquilo que ele ainda não sabe e 

construir possibilidades para que ele venha a aprender. Ela corporifica o avaliado 

como sujeito que está inserido num cotidiano, o que difere do avaliado numa visão 

metafísica, que objetiva encontrar os princípios que regularizam que mantêm a 

igualdade (SOUZA, 2007). É mister avaliar não separando o que se avalia das 

condições da produção desse conhecimento. Ou seja, não se pode avaliar só o 

sujeito, o aluno, mas é preciso, de forma dialética, avaliar também o próprio 

avaliador e o cotidiano que favorece ou não as condições de aprendizagem. 
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É uma avaliação que vai abrir caminhos para que o professor incida na “zona de 

desenvolvimento proximal”, que se constitui um instrumento significativo para 

explorar a diversidade de conhecimento e a pluralidade de processos para a sua 

construção, além de estabelecer mecanismos para a construção de conhecimentos 

novos e mais amplos que os anteriores. Esse conceito implica um professorado que 

reflete sobre sua ação articulando um diálogo permanente em que se entrelaçam a 

teoria e a prática (ESTEBAN, 2001, p. 164). 

 

Tal pressuposto remete a uma superação das práticas avaliativas e pedagógicas 

que se têm, nas quais, muitas vezes, se cristaliza o aluno como aquele que não 

aprende, que não consegue. Atuar na zona proximal é caminhar junto com o aluno e 

perceber todo o seu processo de aprendizagem e não apenas o produto final.  

 

Essa prática favorece a inclusão daqueles alunos que, historicamente, foram alijados 

de estarem na escola regular porque não se enquadram num “padrão de 

normalidade”. 

 

Como forma de orientação o documento “Saberes e práticas da inclusão: avaliação 

para identificação das Necessidades Educacionais Especiais”, do MEC, publicado 

em 2006, nos dão algumas dicas de práticas avaliativas que podem contribuir com 

os alunos público alvo da educação especial. Segundo o documento, devemos 

considerar nas práticas (BRASIL, 2006, p. 59,60): 

 

A natureza dos procedimentos usados, se somativos ou formativos;  

A frequência das práticas avaliativas;  

As ações que se seguem ou, como usa os resultados das avaliações;  

Os tipos de perguntas que o professor faz para avaliar a aprendizagem dos 
alunos; A participação dos alunos em processos autoavaliativos; 

 Se prevalecerem as comparações entre resultados obtidos por alunos ou o 
aluno é comparado com ele mesmo se são feitas analises das habilidades 
adaptativas, sociais e das competências curriculares dos alunos;  

O uso de adequações nos processos avaliativos;  

A avaliação por meio de várias tarefas em diferentes contextos;  

A comunicação dos resultados aos alunos e familiares; 
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Se os alunos também avaliam a prática docente. 

 

Sendo assim, acreditamos que a avaliação, como prática investigativa, contribui para 

uma prática de inclusão que favoreça a todos no processo educacional. Esta prática 

remete a um olhar mais prognóstico que aponte possibilidades sobre e para o outro.  

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS DA AVALIAÇÃO  

 

Analisando as orientações contidas nos documentos legais podemos perceber que 

são poucas as informações a este respeito. Encontramos no artigo 24 da Lei 

9394/96 a ideia de que a avaliação deve ser continua e cumulativa e que os 

aspectos qualitativos devem preponderar sobre os quantitativos: 

 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:  

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

 

Essa orientação remonta a uma visão de que a avaliação não é um momento 

estanque  e que o processo de evolução do rendimento é mais enfático do que os 

dias marcados para se aplicar os instrumentos avaliativos. 

 

Caminhando na legislação, vamos nos deparar com o art. 8º da Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001 que propõe: 

 

[...] flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o 

significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias 

de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação 

adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 

pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória (Inciso III, grifo 

nosso). 
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Nessa dimensão a lei nos orienta que mediante a necessidade dos alunos público 

alvo da educação especial os processos de avaliação podem ser diferenciados. 

Deixa transparecer uma diretriz de uma prática pedagógica que precisa estar 

centrada no sujeito e nos seus diferentes percursos. Mas ficamos a nos perguntar, 

quais processos de avaliação são adequados? 

 

Dentro dessa mesma visão a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva de 2008 coloca que,  

 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o 
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto 
às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação 
pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno 
em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os 
aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do 
professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias 
considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo 
para a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em 
Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática 
cotidiana. 

 

Nessa orientação podemos destacar para os processos avaliativos dentro do 

contexto educacional: 

 uma avaliação dinâmica que vê o processo de aprendizagem como um 

contínuo. Percebendo tanto o que já sabe quanto o que esta ainda por 

aprender;  

 uma avaliação que parte do sujeito para compreender o seu real percurso e 

seus avanços; 

 uma avaliação que dimensione a intervenção, a mediação do professor que 

possibilitou o outro a aprender;  

 uma avaliação que sirva de feedback, dando ao professor e aos alunos a 

visibilidade das estratégias do aprender a aprender. 
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2.3 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Em relação à avaliação de alunos público-alvo da educação especial, Beyer (2005) 

identifica cinco paradigmas: i) clínico- médico; ii) sistêmico; iii) sociológico; iv) crítico-

materialista; e v) da educação inclusiva.  

 

No paradigma clínico-médico, a avaliação, é realizada por meio da anamnese ou 

história clínica, e se pauta nos déficits e limitações do sujeito, colaborando 

decisivamente para o encaminhamento do aluno a escolas especiais, em que os 

recursos terapêuticos predominam sobre a ação pedagógica.  

 

Na concepção sistêmica, são ponderadas as demandas curriculares, sendo a 

avaliação seletiva e disjuntiva, com o intuito de oferecer um programa curricular 

adequado mediante encaminhamentos para a escola regular ou especial, conforme 

o caso. Nesta concepção são as condições dos alunos que servem de base para 

decidir em qual espaço ele conseguirá ficar. 

 

No paradigma sociológico, a deficiência é interpretada por meio da reação do grupo 

social, que pode agravar (por incompreensão ou preconceito) ou facilitar (por 

empatia ou compreensão) o desenvolvimento integral do indivíduo. A avaliação é 

extremamente subjetiva e depende das expectativas do grupo.  

 

A visão crítico-materialista, fundamentada na sociedade de classes, concebe a 

inaptidão produtiva como resultado direto da deficiência, sendo a avaliação um 

modo efetivo de excluir o deficiente do mercado de trabalho.  

 

O paradigma da educação inclusiva almeja superar preconceitos e barreiras 

atitudinais por meio da inclusão social da pessoa público-alvo da educação especial. 

Nesse sentido, os focos da avaliação são deslocados: da seleção e 

encaminhamento a escolas especiais para a identificação das limitações e 
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potencialidades desse alunado e seu atendimento em escola regular; dos métodos 

quantitativos e normativos para a descrição qualitativa e a consideração do contexto 

social em que o indivíduo está inserido. 

 

É neste paradigma que devemos pautar as concepções de avaliação na educação 

especial. Dentro desta lógica a prática avaliativa não deve servir apenas para 

identificar o aluno público-alvo da educação especial, mas também para pensar em 

práticas pedagógicas possíveis, pautada na intervenção tanto do professor da sala 

regular quanto no professor especializado da educação especial. 

 

A prática avaliativa não pode ser pensada numa perspectiva estática, como se 

pudesse cristalizar, o momento e o sujeito avaliado, como se sempre fosse o 

mesmo. Ela precisa ser vista numa perspectiva dinâmica (LUNT, 1995), que aponta 

sempre um processo de vir-a-ser do sujeito e aposta numa visão prospectiva do ato 

pedagógico. 

 

É necessário que a ação de avaliar possa servir para perceber o movimento e 

apontar caminhos na prática pedagógica, não classificar, não rotular e não 

estigmatizar. Ela deve pautar-se não apenas nas dificuldades, nas limitações 

funcionais ou naquilo que o aluno não aprendeu. Deve levantar e explorar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, principalmente, no que diz respeito aos 

alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades 

matriculados nas escolas regulares.  

 

Neste sentido compreendemos que a avaliação para a identificação, para o 

planejamento e para a aprendizagem, estão articuladas dentro do processo 

avaliativo. Entretanto, iremos didaticamente separá-las para melhor compreender 

cada uma. 

 

 



21 
 

 

2.3.1 Avaliação da Identificação  

 

A identificação do aluno público alvo da educação especial no Brasil, sempre foi uma 

tarefa difícil. Segundo Almeida (2004) e Mendes (1995), esse processo exigia um 

diagnóstico formal realizado por profissionais habilitados, principalmente da área da 

psicologia, pois seu principal objetivo era a segregação pela via do encaminhamento 

para salas especiais e/ou instituições especializadas.  

 

As pesquisadoras colocam que, dentro do movimento de uma educação inclusiva 

este objetivo perde o sentido. A avaliação precisa ultrapassar a mera classificação e 

no contexto escolar, deve estar pautada na identificação das necessidades desse 

sujeito e na verificação das condições de ensino e da aprendizagem.  

 

Sendo assim, corroboramos com a perspectiva de uma avaliação pedagógica para 

verificar os limites e as possibilidades de alunos com indicativo de pertencimento à 

educação especial. 

 

Segundo Veltrone  (2011, p.67) esta avaliação não deve ter apenas o propósito de 

identificar que o aluno é público-alvo da educação especial, mas sim de reconhecer 

suas habilidades e limitações e, ver como o ambiente no qual se encontra pode ser 

estruturado para atender suas demandas específicas” . Desta forma possibilita a 

identificação de mudanças a serem feitas e também avalia o resultado de tais 

mudanças.  

 

Para Anache (2005) este processo deve ter dois objetivos: identificar o 

pertencimento à categoria de aluno público-alvo da educação especial e planejar o 

ensino de pessoas com esta condição. Apresentar diagnóstico sem considerar quais 

as potencialidades do sujeito, impede um prognóstico que possibilite um vir-a-ser 

desse aluno.  
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Nesta dinâmica percebemos que agregado às condições de identificação há inerente 

a perspectiva da aprendizagem. É preciso ter claro que mais do que identificar  as 

características busca-se avaliar os caminhos para que, esse sujeito, tenha sucesso 

em seus percursos escolares. E esse olhar pedagógico é um atributo do fazer 

docente. 

 

Segundo a Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, no Art. 6º, que aborda 

sobre a identificação das necessidades dos alunos público-alvo da educação 

especial e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário colocam que a 

avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, pode ser realizada pela 

equipe escolar, contando, para tal, com:  

I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; II - o setor responsável pela 
educação especial do respectivo sistema; III - a colaboração da família e a 
cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça e 
Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. (Brasil, 2001. 
p.70).  

 

Sendo assim, é na escola que se faz uma avaliação para a identificação, contando 

com a experiência pedagógica da equipe escolar e o apoio da família. A formação 

da equipe avaliadora da instituição deve envolver os professores que atuam com o 

aluno, pois são estes que são responsáveis pela situação do processo ensino-

aprendizagem. “A avaliação é um processo compartilhado a ser desenvolvido na 

escola, envolvendo os agentes educacionais” (BRASIL, 2006). 

 

Nesse processo avaliativo de identificação a equipe deve se pautar num tripé que 

envolve: o aluno, o contexto educacional e o contexto familiar. Em relação ao aluno 

deve ser observado suas condições pessoais e o seu nível de desenvolvimento; No 

contexto educacional deve ser observado a instituição educacional e a ação 

pedagógica; já no contexto familiar deve investigar o ambiente e as relações 

familiares (BRASIL, 2006). 
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Esse processo deve possibilitar a identificação das barreiras da aprendizagem, 

apontar quais os apoios necessários, indicar os serviços que devem ser feitos 

visando o planejamento dos apoios com foco na aprendizagem e no 

desenvolvimento. 

 

Em relação aos instrumentos, a equipe pode construir seus próprios mecanismos de 

investigação (BRASIL, 2006), sendo os mais utilizados: entrevista, avaliação 

pedagógica, estudo de caso, observação, anamnese e outros. 

 

 

2.3.2 Avaliação para o Planejamento  

 

A avaliação para o planejamento que acontece no atendimento educacional 

especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas 

realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 

atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à 

autonomia e independência na escola e fora dela.  

 

Conforme a Resolução 04/2009, esta entre as atribuições do professor que atua no 

atendimento educacional especializado: “ elaborar e executar plano de Atendimento 

Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade” (Art. 13, inciso II). 

 

Devido às peculiaridades de cada aluno, este plano precisa ser individualizado para 

poder compreender e atender as necessidades desse alunado. Um dos instrumentos 

que pode ser utilizado é o Plano de Desenvolvimento Individualizado (PDI) ou Plano 

Especializado Individualizado (PEI). 
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Segundo Valadão (2010, p.29)  

O PEI quebra a barreira do padrão, auxiliando o currículo 
oficial, especificando e estruturando o tipo de atividade e qual o 
apoio profissional é conveniente para uma criança em situação 
de deficiência, de modo que, com isso, não haja limite, ao 
contrário, haja estímulo no processo ensino-aprendizagem. 

 

O PEI é também um instrumento nos países como EUA, Itália, França e Espanha, 

para o acompanhamento do processo de escolarização de pessoas público-alvo da 

educação especial. Prevê o planejamento cuidadoso e particularizado, caso a caso, 

e define como será organizado o processo e o percurso educacional (VALADÃO, 

2010). 

 

Sendo assim, o PEI planifica e pontua as ações com foco na superação das 

barreiras que impede a aprendizagem. Para isto, o professor de educação especial, 

constituirá um plano que contemple ações que incidam sobre o sujeito, sobre a sala 

de aula e sobre o contexto escolar como um todo. 

 

Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são disponibilizados 

programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos 

específicos de comunicação e sinalização, a utilização de tecnologia assistiva, a 

reflexão de metodologias pedagógicas, a eliminação de barreiras arquitetônicas e 

atitudinais.  

 

Como o AEE deve ser complementar e suplementar à sala regular deve-se ter o 

cuidado de que ao longo de todo o processo de escolarização esse atendimento 

deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Para isto deve 

ser monitorado constantemente, para avaliar e reavaliar as metas propostas. 

 

É preciso que haja, por parte dos sistemas de ensino, o encorajamento para que as  

instituições de ensino se organizem internamente para que as barreiras e as 
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avaliações que obstaculizem o acesso ao currículo possa ser rompido (VALADÂO, 

2010).   

 

Neste contexto o PEI contribui para diminuir a sensação de despreparo dos 

profissionais no processo de inserção desses alunos no ensino regular. Na 

elaboração o professor deve estar atento às questões da faixa etária desse sujeito 

visando o respeito ao desenvolvimento de cada um. 

 

2.3.3 Avaliação para a Aprendizagem 

 

Historicamente, quando se trata da avaliação da aprendizagem de alunos público-

alvo da Educação Especial temos um complexo cenário educacional, pois o olhar 

sobre esses sujeitos é baseado na concepção de déficit, que desconsidera a 

possibilidade de uma aprendizagem quase nula ou bem aquém de seus pares.   

 

Durante muito tempo acreditou-se que as pessoas com deficiência não aprendiam 

os conteúdos acadêmicos ensinados na escola. Pautado nessa concepção, a sua 

educação era pautada em aprendizagens relacionadas com atividades de vida 

diária, algumas habilidades sociais, de lazer e de trabalho supervisionado.  

Aprendizagem acadêmica não estaria dentro de suas possibilidades (JESUS, 

AGUIAR, 2012). 

 

Diante desses fatos a prática avaliativa torna-se complexa, pois de um lado, faltam 

parâmetros de ensino para que possam ser avaliados. E de outro, a avaliação no 

campo educacional, de uma forma geral, está baseada em práticas excludentes e 

classificatórias que pouco contribuem para o redimensionamento da prática 

pedagógica (ESTEBAN, 2003; DIAS SOBRINHO, 2002); AFONSO, 2012). 

 

A prática da avaliação da aprendizagem baseada na concepção de mensuração, de 

aferição de resultados de desempenho do aluno, “encontra-se na contramão de um 
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movimento que tem buscado considerar que a educação escolar pode ser (re) criada 

por meio de uma perspectiva de inclusão escolar, e é nesse contexto que essa 

prática vem se tornando cada vez mais desafiadora e complexa” (CHRISTOFARI, 

BAPTISTA, 2012, p. 387). 

 

É necessário que a ação de avaliar possa servir para perceber o movimento e 

apontar caminhos na prática pedagógica, não classificar, não rotular e não 

estigmatizar. Ela deve pautar-se não apenas nas dificuldades, nas limitações 

funcionais ou naquilo que o aluno não aprendeu. Deve levantar e explorar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, principalmente, no que diz respeito aos 

alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades 

matriculados nas escolas regulares.  

 

Em relação à avaliação dos alunos público alvo da educação especial, Christofari e 

Baptista (2012) colocam que devemos pensá-la associada às concepções que 

temos acerca de aprendizagem, do papel da escola na formação dos alunos e das 

funções da avaliação como instrumento que permite o (re) planejamento das 

práticas pedagógicas. Esta visão constrói uma prática pedagógica favorecedora do 

processo de inclusão escolar.  

 

Anache e Martinez (2007, p. 43) frisam que “[...] não há um modo homogêneo de 

aprender, mas sim diferentes formas de aprender.” E para poder perceber esse 

movimento o ato de avaliar deve se constituir em uma das principais funções da 

prática pedagógica do professor. Deve fazer parte essencialmente do processo 

ensino e aprendizagem, de maneira que esse ato deve ser visto como “atividade 

crítica de aprendizagem” (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002), pois estará a serviço de todos 

os seus agentes – do professor, que pode melhorar sua prática docente, e do aluno, 

colaborando para sua aprendizagem e sabendo quais dificuldades podem e devem 

ser superadas.  

 

Neste contexto a avaliação da aprendizagem deve ser pensada como um processo 

dinâmico considerando tanto o conhecimento prévio quanto o nível atual de 
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desenvolvimento do aluno e também as possibilidades de aprendizagem futura. 

Deve evidenciar uma prática pedagógica que é processual e formativa e analisa o 

desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na 

avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do 

professor (BRASIL, 2007).  

 

Nesta prática o mais importante não é o resultado, mas sim, os processos e as 

intervenções. O professor deve criar estratégias, que partam de um objetivo comum 

e registrar esse processo utilizando diversos instrumentos. Na dinâmica da 

aprendizagem e da prática avaliativa o professor deve considerar que alguns alunos 

podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos, outros 

podem precisar de linguagens diferenciadas como: o uso da língua de sinais ou o 

Braille, ou ainda de informática ou tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. 
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3 A PERSPECTIVA  HISTÓRICO-CULTURAL NOS AJUDANDO A PENSAR 

NUMA PRÁTICA DE AVALIAÇÃO INCLUSIVA.  

 

3.1 A AVALIAÇÃO ENQUANTO PRÁTICA 

 

Avaliar seria acompanhar o processo pedagógico fazendo sua análise e percebendo 

o que está funcionando e que está possibilitando alcançar os objetivos colocados 

anteriormente e o que não está dando certo. Seria uma avaliação investigação na 

ênfase, na ação, na análise e na ação. Estas ideias estão pautadas em Vigostski, 

Esteban, Padilha e outros autores que nos auxiliam a pensar o processo de 

avaliação pela investigação fundamentada numa ação-reflexão constante. 

 

Assim, não é o aluno que tem que ser avaliado, mas sim os processos de ensino 

que estão sendo colocados e necessitam ser repensados. Isto não será um 

movimento parado, mas um movimento constante e fluído.  

 

Vigotski (2003, p.82) no artigo “Problemas do método” diz que “[...] se substituímos a 

análise do objeto pela análise de processo, então, a tarefa básica da pesquisa 

obviamente se torna uma reconstrução de cada estágio no desenvolvimento do 

processo: deve-se fazer com que o processo retorne aos estágios iniciais.” Então 

idealiza-se uma avaliação que o professor irá investigar determinada situação de 

ensino, nesse momento esse professor tomará lugar de pesquisador, o foco do 

professor não será o aluno e sim a situação de ensino. Se o objetivo do professor, 

agora também pesquisador, é que o aluno aprenda e se o aluno não aprendeu o que 

tem que ser analisado não é “o aluno que não aprendeu” e sim os processos de 

ensino que ele foi submetido. Teremos que voltar ao inicio desse processo e 

perceber o que deu certo e o que não deu certo, sabendo que essa situação de 

ensino leva em conta o sujeito que está vivendo ela, mas não sua limitações e sim 

as possibilidades, não perdendo de vista que o professor também é sujeito dessa 

situação. Sujeito que também é constituído de história e cultura construído por 

determinações sociais. 
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Na educação especial costuma-se avaliar o aluno a partir de suas condições 

orgânicas e físicas, falar das suas características que os impede de realizar tal 

atividade, falar que é incapaz de escrever porque não tem os braços, ou dizer que 

não pode se comunicar porque não fala, ou que não vai se desenvolver porque 

algum componente do cérebro não é completo. Mas, se partimos da situação 

desenvolvemos e nos constituímos a partir das relações sociais, sem nos 

preocuparmos com as questões biológicas.  

 

Vigostski nos fortalece no argumento no sentido de dizer que: 

 

“...Conclusão geral: se atrás das funções psicológicas estão geneticamente  
as relações das pessoas, então: 1) é ridiculo procurar centros especiais 
para as funções psicológicas ou funções supremas do córtex (partes 
frontais-Pavlov) 2) deve explicá-las não com ligações internas orgânicas 
(regulação), mas de fora, através de estímulos, 3) elas não são estruturas 
naturais, mas construções 4) o principio básico do trabalho das funções 
psíquicas superiores (da personalidade) é social do tipo interação das 
funções, que tomou lugar da interação das pessoas...” 

 

Assim, podemos dizer que a aprendizagem e o desenvolvimento se darão com base 

nas condições sociais sistematizadas para que ele aconteça. A escola nesse 

contexto é um lugar em que devemos pensar e sistematizar a organização do 

espaço, atividades e materiais pedagógicos para favorecer o aprendizado. 

 

3.2 A RELAÇÃO DA AVALIAÇÃO COM A APRENDIZAGEM  

 

 O aluno antes de ir à escola já possui uma série de conhecimentos. O aluno  no 

contexto sócio-histórico aprende com os seus pares e com o meio que a estimula, 

ela não está protegida por nenhuma barreira para que as coisas que ela vive não 

influenciem no seu aprendizado e desenvolvimento. Tal fato, podemos verificar nas 

palavras de Vigostski. 

 

O ponto de partida para essa discussão é o fato de que o aprendizado começa muito 

antes de elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com o qual 
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o aluno se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, os 

alunos  começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram 

alguma experiência com quantidades – tiveram que lidar com operações de divisão, 

adição, subtração e determinação de tamanho. Consequentemente, os alunos têm a 

sua própria aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem ignorar 

(VIGOTSKI, 2003b, p.110). 

 

Esse mesmo autor considera que o conhecimento escolar é diferenciado do 

conhecimento que é adquirido fora da escola porque ele é um conhecimento com 

fundamentos científicos, mas defende que no relacionamento com adultos, através 

da linguagem e da imitação, o aluno desenvolve habilidades e diz que “[...] De fato, o 

aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida 

da criança [...]”. (VIGOTSKI, 2003, p.110). 

 

O autor diz que entre o conhecimento pré-escolar e conhecimento escolar a 

sistematização não é o único fator que os difere, mas também a utilização da zona 

de desenvolvimento proximal. 

 

Dessa maneira Vigotski (2003) discorda da concepção empírica que devemos 

ensinar apenas aquilo que a faixa etária ou nível de desenvolvimento permite. Se no 

processo de ensino e aprendizagem o que queremos é identificar às relações reais 

entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Para isso, o 

autor diz que devemos determinar dois níveis de aprendizagem. O primeiro nível 

pode ser chamado de desenvolvimento real, [...] é o nível de desenvolvimento das 

funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certo ciclos de 

desenvolvimento já completados [...]”, ou seja, aquilo que o aluno já aprendeu, o 

resultado, aquilo que ele consegue fazer sozinha.  

 

Geralmente os testes psicológicos ou as avaliações diagnósticas utilizam-se apenas 

desse nível de desenvolvimento para dizer se o sujeito é capaz ou não, tem alguma 

dificuldade de aprendizagem ou se apresenta alguma deficiência intelectual. Como 



31 
 

 

nos diz Vigotski (2003c, p.111), nos estudos de desenvolvimento mental das 

crianças, geralmente admite-se como indicativo da capacidade mental das crianças 

aquilo que ela consegue fazer por si mesmas. O autor apresenta como hipótese “[...] 

a noção de que aquilo que a criança consegue fazer com ajuda dos outros poderia 

ser de alguma maneira muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que 

aquilo que consegue fazer sozinha.” 

 

Então, o autor considera que os processos de aprendizados com a ajuda de um 

mediador ou de um grupo são mais relevantes do que o resultado desse 

aprendizado. Então a zona de desenvolvimento proximal seria a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 

através de um adulto ou em elaboração com companheiros mais capazes 

(VIGOTSKI, 2003, p. 112). 

 

Padilha (2004) nos auxilia entender esse conceito a partir da análise do texto de 

Vigotski, dizendo que o autor chama atenção para o fato de que é necessário 

considerar não apenas o nível de desenvolvimento já conquistado, já consolidado, 

mas também o nível de desenvolvimento proximal, ou seja, a esfera de 

funcionamento emergente, vinculado a possibilidades de resolver situações com a 

ajuda de outras pessoas mais capazes. Muitas tarefas que os alunos não 

conseguem realizar, por si mesmas e sozinhas, podem ser realizadas com ajuda... O 

conceito de zona de desenvolvimento proximal refere-se, portanto, a caminhos 

possíveis no processo de desenvolvimento. Caminhos estes que poderão não ser 

percorridos, apenas de sua possibilidade, dependendo da atuação do grupo social 

(PADILHA, 2004b, p.22). 

 

Dessa maneira, voltando nosso olhar para o aluno com deficiência percebe-se que 

esse conceito nos possibilita trabalhar com uma prática de avaliação não apenas do 

que ela já sabe ou de como ela é, mas sim avaliar os processos de ensino ao qual 

ela está vivenciando, e que avanços ela está tendo durante esse processo 

desconsiderando as suas limitações. Esteban (2008), sobre esse conceito, nos diz:  
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Este conceito indica a existência de um espaço onde os conhecimentos 
estão em construção, sendo estes, e não conhecimentos já consolidados, 
que devem conduzir a prática pedagógica. Ressalta a natureza coletiva, 
compartilhada e solidária do conhecimento, além da riqueza da 
heterogeneidade, pois em cooperação os sujeitos revelam seus 
conhecimentos potenciais, desenvolvem novas potencialidades, articulando 
um processo permanente de ampliação dos conhecimentos. Forja novos 
olhares para o movimento de construção de conhecimentos, indica outros 
caminhos para o processo ensino/aprendizagem, sinalizando uma 
perspectiva interessante para se pensar a avaliação: abandono da 
classificação dos conhecimentos já considerados, e a busca de processos 
emergentes, em construção, que podem anunciar novas possibilidades de 
aprendizagem e de desenvolvimento (ESTEBAN, 2008a, p. 17). 

 

Com base nesse conceito, estamos pensando uma avaliação na educação especial 

que poderia ser estendida ao ensino dos alunos. Avaliação essa que valorize o 

diálogo, o acerto ao invés do erro, que possibilite a multiplicidade de saberes e a 

inclusão, reconhecendo a diversidade. 

 

Reconhecer a existência da diversidade significa que os vários conhecimentos não 

são formas “aceitáveis” para se atingir o “verdadeiro” conhecimento, a diferença nos 

mostra que os resultados variados são conhecimentos construídos a partir de óticas 

diferentes, articulando de maneira peculiar os fragmentos de conhecimento que 

cada um possui (ESTEBAN, 2008b, p.17). 

 

Assim, podemos verificar que uma prática pedagógica, que valorize a reflexão 

através do erro, pode revelar o que o aluno sabe e, com processos de mediação dos 

professores, o que ela poderá vir à saber. Dessa forma, pensar a zona de 

desenvolvimento proximal nos dá condição de pensar a prática de avaliar como um 

processo de investigação em que o professor estará sempre repensado as suas 

práticas. Vigotski argumenta que: 

 

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e 
educadores de um instrumento através do qual se pode 
entender o curso interno do desenvolvimento.  Usando esse 
método podemos nos dar conta não somente dos ciclos e 
processos de maturação que já foram completados, mas 
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também daqueles processos que estão em estado de 
formação, ou seja, que estão apenas começando a 
amadurecer e a se desenvolver. Assim a zona de 
desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro 
imediato da criança e seu estado dinâmico de 
desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já 
foi atingido através do desenvolvimento, mas como aquilo que 
esta em processo de maturação... O estado de 
desenvolvimento mental de uma criança só pode ser 
determinado se forem revelados os seus dois níveis: o nível de 
desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal 
(VIGOTSKI, 2003d, p.113). 

 

Nesse sentido, os processos de ensino estarão em avaliação constante e, num 

refazer também de forma continua, os seus resultados, pois é o que está 

acontecendo e não o que está por acontecer que deve ser acompanhado e 

promovido. No processo de imitação, os alunos estarão vivenciando essa 

experiência de acordo com seu tempo e irão, em algum momento, realizar a 

atividade proposta autonomamente. 

 

Os alunos podem imitar uma variedade de ações que vão muito além dos limites das 

suas próprias capacidades. Numa atividade coletiva ou sob a orientação de adultos, 

usando a imitação, os alunos são capazes de fazer muitas coisas por isso a 

necessidade de fazer com. 

 

Sendo assim, a avaliação tem ressonância direta com os processos de 

aprendizagem, não só pensando o resultado mas enfatizando os processos pelos 

quais os alunos  possam chegar ao resultado desejado.  

 

3.3 AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 

 

Quando pensamos na avaliação estamos articulando com aquilo que se propõem a 

ensinar. É preciso ter em mente o que Saviani (2000, p. 17) preconiza como objetivo 

da atividade educativa: “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
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intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

 

É um trabalho intencional, no qual se tem um papel definido entre o que é ensinar e 

o que é aprender. “A aprendizagem é decorrência de um ensino que proporcione a 

atividade de aprendizagem” (SERRÃO, 2006, p.116 grifo do autor).  

 

Esta atividade é parte constitutiva do processo, porém não é qualquer atividade.  

Asbahr (2005) baseada em Leontiev coloca que toda a atividade é proveniente de 

uma necessidade. Porém não basta a necessidade para se ter uma atividade, pois é 

na ação junto ao objeto que se tem um motivo para uma atividade.  

 

Neste contexto, a prática pedagógica com alunos público alvo da educação especial 

devem estar pautadas em objetivos que geram motivos em situações concretas para 

os alunos aprenderem. Numa situação de escrita, por exemplo, os alunos precisam 

ter um motivo para escrever, uma necessidade real. Para satisfazer esta 

necessidade se motiva a escrever (objeto da escrita). Motivado busca-se 

estratégias, ações ligadas ao seu objetivo, satisfazer sua necessidade de escrever. 

Portanto, as atividades em sala de aula, devem ser significativas e dentro de um 

contexto. Entretanto, não se trata de atividades individuais, mas atividades que 

sejam desenvolvidas dentro de um objetivo geral e com seus pares. O entorno é 

algo extremamente relevante para o desenvolvimento do sujeito. 

 

Dentro desse contexto, Moura (2001) nos desafia a pensar não só num 

planejamento, mas em um que contenha atividades orientadoras de ensino. Para o 

autor, essa atividade é aquela que se estrutura de modo a permitir que os sujeitos 

interajam mediados por um conteúdo negociando significados, com o objetivo de 

solucionar coletivamente uma situação problema. 

 

“A significação social da atividade pedagógica do educador é justamente 

proporcionar condições para que os alunos aprendam, ou melhor, engajem-se em 
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atividades de aprendizagem” (BASSO, 1994, p. 27). O professor é, nesse contexto, 

o mediador entre o conhecimento e o aluno.  

 

A mediação dentro do cotidiano da escola é qualitativamente diferente de outras 

mediações, pois esta tem uma finalidade específica, uma intencionalidade, que é 

propiciar a apropriação de instrumentos culturais básicos que permitam elaboração 

de entendimento da realidade social e promoção do desenvolvimento individual. 

 

Percebe-se que os processos avaliativos estão interligados com a prática 

pedagógica. Sem a avaliação, professor e aluno, não se percebem como sujeitos 

que estão se desenvolvendo e em que pontos podem e devem ocorrer as 

intervenções.  
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4 ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

  

4.1 AVALIAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO  

 

4.1.1 A Indicação do Aluno 

 

Ao iniciar o ano o professor2 regente receberá um instrumento (Apêndice I) 

solicitando o encaminhamento de alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades e/ou alunos com manifestações de indicação de 

pertencimento ao público alvo da educação especial.  

 

O professor deverá encaminhar para a Sala de Recurso Multifuncional os alunos que 

já possuem um laudo para que estes iniciem o atendimento. O regente poderá 

encaminhar também alunos que apresentam manifestações que demande de um 

acompanhamento especializado considerando em sua avaliação aspectos que 

dificultam o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, no que tange ao 

desenvolvimento pessoal, social, físico e cognitivo (autoestima, autorganização, 

iniciativa, humor e suas alterações como agressividade ou apatia, curiosidade e 

desejo de aprender, criatividade, interação com o entorno, competência e habilidade 

social, expressões artísticas, linguagens, pensamento lógico-matemático, 

compreensão do mundo físico e tecnológico, problemas de visão e auditivo).  

 

Após fazer essa primeira avaliação o professor regente apresentará ao pedagogo da 

escola e junto com o professor de educação especial, que também faz o 

colaborativo, poderão reavaliar o aluno indicado refletindo se este realmente 

necessita ser encaminhado para sala de recursos multifuncionais ou se, somente 

ações pedagógicas em sala de aula/escola possibilitará o seu desenvolvimento.  

 

                                                           
2
Quando se tratar de alunos dos anos finais do ensino fundamental, essa indicação deve ser consensual dos 

professores que atuam com aqueles alunos. O pedagogo deve ser mediador desse processo. 
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Nesse momento a função do professor especializado  é ajudar o professor regente a 

pensar em metodologias que possibilitará a aprendizagem do aluno ou em ações 

que possam eliminar as barreiras que estão dificultando o seu aprendizado e 

desenvolvimento. 

 

Em casos de suspeitas mais enfáticas como, por exemplo, uma suposta deficiência 

intelectual, surdez, deficiência auditiva, cegueira, transtornos globais do 

desenvolvimento o professor regente, junto com o pedagogo e o professor de 

educação especial preencherá um instrumento (Apêndice I) conforme a 

manifestação do aluno, no qual  encaminhará a Equipe de Avaliação Pedagógica 

para  que  possa ser realizada uma avaliação mais sistemática. Junto ao 

instrumento, o professor da sala regular deve anexar cópia da produção dos alunos. 

Os pais dos alunos devem ser comunicados e autorizar o processo de investigação 

(Apêndice II) . 

 

4.1.2 Equipe de Avaliação Pedagógica 

 

Para se fazer a avaliação de identificação, dos alunos com indicação de 

pertencimento ao público-alvo da educação especial, existem duas equipes. Uma é 

a Equipe de Avaliação da Escola e a outra é a Equipe de Avaliação do Município.  

 

A equipe de avaliação da escola para a avaliação inicial será composta pelo: 

a) diretor;  

b)  pedagogos; 

c)  professores que atuam com esse aluno; 

d) professores de educação especial,  

e) coordenador.  

 

O professor de educação especial irá coordenar essa equipe. Os participantes da 

equipe devem coletar os dados e sistematizá-los na forma de um Parecer 

Pedagógico. Cada profissional terá um foco de observação e os dados devem ser 

analisados de forma conjunta em uma reunião, que deve ser agendada. Para a 

produção do estudo de caso (Apêndice III) do aluno, a equipe precisará se reunir 

pelo menos 03 vezes. A cada reunião deve ser feito uma Ata que é registrada em 
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Livro Próprio da Equipe de avaliação. O Parecer Pedagógico (Apêndice IV), 

juntamente com cópia dos pareceres de avaliação descritivos (Apêndice V) de cada 

membro mais a cópia das Atas da reunião e as avaliações realizadas devem ser 

encaminhadas para a Equipe de Avaliação do Município que dará deferimento ao 

Parecer Pedagógico. 

 

Salientamos que nas escolas que tem cuidador, este profissional também pode 

contribuir participando das observações. 

 

A Equipe de Avaliação para deferimento dos pareceres deve ser composta por: 

a) coordenadores da educação especial do município; 

b) 02 professores de educação especial, efetivo e com experiência; 

c) 02 pedagogos efetivos; 

d) 01 professor efetivo do ensino fundamental; 

e) 01 professor efetivo da educação infantil; 

f) 01 psicopedagogo;  

g) 01 psicólogo; 

h) 01 fonoaudiólogo. 

 

Essa Equipe será nomeada via Portaria e deve se reunir para deferir os pareceres 

pedagógicos, a cada dois meses. Havendo necessidade a Equipe pode marcar 

entrevista com a família, com o aluno, bem como visita à escola, para 

complementação dos dados. Ao final a Equipe dará o deferimento e assinará junto 

com a Equipe da escola o Parecer Pedagógico.  

 

4.1.3 Definições e critérios para a identificação dos alunos  

 

4.1.3.1 Definição dos Sujeitos 

 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2007) na definição de público-

alvo os divide em 03 categorias: 
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Deficiência  Aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, 

mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem 

ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade. 

Transtorno Global  

do Desenvolvimento – 

TGD 

Aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais 

recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. 

Altas habilidades/ 

Superdotação 

Aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande 

criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em 

áreas de seu interesse. 

 

4.1.3.2 Instrumentos para coleta dos dados 

 

A coleta de dados será realizada pela via do Estudo de Caso utilizando para isto a 

observação, a entrevista e a avaliação pedagógica na SRM. Ao final a Equipe 

elabora um Parecer Pedagógico (Apêndice IV).  

 

A Equipe deve se dividir para poder avaliar o aluno em diferentes ambientes e 

momento, tais como: Sala de Recurso Multifuncional, Sala de aula e no ambiente 

familiar.  Por exemplo, o professor do AEE deve observar a organização e a gestão 

da sala de aula, o coordenador pode observar o recreio, as brincadeiras, e outro 

avaliar as atividades realizadas na biblioteca e no laboratório de informática.  

 

A avaliação realizada na sala de recursos multifuncionais, na sala de aula e na 

família visa recolher informações sobre o aluno considerando seis aspectos 

principais: desenvolvimento intelectual e funcionamento cognitivo; a expressão oral; 

o meio ambiente; as aprendizagens escolares; o desenvolvimento afetivo-social e as 

interações sociais; os comportamentos e atitudes em situação de aprendizagem e o 

desenvolvimento psicomotor. Em cada ambiente avaliado, o responsável pela 

avaliação deve emitir um parecer descritivo (Apêndice V) daquilo que foi avaliado. 
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A partir das informações obtidas nos três ambientes  de avaliação, a Equipe de 

Avaliação Pedagógica, constrói o perfil do aluno, bem como identifica a natureza do 

problema que mobilizou o encaminhamento desse aluno para o atendimento 

educacional especializado.  

 

4.1.3.2.1 Estudo de caso 

 

O Estudo de caso é um instrumento pedagógico que desafia a raciocinar, 

argumentar, negociar e refletir  em torno de uma demanda e/ou problema. Implica 

um movimento de se chegar a uma decisão, por meio da análise e discussão 

individual e/ou coletiva das informações expostas no estudo de caso. Promove o 

raciocínio crítico e argumentativo sobre os alunos que estão sendo investigados 

como pertencentes ao público-alvo da educação especial. 

Com base nos registros em diferentes ambientes a equipe será capaz de construir 

um perfil do aluno, identificando as potencialidades e dificuldades dele e dos demais 

atores envolvidos com esse aluno.  

 

Um estudo de caso (Apêndice III) contém as seguintes partes: 

1. Apresentação da manifestação (Registrar a queixa da família, dos professores 

da sala regular) 

2.  Esclarecimento da manifestação (Relatar os caminhos a serem investigados 

e o que se conseguiu perceber (os fatos) a partir das observações, das 

entrevistas e da avaliação pedagógica). 

3.  Identificação da natureza da manifestação (É a análise dos dados registradas 

na etapa 2) 

4.  Potencialidade da manifestação (Apresenta uma perspectiva do potencial 

real do aluno mas também apresenta uma visão prognóstica, delineando-o 

como sujeito público-alvo da educação especial) 

5. Elabora-se o PDI  

6. Anexos): Parecer da Avaliação Descritiva, Avaliação Pedagógica. 
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a) A observação 

A observação é um instrumento importante que pode ser utilizado para perceber as 

manifestações dos alunos. É necessário que o observador tenha  foco para observar 

e deve sempre registrar o que foi observado tendo cuidado para não colocar suas 

impressões e interpretação dos fatos. Os participantes da Equipe da Escola podem 

utilizar de formulários (Apêndice VII) para facilitar o registro e posterior construção 

do Parecer. 

 

A Equipe de Avaliação deve estar atenta e observar as manifestações em diferentes 

ambientes do contexto escolar, em diferentes tempos e espaços. 

 

Ambientes O que observar 

A sala de aula comum Deve considerar a organização do espaço, as metodologias 
de ensino desenvolvidas, as interações entre alunos e entre 
aluno e professor, o currículo e o nível de ensino. Nesse 
sentido descreverá o contexto observado. 

 

Na sala de recursos 
multifuncionais 

Deverá constar a metodologia desenvolvida para a 
interação com aluno e todo o processo de desenvolvimento 
das atividades realizadas e como o aluno se manifestou, 
assim com também a organização do espaço e as ações do 
professor da educação especial.  

 

Atividades externas 
(pátio, refeitório, 
quadra) 

Nesse contexto deverá descrever como esse aluno se 
manifestou nesse espaço e mais importante como esse 
espaço estava organizado e as pessoas presentes como se 
comportavam? As dificuldades do aluno e as reações das 
pessoas? Assim o professor contará o que aconteceu com 
detalhes da observação. 

 

A Equipe de Avaliação focará as observações levando em conta o desenvolvimento 

global da criança e as ocorrências em diferentes contextos. Os componentes podem 

fazer as observações conforme seus locais de trabalho na unidade de ensino, como 

por exemplo, o coordenador pode observar na área externa. Entre os pontos a 

serem observados podemos listar:  
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Autoestima Auto-organização  

Iniciativa Aspecto emocional 

Curiosidade e desejo de aprender Criatividade 

Interação com o mundo Competência social 

Motricidade fina Motricidade grossa 

Expressões artísticas Linguagens 

Pensamento lógico, conceitual e 

matemático 

Compreensão do mundo físico e 

tecnológico 

Compreensão do mundo social Relacionamento  

 

a) Entrevista 

  

A entrevista é outra fonte de informações que ajudará a Equipe a analisar outros 

elementos que não podem ser observados. Ela deve ser feita com a família 

(Apêndice VIII) e com o próprio aluno (durante a avaliação pedagógica) a partir de 

um roteiro estruturado. Ela precisa ser agendada. 

 

b) Avaliação Pedagógica 

 

A avaliação pedagógica consiste numa investigação sobre a capacidade cognitiva 

do aluno que foi indicado para análise. Tem como objetivo avaliar em funções dos 

aspectos motores, do desenvolvimento da expressão oral e escrita, do raciocínio 

lógico matemático, do funcionamento cognitivo, da afetividade (comportamento e 

interação) e da relação que o aluno estabelece com o saber (BRASIL, 2010).  

 

A avaliação deve ser feita de modo lúdico na qual o aluno tem livre expressão.  

Baseado nas orientações contida no MEC (BRASIL, 2010) elaboramos este quadro 

abaixo. 

 

Aspectos Orientações para observar no aluno 

Motor Capacidade de manipular objetos de diferentes texturas, 
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formas e tamanho; 

Capacidade de pegar no lápis para pintar, desenhar, bem 
como para fazer o traçado das letras. 

Caso o aluno tenha dificuldade motoras o professor pode 
utilizar de recursos variados inclusive tecnológico para avaliar.  

Expressão oral Compreende determinadas mensagens (recados), se ele é 
capaz de expressar suas ideias de modo coerente com o 
contexto em questão, mesmo quando ele não é capaz de falar.  

Verbaliza de forma clara suas ideias, se ele faz uso, ao falar, 
de um vocabulário amplo e diversificado 

O aluno pode expressar sua compreensão através de 
desenhos, apontar o material apresentado pelo professor e 
ainda pode realizar movimentos corporais afirmativos ou 
negativos.  

Aquisição da 
língua escrita 

Avaliar o conceito que o aluno tem sobre a escrita.  

Avaliar escrita espontânea, criando situações objetivas para se 
escrever (O quê, para quem e por que). 

Uma sugestão é avaliar a escrita do nome em três aspectos: 
se o aluno compõe seu nome (que pode ser feito com alfabeto 
móvel) e se atribui importância à seqüência e ao conjunto das 
letras que formam seu nome. Observar se o aluno compõe o 
nome próprio sem ajuda do professor; se ele considera que o 
seu nome está escrito, mesmo quando falta alguma das letras 
que o compõe; se ele considera que seu nome está escrito 
quando todas as letras estão visíveis, ainda que a ordem das 
mesmas tenha sido alterada, e, por fim, se ele considera que 
seu nome está escrito quando todas as letras estão presentes 
na ordem adequada.  

Leitura de 
portador de texto 

Avaliar a capacidade de leitura de um texto memorizado tem 
por objetivos verificar se o aluno lê de memória ou se utiliza 
outras estratégias para realizar a leitura.  

Localizar no texto palavras solicitadas pelo professor, deve-se 
utilizar um texto que o aluno conheça, por exemplo, uma 
música para perceber se ele indica as palavras solicitadas com 
apoio na memória ou lê, convencionalmente, as palavras 
solicitadas pelo professor. 

Matemática É preciso que esses alunos sejam capazes de ver a 
pertinência dessa aprendizagem em situações concretas. O 
sentido que o aluno imprime às suas ações e o significado que 
dá aos signos lingüísticos e matemáticos que manipula são 
determinantes para o processo de aprendizagem deles.  

Conhecer o que o aluno sabe em função de suas experiências 
de vida, inclusive na escola. A avaliação dessas experiências 
poderá ser realizada pelo professor do AEE através da 
proposição de situações-problema contidas nessas 
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experiências, cujas resoluções possam implicar a necessidade 
de o aluno levantar hipóteses mediante a mobilização de seus 
conhecimentos prévios.  

Relaciona com o 
saber 

A forma como o aluno se percebe como sujeito de 
aprendizagem capaz de contribuir ativamente com a 
construção de saberes no interior de seu grupo.   

 

Ao final da avaliação o professor do Atendimento Educacional Especializado deve 

registrar, em formulário próprio (Apêndice IX) o resultado da avaliação pedagógica. 

 

 

4.1.4 Tempo de duração da avaliação 

 

O tempo de duração da construção do Parecer Pedagógico sobre o aluno que for 

indicado com manifestação da deficiência não deve ultrapassar 05 (cinco) meses. 

Sendo 03 (três) meses para que a Equipe de Avaliação da Escola monte seu 

parecer e dois meses para que a Equipe de Avaliação do Município emita o seu 

parecer dando deferimento do processo. 

 

Quando não houver consenso entre as Equipes, prorroga-se o prazo por mais dois 

meses. 

 

4.1.5. Parecer Pedagógico 

 

O Parecer Pedagógico é um documento que constitui de uma gama de avaliações 

que busca identificar se determinado aluno pode ser considerado como sujeito 

público-alvo da educação especial com o intuito de criar estratégias de intervenção 

pedagógica para ele. 

 

Este Parecer traz uma descrição, conforme as manifestações do aluno em diferentes 

contextos e tem peso equivalente à uma avaliação diagnóstica realizada por 

profissionais da área clínica. 

 

Segundo as orientações para o preenchimento do Censo Escolar referente 
ao ano de 2011, esta exigência é abandonada. Compreende-se o parecer 
pedagógico do professor do atendimento educacional especializado como 
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possível e suficiente.. Nesse contexto, a avaliação inicial e o parecer 
pedagógico do professor do Atendimento Educacional Especializado 
ganham relevância e passa a sustentar o processo decisório sobre o 
ingresso do aluno no serviço, bem como, sua inserção como aluno do 
público alvo da educação especial no Censo Escolar MEC/INEP. 

 

Além das orientações do Censo, a Política Nacional de Educação Especial e as 

Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(Resolução nº 2/2001) e outros documentos sustentam esta mesma perspectiva. 

 

Sendo assim o Parecer Pedagógico deve conter os seguintes documentos: 

1. Folha na qual se emitirá o Parecer Pedagógico da Equipe de Avaliação da 

Escola e também o Parecer da Equipe de Avaliação do município. (Apêndice 

IV) 

2. Estudo de Caso (Apêndice III) contendo em anexo os pareceres dos 

componentes da Equipe (Apêndice V) 

3. Ficha de encaminhamento inicial do professor da Sala de Aula (Apêndice I) 

assinada (pelo pedagogo, professor  da sala de aula e professor da Sala de 

Recurso ) e com cópias das produções do aluno. 

4. Ficha de autorização da família para consentimento de investigação sobre a o 

aluno (Apêndice II). 

 

Este documento é individual e, por ser pautado numa avaliação dinâmica, deve ser 

reavaliado anualmente. O documento justifica a inclusão do aluno no rol de público-

alvo da educação especial, para aqueles que não possuem um laudo específico. 

 

4.1.6 Encaminhamentos 

 

A partir da indicação do aluno quer seja por laudo ou por Parecer Pedagógico o 

aluno será encaminhado para o Atendimento Educacional Especializado. 

 

Conforme o artigo 2 da Resolução 4/2009 que institui  as Diretrizes Operacionais 

para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica na modalidade 

da Educação Especial, o AEE tem a função de complementar ou suplementar a 

formação do aluno “por meio da disponibilização de serviços, recursos de 
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acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem”  

 

Entre os serviços podemos elencar: 

 Atendimento na Sala de Recurso Multifuncional, com matrícula no 

contraturno, e elaboração de Plano de Ensino Individual, para planejamento 

da eliminação das barreiras no contexto educacional; 

 Atendimento de serviço colaborativo, entre o professor do AEE e o professor 

da sala de aula comum; 

 Serviço de tradutor e intérprete de LIBRAS; 

 Serviço de adaptação e transcrição em BRAILLE e Tinta; 

 Encaminhamento de serviços clínicos como: fonoaudiólogo, psicólogo e 

psicopedagogo para a complementação dos apoios oferecidos na escola; 

 Encaminhamento para avaliação clínica, em casos que demandam de outras 

avaliações, tais como: surdez, cegueira, psicoses, autismos e outros. 

 

 

4.2 AVALIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO APOIO  

 

4.2.1 O Plano de desenvolvimento individualizado 

 

O processo avaliativo deve servir de base para a tomada de decisões visando 

atender às necessidades identificadas no aluno, isto é, para construir caminhos que 

permitam a remoção de barreiras para a aprendizagem e para a participação de 

todos os que compõem a comunidade escolar, contribuindo assim, para uma 

educação inclusiva. 

 

De acordo com a manifestação e/ou laudo do aluno, o professor de educação 

especial podendo ter a colaboração do pedagogo, irá traçar um plano de trabalho 

diante da especificidade apresentada e fazer um acompanhamento de como esses 

apoios viabilizados para o aluno estão potencializando o seu desenvolvimento social 

e cognitivo na sala de aula comum. Esse apoio inclui o trabalho desenvolvido na 
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sala de recursos multifuncionais, na sala de aula comum, os materiais pedagógicos, 

os apoios e os encaminhamentos para projetos desenvolvidos pela escola e pela 

rede municipal de educação. 

 

O plano de trabalho na sala de recurso deve ter o caráter suplementar e 

complementar a sala de aula.  

 

A cada trimestre o professor de educação especial, deverá elaborar um relatório 

dizendo dos apoios e atividades viabilizadas e se estas ajudaram no 

desenvolvimento do aluno. Nesse relatório deverá constar as dificuldades dos 

professores em relação a esses apoios e também as possibilidades de ações que 

poderiam resolver determinados problemas. 

 

É importante ressaltar que os pais precisam autorizar a matrícula no AEE (Apêndice 

XV), bem como assinarem um Termo de Desistência (Apêndice XIV) caso não 

concorde com o atendimento. 

 

4.2.2 Diferentes tipos de apoio  

 

O aluno público alvo da educação especial pode demandar de diversos apoios, tanto 

em sala de aula como em qualquer ambiente da unidade escolar. Os apoios variam 

conforme a especificidade e podemos citar: 

 

 Para alunos com surdez: intérprete de LIBRAS, instrutor de LIBRAS, 

dicionário em LIBRAS, vídeos com legenda e interpretados, material didático 

adaptado, localização na unidade em LIBRAS, etc... 

 Para alunos cegos: lupas, máquina BRAILLE, impressora Braille, material 

ampliado e adaptado, regletes, punção, etc... 
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 Para alunos com deficiência intelectual e física: material concreto, mobília 

adaptada, material escolar adaptado, cadeira de roda, rampas, banheiro 

acessível, cuidador, etc... 

 Para todos os alunos: professor especializado, cuidador, trabalho colaborativo 

na sala regular, atendimento educacional especializado, e outros que o sujeito 

demandar. 

 

4.2.3 Avaliação sistemática dos planejamentos para o apoio 

 

O Plano de Ensino Individual deve ser constantemente avaliado para verificar se os 

apoios e as intervenções elaboradas estão provocando desenvolvimento no sujeito. 

A avaliação deve ser sempre processual e contínua para que o planejamento tenha 

sentido. Contudo, a cada trimestre, o PEI deve ser revisto e reconfigurado visando  

as metas que se quer alcançar.  

 

O professor  de educação especial deve elaborar um relatório trimestral narrando a 

trajetória do atendimento e deixando claro os apoios oferecidos, as dificuldades e 

tensões, mas também o processo de desenvolvimento desse sujeito e quais as 

mediações realizadas. No quadro abaixo encontram-se alguns direcionamentos para 

a construção desse Relatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiência ou manifestação que o aluno apresenta? 

Descrição do aluno: 

Objetivos: 

Quais apoios eu necessito para atender esse aluno? 

Como viabilizar esses apoios? 

Quais as dificuldades encontradas? 

Como foi o desenvolvimento do aluno? 

Como o apoio auxiliou para a inclusão, aprendizagem e desenvolvimento do 

aluno? 
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Para a construção desse Relatório (Apêndice X), o professor pode fazê-lo em 

colaboração com o pedagogo e o professor da sala regular na qual este aluno está 

matriculado. Ao final, todos assinam este instrumento. Além do Relatório, o 

professor deve ter também um portifólio com as atividades desenvolvidas com os 

alunos e registro fotográfico.  

Esquema do processo de ensino e aprendizagem para o professor de sala de 

recursos multifuncional: 

 

 

É importante que o professor da sala de recurso, ao término do ano letivo, possa 

planejar o encaminhamento de permanência dos alunos no atendimento 

Educacional Especializado, mantendo uma planilha atualizada ( Apêndice XIII) 

 

4.3 AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR  

 

4.3.1Avaliação do rendimento 

 

A avaliação do rendimento deve ter o caráter continuado e acumulativo, portanto 

deve acontecer diariamente. Ela deve estar em consonância com os objetivos 
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propostos para aquele trimestre. Portanto, o professor da sala regular deve ter 

planificado o que irá ensinar para seus alunos, principalmente para os alunos público 

alvo da educação especial e fazer um acompanhamento sistemático da sua 

aprendizagem.  

 

Esse acompanhamento deve ser registrado em dois momentos: um no Instrumento 

de Acompanhamento Curricular – IAC – (Apêndice XI) e no outro, num relatório 

trimestral. No IAC o professor registra quais objetivos e conteúdos foram ministrados 

naquele trimestre, pontua o processo do aluno e as metodologias empregadas. Ao 

final faz um pequeno parecer da aprendizagem do aluno e possíveis intervenções. 

No Relatório (Apêndice XII) o professor pontua de forma descritiva como foi o 

processo de aprendizagem desse aluno. 

 

A elaboração do IAC deve ser em colaboração com o professor da sala de recurso e 

também com o pedagogo, nos momentos de planejamento, tendo como base a 

proposta curricular para aquela série/ano.  Para ajudar elaboramos um esquema. 

 

Esquema do processo de ensino e aprendizagem para elaboração do IAC e do 

Relatório. 
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É importante salientar que a avaliação da aprendizagem do aluno público-alvo da 

educação especial terá como base de referência o próprio aluno. Saber o que aluno 

conseguiu aprender e o que ele ainda está em processo mediante as intervenções é 

primordial, pois dessa maneira, a avaliação será feita com base na zona de 

desenvolvimento proximal, sempre observando o percurso do aluno no processo de 

ensino aprendizagem, tendo como aliado o mediador. 

 

 

4.3.2 Instrumentos avaliativos dentro da sala regular 

 

O processo de avaliação do aluno público-alvo da educação especial, não difere dos 

demais alunos da escola. Para todos os aspectos qualitativos devem preponderar os 

quantitativos, tal como preconiza a LDB. Contudo, como no Regimento Comum das 

Escolas da Rede Municipal, registra uma vertente somativa para validação do 

rendimento acadêmico dos alunos matriculados, devemos ponderar essa condição. 

 

Em relação aos instrumentos avaliativos o professor da sala regular tem liberdade 

de cátedra para elaborá-los conforme os objetivos a serem verificados. Os alunos, 

sujeitos da educação especial, podem estar submetidos a qualquer instrumento, 

desde que este não se torne um obstáculo para que o aluno demonstre seu 

conhecimento. Por exemplo, exigir que um aluno cego faça uma prova em tinta, sem 

a presença de um ledor.  

 

Nesse contexto, adaptações podem ser realizadas sem que isto tenha um cunho 

excludente. É importante salientar que as adaptações não são pensadas por causa 

da deficiência, mas sim para auxiliar no processo de acompanhamento da 

aprendizagem.  

 

Algumas adaptações podem ser pensadas no contexto escolar: 
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 alunos;  

 

 

 

 

 

stente [escriba];  

 

 

 

Em relação a atribuição de valor quantitativo – nota, mesmo sabendo que ela não 

representa o conhecimento global do sujeito,  devemos considerar que o Regimento 

prevê a pontuação e que esta deve ser registrada no diário de classe. Assim, o 

aluno público-alvo da educação especial, deve também ter uma nota que expresse o 

seu rendimento acadêmico. Partindo do princípio que a avaliação tem como critério 

o que foi trabalhado em sala de aula e, se for necessário, é adaptada, a atribuição 

de nota não se torna um obstáculo, pois ela é fruto de um processo ensino-

aprendizagem. Neste sentido ela tem um significado real e não apenas inventado 

uma média para se ter um registro. 

 

Além dos instrumentos utilizados pelo professor em sala de aula, incorpora-se o IAC 

e o Relatório para complementar a avaliação do rendimento acadêmico. 

 

Considerando ainda os instrumentos avaliativos, os alunos sujeitos da educação 

especial podem e devem participar de avaliações padronizadas, do tipo Prova Brasil, 

Enem, ou seja, podem participar de qualquer instrumento avaliativo do MEC ou do 

Sistema Educativo ao qual pertencem.  
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A inserção desses sujeitos nas avaliações padronizadas possibilitam uma visão 

ampliada, de cunho nacional ou municipal, a fim de diagnosticar como está o 

desempenho desse alunado e ajudam a pensar em políticas públicas que 

contribuam para uma qualidade educacional. É necessário refutar a ideia, que a 

presença desses alunos diminui a nota da unidade educacional, coisa que 

estatisticamente não tem sustentabilidade.  

 

4.3.3 Processo de decisão sobre o resultado final 

 

O processo de decisão sobre o resultado final deve estar pautado no processo 

ensino-aprendizagem do decorrer do ano. Para auxiliar na decisão deve-se ter em 

mãos os seguintes documentos: 

 Pontuação do aluno registrada nos três trimestres. 

 Instrumento de Acompanhamento Curricular – IAC dos três trimestres. 

 Relatório do professor da Sala regular 

 Relatório do professor da Sala recursos 

 

Esses documentos nortearam a decisão de aprovação para a série seguinte, ou de 

reprovação, com justificativa de ainda não ter alcançado requisitos mínimos para o 

ano seguinte ou de necessidade de aprofundamento dos conteúdos daquele ano. No 

processo de aprovação, deve-se também levar em conta, as questões da relação 

idade-série evitando grandes defasagens e também o caráter mediador da turma 

original que potencializa este sujeito.  

 

A decisão do resultado é um processo definido pelo professor da sala regular e 

compartilhado pelo pedagogo e professor da sala de recursos multifuncionais. 

Lembrando sempre, que o Conselho de Classe é soberano nas decisões. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

Esta proposta é fruto de reflexão e encaminhamentos de uma demanda do 

município de Guarapari. Foi construída de modo coletivo, levando em consideração 

as práticas e os saberes de professores de educação especial e pedagogos que 

atuam nas escolas. 

 

Ter esta proposta significa um novo recomeço de modo mais técnico e profissional. 

A metodologia utilizada serve de empoderamento dos profissionais da escola, 

dimensionando a ideia de reflexividade e ação.  

 

Contar com a participação de professores e pedagogos, dialogando num processo 

dialético foi bastante gratificante e, sendo assim, utilizamos da palavra deles e delas, 

para terminarmos as considerações.  

 

“Foi muito bom, teve a participação dos professores da Educação 

Especial e todos tivemos a oportunidade de opinar” (Professora MI.) 

 “A troca de experiência que ocorreu durante a elaboração da 

proposta contribuiu para o crescimento profissional dos envolvidos” 

(Professora R.) 

“O processo contribuiu para a aprendizagem pois, foram utilizados 

referenciais teóricos e troca de informações entre professores 

organizadores e colegas. Foi relevante perceber que as angústias e 

dificuldades encontradas por mim também são de muitos colegas” 

(Professora JA) 

“Uma contribuição muito boa, pois será um parâmetro a seguir por 

toda equipe, tirando dúvidas quanto à avaliação” (Professora A.) 
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“ A partir da aprovação desta proposta, nosso município terá um 

documento criado por educadores que vivem e enfrentam a realidade 

da educação especial. Iremos trabalhar de acordo com o que foi 

definido por nós, como prioridade e alcançaremos objetivos ainda 

maiores. O olhar será outro sobre a educação especial e poderemos 

exigir ainda melhorias no que acreditamos” (Pedagoga F..) 

“A proposta significa um avanço muito importante, porque podemos 

dizer que hoje temos como nortear o nosso trabalho, tendo como 

referência um documento, que nos dá uma base teórica bastante 

concreta e significativa” (Professora S.) 

“Bom, vou dizer as palavras de Neil Armstrong (astronauta) Foi um 

grande passo para a humanidade; quer dizer um grande avanço para 

o município, automaticamente para os profissionais, os educandos, 

pois as vezes fiávamos “meio” perdidos em quem atender ou não. Deu 

um norte para nós” (Professora J.) 

“O trabalho fica mais fácil e acreditamos que todos estamos 

desenvolvendo da mesma maneira” (Professora D.) 

“Assim ao elaborarmos esta proposta, pensando na inclusão de todos 

os alunos no meio educacional, nos dá a sensação de que existe um 

comprometimento dos nossos gestores com a educação especial” 

(Professora M.) 
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO INICIAL  

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO INICIAL 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  
Nome:_____________________________________________________________________________ 
Data de nascimento: ___/___/___                 Idade:_____ Telefone: ____________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________________ 
Nome do Pai: _______________________________________________________________________ 
Nome da Mãe: ______________________________________________________________________ 
Professor: __________________________________________________________________________ 
Turma: ___________ Turno: ____________________Data: ___/____/_____ 

 
Estratégias pedagógicas já implementadas para minimizar as dificuldades apresentadas ?   (    ) Sim     
(   )Não Se assinalou sim, indique quais:   _________________________________________________ 
 
Flexibilização de currículo?   (    ) Sim      (     )Não  (Se assinalou sim, indique em que 
áreas/disciplinas): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
MOTIVO DO PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
AS SUSPEITAS RECAEM SOBRE MANIFESTAÇÕES DE: (   ) DI  (   )DA  (  ) DV  (   )TGD   (   )AH/S  (   ) 
OUTROS ___________________________________________________________________________ 
 
ASSINALE COM X AS HABILIDADES DO ALUNO 

 

Descrição da habilidade Sempre Quase 
sempre 

Poucas 
vezes 

Nunca  

Utiliza intencionalmente o sentido da visão para captar 
estímulos visuais    

    

Utiliza intencionalmente o sentido da audição para captar 
estímulos auditivos    

    

Utiliza intencionalmente os outros sentidos básicos do 
corpo para captar estímulos, tais como, tocar ou sentir 
texturas, saborear doces ou sentir o cheiro. 
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Desenvolve a competência de representar pessoas, objetos, 
acontecimentos, sentimentos, através de palavras, símbolos, 
expressões e frases   

    

Aprende através de ações simples com um, dois ou mais 
objetos, jogo simbólico ou “faz de conta”, como bater com um 
objeto, bater blocos um no outro. 

    

Obtém fatos sobre pessoas, coisas ou acontecimentos, tal 
como, perguntando “porquê”, “o quê”, “onde” e “como”, 
perguntando os “nomes”e brincar com carrinhos e bonecas 

    

Imita ou copia gestos, sons, letras       

Desenvolve a competência de representar pessoas, objetos, 
acontecimentos, sentimentos, através de palavras, símbolos, 
expressões e frases, como na linguagem adicional ou a 
utilização de gestos 

    

Utiliza símbolos matemáticos para somar e subtrair e aplica, 
num determinado problema, a operação matemática correta 

    

Reproduz uma sequência de eventos ou símbolos, como 
contar de dez em dez ou recitar um poema 

    

Desenvolve competências para compreender e usar conceitos 
básicos e complexos relacionados com as características dos 
objetos, pessoas e acontecimentos 

    

Reconhece caracteres e alfabetos, vocaliza palavras com a 
pronúncia correta e compreende palavras e frases 

    

Escreve sem erros e utiliza corretamente a gramática     

Concentra, intencionalmente, a atenção em estímulos 
específicos, desligando-se dos ruídos que distraem 

    

Mantém intencionalmente a atenção em ações ou tarefas 
específicas durante um intervalo de tempo. 

    

Formula e ordena ideias, conceitos e imagens     

Faz uma escolha entre opções, implementa a opção escolhida 
e avalia os efeitos     

    

Realiza uma tarefa simples ou complexa, o que implica 
organizar o tempo, o espaço e os materiais necessários para a 
sua realização.  

    

Recebe e compreende mensagens com significado literal e 
implícito na linguagem gestual 

    

Produz mensagens verbais constituídas por palavras e frases 
com significado literal e implícito 

    

Realiza ações coordenadas com o objetivo de mover um 
objeto utilizando pernas e pés, como por exemplo, chuta uma 
bola ou pedala  

    

Cuida de partes do corpo como pele, cara, dentes, couro 
cabeludo, unhas e genitais. 

    

Evita riscos que possam causar danos ou lesões físicas 
(situações potencialmente perigosas, como a utilização 
desadequada de fogo ou correr no meio do trânsito) 

    

Mantém e controla as interações com outras pessoas, de 
maneira contextual e socialmente apropriada, como por 
exemplo, controla emoções e impulsos, controla a agressão 
verbal e física, age de maneira independente nas interações 
sociais, e age de acordo com as regras e convenções sociais  
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ESTRATÉGIAS JÁ UTILIZADAS:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
FATORES QUE PODEM ESTAR CONSTITUINDO BARREIRA PARA A APRENDIZAGEM: 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Professor da Sala Regular: _____________________________________________________________ 
 

 
  
(   ) Concordamos com a proposta de avaliação especializada    
(...) Não concordamos com a proposta de avaliação especializada  
Sugerimos:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
 Data :  ____/____/____            
Assinaturas.:  
Prof Educ Especial    _____________________________________________________________ 
Pedagogo: ____________________________________________________________________ 
 
OBS.: Anexar produção do aluno e solicitar autorização dos responsáveis, caso indique a avaliação. 
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APÊNDICE II – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS 

 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Guarapari, ______ de ____________ de 20_____ 

 

 

Eu, ________________________________________, responsável legal 

do(a) Menor ________________________________________autorizo a 

escola a iniciar um processo de investigação pedagógica com o meu 

filho. 

Em acordo com o descrito, assino abaixo. 

__________________________________ 

Responsável Legal 

 

 

__________________________ 

Professor da Educação Especial 

 

 

____________________              ____________________ 

               Diretor                                                                      Pedagogo 
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APÊNDICE III -  ESTUDO DE CASO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

ESTUDO DE CASO 

Aluno(a): ____________________________________________________________ 

Turma: _________________________ Turno: _______________Ano: ___________ 

 

1 Apresentação da manifestação (Registrar a queixa da família, dos professores da 

sala regular) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2 Esclarecimento da manifestação (Relatar os caminhos a serem investigados e o 

que se conseguiu perceber (os fatos) a partir das observações, das entrevistas e da 

avaliação pedagógica). 

 

Observação  

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 



64 
 

 

Avaliação pedagógica  

 

 

 

 

 

 

3 Identificação da natureza da manifestação (É a análise dos dados registradas na 

etapa 2) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4 Potencialidade da manifestação (Apresenta uma perspectiva do potencial real do 

aluno mas também apresenta uma visão prognóstica, delineando-o como sujeito 

público-alvo da educação especial) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5 Elabora-se o PDI (    ) sim   (    ) não 

Responsáveis: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Anexar: Parecer da Avaliação Descritiva, Avaliação Pedagógica) 
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APÊNDICE IV – PARECER PEDAGÓGICO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

PARECER PEDAGÓGICO 

Aluno(a): ____________________________________________________________ 

Turma: _________________________ Turno: _______________Ano: ___________ 

EQUIPE DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA 

Diretor  

Pedagogo  

Coordenador  

Professores  

do aluno  

 

Professor de 

E. E.  (coord) 

 

Outros   

 

EQUIPE DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Coordenação 

Educação 

Especial 

 

Pedagogo 

 

 

Professores  

do Ens Fund. 
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Professor de 

Ed. Infantil 

 

Professor de E. 

Especial 

 

Psicopedagogo  

Psicólogo  

Fonoaudiólogo   

 

O(a) aluno(a) investigado(a) apresentava manifestação relativas a: 

(   ) Deficiência intelectual           (   ) Altas habilidades              (   ) Deficiência visual 

(   ) Deficiência auditiva (   ) TGD _________________________________________ 

PARECER DA EQUIPE AVALIAÇÃO ESCOLAR 

(   ) A avaliação realizada CONFIRMA que o aluno apresenta manifestações que o 

incluem como sujeito público-alvo da educação especial. Abaixo, descrevemos estas 

manifestações: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(   ) A avaliação realizada NÂO confirma que o aluno apresenta manifestações que 

o incluem como sujeito público-alvo da educação especial.  

Sendo assim, assinamos ratificando este parecer e encaminhamos para EAM, 

em _____/_______/_______. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

PARECER DA EQUIPE AVALIAÇÃO MUNICIPAL 

(  ) Nós da Equipe de Avaliação Municipal, mediante o Processo avaliativo realizado 

pela escola e encaminhado para ratificação, DEFERIMOS a avaliação realizada, 

concordando com o Parecer emitido. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(  ) Nós da Equipe de Avaliação Municipal, mediante o Processo avaliativo realizado 

pela escola e encaminhado para ratificação, INDEFERIMOS a avaliação realizada, 

NÃO concordando com o Parecer emitido. Será encaminhado para novas 

avaliações. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Sendo assim, assinamos ratificando nosso Parecer, em _____/_____/______. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE V – PARECER DE AVALIAÇÃO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

PARECER DE AVALIAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ______________________________________________________________ 

Turma: _______________________ Ano: __________________________________ 

Profissional responsável: _______________________________________________ 

Locais de observação:  (  ) quadra  (   ) pátio (   ) recreio  (    ) biblioteca (   ) sala de 
aula  (   ) SRM  (   ) outra: _____________ 

 

OBSERVAÇÕES 

QUANTIDADE DE OBSERVAÇÃO: _______________________________________ 

ASPECTOS QUE DIFICULTARAM A OBSERVAÇÃO: ________________________ 

___________________________________________________________________ 

PARECER DESCRITIVO [pontuar fatos observados que justifique a inclusão do 
aluno como público alvo da educação especial] 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Data: _____/______/_______ 

________________________________ (Profissional responsável) 
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APÊNDICE VI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL – PDI 

 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

PDI-Plano de Desenvolvimento Individual 

1. IDENTIFICAÇÂO DO ALUNO 

Nome do aluno:  

Filiação: Pai: Mãe: 

Nascimento Natural Estado Nacionalidade Dia Mês Ano 

      

Escola de Origem:  

Escolaridade: Ano de Referência  Série Turma Turno 

    

Descrição da Deficiência Diagnóstico do 
Estudante( Anexar Laudo ou Parecer 
Pedagógico) : 

 

Na Caracterização do Aluno na Educação Especial fica estabelecido especificar a deficiência ou transtorno 
(DI, DV, DF, DA, DMU, TGD, AH) e acrescentar complemento, no preenchimento  (especificações 
explicitadas): 

1) Deficiência Intelectual(DI )- acrescentar complemento nos casos de detalhamento de 
Síndrome, por exemplo, especificar que é Síndrome de Down; 

2) Deficiência Visual (DV)-acrescentar complemento: Cega ou Baixa Visão 
3) Deficiência Física (DF)-acrescentar complemento: Paralisia Cerebral (PC), 

Mielomenigocele (mielo), amputação ou ausência de membro, malformações 
(especificar o membro afetado e /ou a ocorrênciade síndromes ), paraplegia, tetraplegia, 
especificar se cadeirante; 

4) Deficiência Auditiva (DA) Surdez- acrescentar complementar, nos casos de detalhamento, 
por exemplo, se possuir implante coclear; utiliza e/ou necessita do uso de libras; 

5) Surdocegueira; 
6) Deficiência Múltipla (DMU)-acrescentar complemento delimitando as deficiências primárias 

associadas, por exemplo, Deficiência Física (DF) associado a deficiência Visual(DV); 
7) Transtorno Global do Desenvolvimento ( TGD)-acrescentar complemento: Autismo, 

Síndrome de Asperger, Sindrome de Rett, transtorno desintegrativo  da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação. 

 A Resolução nº 4de 2 de outubro de 2009 Art. 4º  considera-se público-alvo do AEE: 
I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, 
mental ou sensorial. 
II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 
estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 
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síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 
especificação. 
III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande 
envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, 
psicomotora, artes e criatividade. 

 

Informações do Atendimento do AEE: 

Nome da Professora SRM: ________________________________________________________________ 

Dias de atendimento: ____________________________________________________________________ 

Organização do atendimento: 

 Periodo de atendimento (  ) trimestral (  ) Mensal ( ) outros__________________________ 

 Frequência: (  ) 02 vezes por  semana  (  ) 01 vez por semana 

 Tempo do atendimento ( ) 02 horas (  ) outros____________________________________ 

 Composição do Atendimento: (  ) Individual (  ) Coletivo (  ) outros____________________ 
 

Frequência do aluno na Sala de Recurso Multifuncional: 

          1º Trimestre           2º Trimestre           3º Trimestre 

Atendimento 
Previsto  

Atendimento 
cumprido 

Atendimento 
Previsto 

Atendimento 
cumprido 

Atendimento 
Previsto 

Atendimento 
cumprido 

 

Justificativa das faltas ao atendimento na sala de Recurso Multifuncional (Pontuar em campo de 

observações):___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Atendimentos Clínicos: 

Fonoaudióloga (  )      Psicóloga (  ) Assistente Social (  )  (  ) outros: ________________________ 

 

 Objetivos do plano: (desenvolver as Potencialidades no aluno)  

 

Estratégias a serem desenvolvidas no atendimento ao aluno: (o quê fazer para alcançar os objetivos) 

 

Seleção de materiais a serem produzidos para o aluno:  

 

Adequações de materiais: 

 

Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos:  

 

Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e da produção de matérias: 

(professores da sala regular, família e comunidade escolar). 
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.Profissionais da escola que receberão orientação do professor de AEE sobre serviços e recursos 

oferecidos ao aluno:  

 

Avaliação dos resultados: Indicação de forma de registro: O plano será registrado em ficha de 

acompanhamento individual, sendo avaliado durante toda a sua execução. O registro da avaliação será 

contínuo, através das observações diárias do desempenho do aluno quanto as atividades realizadas e 

relacionamento com o grupo. Acrescenta-se uso do portfólio com trabalhos realizados, fichas de 

monitoramento, entre outros. 

 

 

Resultados obtidos diante dos objetivos do Plano de desenvolvimento individual do aluno: 

 

 

 

 

__________________________                                                       __________________________ 

Professor Ed Especial                                                                         Pedagogo 
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APÊNDICE VII – PLANILHA DE OBSERVAÇÃO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

PLANILHA DE OBSERVAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ______________________________________________________________ 

Turma: _______________________ Ano: __________________________________ 

Profissional responsável: _______________________________________________ 

 

Data  Local  Com quem estava? O que observei 

(fato) 

Análise do fato 
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APÊNDICE VIII – ENTREVISTA COM A FAMÍLIA 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI  

 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

[Nome da Escola] 

ENTREVISTA COM A FAMÍLIA 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome:____________________________________________Idade:_____ anos 
Tem apelido? ( ) sim ( )não Qual? ____________________________________ 
Ele(a) gosta? ( ) sim ( )não 
Por que tem esse apelido? _____________________________________________ 
Nascimento _____/_____/_____ Sexo ( ) M ( ) F Naturalidade _________________ 
End.:_______________________________________________________________
_____________________________________Bairro:________________________ 
Cidade:__________________CEP ______________________________________ 
Fones para contato:__________________________________________________ 
Pai ____________________________________________ Idade :_____________ 
Estudou até____________________________ Teve Dificuldade? ( ) sim ( )não  
Se formou? ( ) sim ( )não Profissão ______________________________________ 
Mãe :___________________________________________ Idade :_____________ 
Estudou até____________________________ Teve Dificuldade? ( ) sim ( )não 
Se formou? ( ) sim ( )não Profissão _______________________________________ 
Irmãos: ( nome e idade ) _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
QUEIXA 
Na escola ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
HISTÓRIA DE VIDA 
CONCEPÇÃO : 
Filho(a) desejado(a) ( ) sim ( )não Você queria engravidar? ( ) sim ( )não 
Foi acidental? ( ) sim ( )não 
Perturbou a vida do casal ou de um dos pais ?( ) sim ( )não 
Como foi a gestação? (cuidados pré-natais, doenças, sintomas, alimentação) 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Como foi o parto? (sofrimento fetal, má oxigenação, lesões) 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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AMAMENTAÇÃO: (defasagens, acidentes de percurso, assimilação / acomodação , 
carga afetiva) 
— Mamou no peito? ( ) sim ( )não 
Como foi a passagem do peito para a mamadeira ? __________________________ 
E para a papinha?  ____________________________________________________ 
Hoje tem hora para comer ( )sim ( )não                 Come depressa ( )sim ( )não 
Mastiga bem ( )sim ( )não                                         Comem juntos ( )sim ( )não 
Come vendo TV ( )sim ( )não 

 
CONTROLE DOS ESFÍNCTERES  
Com que idade parou de usar fraldas? ___________________________________ 
Como foi a passagem para o troninho(segurava? molhava a roupa? brincava e saia 
correndo era repreendido? chorava?) ____________________________________ 
Como eram as fezes ?( )líquida ( )pastosa ( )ressecada ( )normal 

 
EVOLUÇÃO PSICOMOTORA 
Ficou no cercadinho ( )sim ( )não                     Engatinhou ( )sim ( )não 
___________________________________________________________________ 
Com que idade andou?_________________________________________________  
Caía muito( ) sim ( )não 
Quem ensinou a andar ? _______________________________________________ 
Como aprendeu a andar ? _____________________________________________ 
Mostrava-se corajoso(a) ao subir uma escada ? ( ) sim ( )não 
Era corajoso ao explorar, engatinhando, um novo espaço ?( ) sim ( )não 
Era inseguro(a)? ( ) sim ( )não 
Com quem andava melhor ? ____________________________________________ 
Como evoluiu a coordenação dos movimentos finos( segurar um brinquedo, uma 
colher, rabiscos que fazia) _____________________________________________ 
E dos grandes músculos? (Chutar uma bola, correr) __________________________ 
Hoje 
É estabanado(a) ? ( )sim ( )não Nada ? ( )sim ( )não É  agitado(a)? ( )sim ( )não 
Anda de patins? ( )sim ( )não Anda de bicicleta sem rodinha ? ( )sim ( )não 
Anda a cavalo ?( )sim ( )não Sobe em árvores ? ( )sim ( )não 

 
FALA 
Com que idade começou a falar ?_____________________Com quem falava mais ?  
Falava(m) para ele(a) repetir ? ( )sim ( )não 
Quais foram as primeiras palavras ? _____________________________________ 
Trocava letras ?( ) sim ( )não Quais? _____________________________________ 
Falava muito errado ?( ) sim ( )não 
Hoje: 
Troca letras ?( ) sim ( )não Fala muito / pouco (ansioso) ( ) sim ( )não Fala de uma 
forma que todos entendem ?( ) sim ( )não 
Dê um exemplo de como ele(a) fala_______________________________________ 
Consegue dar um recado ?( ) sim ( )não 
Faz uma compra sozinho(a)? ( ) sim ( )não 
Como conta uma história / um caso / uma novela ?( ) sim ( )não 
Dê um exemplo:______________________________________________________ 
Você entende o que ele(a) conta ? ( ) sim ( )não     Tem começo, meio e fim ?( ) sim 
( )não 
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SONO 
É agitado? ( )sim ( )não                É sonâmbulo? ( )sim ( )não  
Tem pesadelos? ( )sim ( )não 
Dorme só ou acompanhado?____________________________ Com quantas 
pessoas? _______________________________________________________ 
Quando acorda vai para a cama dos pais? ( )sim ( )não 
Tem medo de dormir sozinho? ( )sim ( )não Enurese noturna? ( )sim ( )não 

 
HISTÓRIA CLíNICA: 
Ocorreram: 
Bronquite ?( ) sim ( )não          Alergia? ( ) sim ( )não          Asma? ( ) sim ( )não 
Viroses infantis? ( ) sim ( )não     Internações ? ( ) sim ( )não Cirurgias ?( ) sim ( )não 
Outras doenças ________________________________________ 
Tratamentos realizados (fonoaudiólogo, psicólogo....) ( ) sim ( )não 
Qual? ______________________________________________________________ 
Problemas de visão? ( )sim ( )não                     Audição? ( ) sim ( )não 
O aluno toma medicação? (   ) sim  (   ) não _______________________________ 
Porque foi indicada a medicação? ________________________________________ 
Problemas psicossomáticos ( verificar os possíveis deslocamentos e a eventual 
relação com a não aprendizagem) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
HISTÓRIA DA FAMÍLIA NUCLEAR : 
Fatos marcantes dos pais e irmãos (antes, durante e depois da entrada do aluno(a) 
na família) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
ESTIMULAÇÃO : 
O aluno tem acesso a: 
Brinquedos Pedagógicos ?( ) sim ( )não              Jogos? ( ) sim ( )não 
Revistas ?livros ? ( ) sim ( )não         Brinquedos Eletrônicos ? ( ) sim ( )não 
De que atividades ele(a) participa: 
Música ?( )sim ( )não        Dança ? ( )sim ( )não        Esporte ? ( )sim ( )não 
Qual?_______________________________________________________________ 

 
SITUAÇÕES NEGATIVAS VIVENCIADAS PELO ALUNO (através de alterações 
familiares) 
Nascimento de Irmãos ( ) sim ( )não                  Mudanças( ) sim ( )não 
Mortes ( )sim ( )não De quem? __________________________________________ 
Desempregos ( ) sim ( )não            Separações ( ) sim ( )não 
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HISTÓRIA DA FAMILIA AMPLIADA 
Família: Passado, Presente, Interferências, Ligações, Quadros Patológicos 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Forma de Disciplina: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Atitude dos pais diante da falta de limite do filho (a):  _________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Como o aluno reage? ________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
Tem alguém que a protege? ( )sim ( )não Quem? ____________________________ 
É muito censurada? ( )sim ( )não 
Relaciona-se bem com: o pai (  )sim (  )não / a mãe ( )sim ( )não / os irmãos (  )sim ( 
)não 
Os pais sabem ler e escrever? ( )sim ( )não 
Quem o auxilia na lição de casa?_________________________________________ 
Problema que a família está passando no momento: 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Como é o ambiente de brincadeira no dia a dia? Quais brincadeiras? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Qual prefere?_______________________________________________________ 
Como se relaciona com os colegas? _____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
É líder? ( )sim ( )não                   Chora nas brincadeiras? ( )sim ( )não 
Qual o programa preferido na TV? ________________________________________ 
Assunto ou lazer que interessa o aluno: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
HISTÓRIA ESCOLAR: (considerar: entrada precoce ou tardia na escola, trocas 
constantes de escolas, como se processou a alfabetização, dificuldades da mãe 
para lidar com as exigências escolares) 
Frequentou creches ?( )sim ( )não  
Quando entrou para a escola (idade): _____________________________________ 
Repetiu ano ?( )sim ( )não _____________________________________________ 
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Houve problema com professor (es) ? ( )sim ( )não 
Faz reforço? ( )sim ( )não               Ele gosta do reforço? ( )sim ( )não 
O que você acha da escola? (há uma abertura, um diálogo? ou é tradicional?) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
FINALIZANDO: 
O que você mais gosta nesse(a) filho(a)? __________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
O que você não gosta nele(a) ? _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Orientação aos Pais: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Observações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Guarapari, _____de_____________________________de20___. 

 

Responsável pela Entrevista: ____________________________________________ 

Responsável pelas informações: _________________________________________ 
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APÊNDICE IX – AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
Nome:__________________________________________________________ 
Idade___________________________________________________________ 
 
1 ENTREVISTA COM O ALUNO 
Escolaridade do aluno: ________________________________________________ 
Alguma repetência? ( ) sim ( ) não Qual?___________________________________ 
Disciplina favorita? ____________________________________________________ 
Por quê ?____________________________________________________________ 
Disciplina de que não gosta?____________________________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
O que deseja fazer quando crescer?______________________________________ 
Por quê?____________________________________________________________ 
Como foi sua entrada na escola atual?____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Você sabe por que está aqui comigo hoje? ( ) sim ( ) não 
O que achou da idéia?_________________________________________________ 
Você quer estar aqui ou veio porque sua mãe, o colégio ou o seu professor o 
obrigou? ____________________________________________________________ 
Eles têm razão? ( ) sim ( ) não 
Se pudesse e tivesse que fazer algo para um aluno que se parecesse com você em 
sala de aula, o que aconselharia, a fazerem: 
Aos pais:____________________________________________________________ 
Aos professores:______________________________________________________ 
 
Quem é você? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2 OBSERVAÇÕES DURANTE A AVALIAÇÃO 

 
Marque as questões observadas:  
 
( ) fala muito durante todo o tempo da 
sessão 
( ) fala pouco durante todo o tempo da 
sessão 
( ) verbaliza bem as palavras 
( ) expressa com facilidade 

( ) apresenta dificuldades para se 
expressar verbalmente 
( ) fala de suas idéias, vontades e 
desejos 
( ) mostra-se retraído para se expor 
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( ) sua fala tem lógica e sequência de 
fatos 
( ) parece viver num mundo de 
fantasias 

( ) tem consciência do que é real e do 
que é imaginário 
( ) conversa com o terapeuta sem 
constrangimento 

 
Em relação à dinâmica (consiste em tudo que o(a) aluno(a) faz) 
( ) o tom de voz é baixo 
( ) o tom de voz é alto 
( ) sabe usar o tom de voz 
adequadamente 
( ) gesticula muito para falar 
( ) não consegue ficar assentado 
( ) tem atenção e concentração 
( ) anda o tempo todo 
( ) muda de lugar e troca de materiais 
constantemente 
( ) pensa antes de criar ou montar algo 
( ) apresenta baixa tolerância à 
frustração 
( ) diante de dificuldades desiste fácil 
( ) tem persistência e paciência 
( ) realiza as atividades com capricho 
( ) mostra-se desorganizado e 
descuidado 

( ) possui hábitos de higiene e zelo 
com os materiais 
( ) sabe usar os materiais disponíveis, 
conhece a utilidade de cada um 
( ) ao pegar os materiais, devolve no 
lugar depois de usá-los 
( ) não guarda o material que usou 
( ) apresenta iniciativa 
( ) ocupa todo o espaço disponível 
( ) possui boa postura corporal 
( ) deixa cair objetos que pega 
( ) faz brincadeiras simbólicas 
( ) expressa sentimentos nas 
brincadeiras 
( ) leitura adequada à escolaridade 
( ) interpretação de texto adequada à 
escolaridade faz cálculos 
( ) escrita adequada à escolar 

 
Em relação ao produto (é o que o(a) aluno(a) deixa registrado no papel) 
( ) desenha e depois escreve 
( ) escreve primeiro e depois desenha 
( ) apresenta os seus desenhos com 
forma e compreensão 
( ) não consegue contar ou falar sobre 
os seus desenhos e escrita 
 ( ) se nega a descrever sua produção  
( ) sente prazer ao terminar sua 
atividade e mostrar 
( ) demonstra insatisfação com os seus 
feitos 
( ) sente-se capaz para executar o que 
foi proposto 

( ) sente-se incapaz para executar o 
que foi proposto 
( ) os desenhos estão no nível da 
idade do entrevistado 
( ) prefere matérias que lhe possibilite 
construir, montar criar’ 
( ) fica preso no papel e lápis 
( ) executa a atividade com 
tranquilidade 
( ) demonstra agressividade de alguma 
forma em seus desenhos e suas 
criações ou no comportamento 
( ) é criativo(a) 
 

AVALIAÇÂO DE HABILIDADES (utilizar vários recursos, principalmente lúdico para 

investigação) 

ASPECTOS DA  LINGUAGEM ORAL E  ESCRITA/COMUNICAÇÃO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

PENSAMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

SOCIALIZAÇÃO / COMPORTAMENTO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ASPECTOS FÍSICOS / MOTRICIDADE 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 DESENHO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ATIVIDADE VIDA DIARIA (AVD)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

OBS: Anexar ao relatório uma produção do aluno. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ALUNO CONFORME AS MANIFESTAÇÕES 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

PROF. DA SALA MULTIFUNCIONAL: ________________________________ 

DATA: ____/______/_______ 
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APÊNDICE X – RELATÓRIO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

RELATÓRIO PEDAGÓGICO SRM 
Instrumento a ser preenchido pelo professor da SRM.  

Nome: _____________________________________________________________ 

Turma: __________ Turno: __________Trimestre: __________________________ 

(  ) DI   (  ) DV  (   ) DA   (   ) TGD (  ) Altas Habilidades 

Manifestação: ________________________________________________________ 

 

(descrever Objetivos; Quais apoios eu necessito para atender esse aluno; Como 

viabilizar esses apoios; Quais as dificuldades encontradas; Como o apoio auxiliou 

para a inclusão, aprendizagem e desenvolvimento do aluno.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Professor: _____________________________________________Data: _________ 
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APÊNDICE XI – INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO CURRICULAR – IAC 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
CURRICULAR - IAC 

Instrumento a ser preenchido pelo professor regente. Deve ser contemplado por 
área de conhecimento 

Nome: _____________________________________________________________ 

Turma: __________ Turno: __________Trimestre: __________________________ 

(  ) DI   (  ) DV  (   ) DA   (   ) TGD (  ) Altas Habilidades 

Manifestação: _______________________________________________________ 

 

 

Área 

Conh.  

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE A SER ENSINADA D. E. D. N. D. 

 C
Ó
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(h
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(m
a

te
m

á
ti
c
a

 e
 c

iê
n

c
ia

s
) 

    

    

    

    

    

    

(D=desenvolvida; ED= em desenvolvimento; ND=não desenvolvida) 

 

________________________                           ______________________________ 

Prof Sala Regular                                                   Pedagogo 
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APÊNDICE XII – RELATÓRIO PEDAGÓGICO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

RELATÓRIO PEDAGÓGICO 
Instrumento a ser preenchido pelo professor regente. Deve ser feito por cada 
professor 

Nome: _____________________________________________________________ 

Turma: __________ Turno: __________Trimestre: __________________________ 

(  ) DI   (  ) DV  (   ) DA   (   ) TGD (  ) Altas Habilidades 

Manifestação: ________________________________________________________ 

 

(descrever as potencialidades, os desafios, o que foi realizado e o que pode ser 

feito, no que tange a aprendizagem) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Professor: _____________________________________________Data: _________ 
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APÊNDICE XIII -  

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

SETOR EDUCAÇÃO ESPECIAL/ INCLUSÃO 

RELAÇÃO DE ALUNOS ATENDIDOS NA SALA DE RECURSOS – ANO ________ 

 

ESCOLA: _______________________________________________     PROFESSOR(A):_____________________________     TURNO:____ 

 

N
º 

Nome Completo 
D

ata de 
Nasc 

T
urma 

T
urno 

Necessidades = deficiências, medicamentos, beneficios, outros atendimentos, transferências, etc. 
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OBS: tipos de necessidades : DA, DV, D. física, D. Múltipla, Altas habilidades, TGD. 

 

Visto______________________________   __________________________________           
___________________________________ 

                        Diretor      Pedagogo responsável pela Ed Especial Professora  
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APÊNDICE  14 – AUTORIZAÇÃO 

 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

_____________________________________________________ 

FICHA DE MATRÍCULA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – A.E.E. 

_____________________________________________________ 

O (A) aluno(a) __________________________________________ 

devidamente matriculado(a) e freqüente no Ensino Regular, terá o 

Atendimento Educacional Especializado no turno __________________ 

por duas vezes na semana, sendo na __________-feira e na 

__________-feira, no horário das ________ às ________. 

 

 

Guarapari, ______ de ____________ de 20_____ 

 

 

Assinatura do Responsável: ______________________________ 

 

 

 

 

________________________                                             ________________ 
Professor da Educação Especial                                                          Diretora 
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Nome da Escola 

_____________________________________________________ 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

_____________________________________________________ 

 

Guarapari, ______ de ____________ de 20_____ 

 

 

Eu, ________________________________________, responsável legal 

do(a) Menor ________________________________________ 

comprometo-me a trazê-lo(a) para a ______________________ nos 

dias e horários estabelecidos no contraturno, para o Atendimento 

Educacional Especializado – A.E.E.. 

O não cumprimento com o acordo supracitado implicará no 

cancelamento da matrícula do A.E.E.. 

Em acordo com o descrito, assino abaixo. 

Responsável Legal 

 

__________________________ 

Professor da Educação Especial 

 

____________________ 

Diretora 
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

[inserir Nome da Escola] 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

Guarapari, ______ de ____________ de 20_____ 

 

 

Eu, ________________________________________, responsável legal 

do(a) Menor ________________________________________, mesmo 

sabendo dos direitos que a ele é imputado, declaro não querer o 

atendimento educacional especializado nesta instituição. Em acordo 

com o descrito, assino abaixo. 

__________________________________ 

Responsável Legal 

 

 

__________________________ 

Professor da Educação Especial 

 

 

____________________              ____________________ 

               Diretor                                                                      Pedagogo 

 


