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APRESENTAÇÃO

Professor(a),

Essa	publicação	convida	a	uma	reflexão	acerca	das	limitações,	mas,	prin-
cipalmente,	das	potencialidades	da	pessoa	 com	deficiência,	no	espaço	
educacional. Aqui estão apresentadas, ainda, particularidades próprias 
de indivíduos com altas habilidades/superdotação, transtorno global do 
desenvolvimento	e	dificuldade	de	aprendizagem.

É uma ferramenta elaborada para auxiliar a relação com o estu-
dante, alicerçada na noção de inclusão que é a busca de adequa-
ções e adaptações de currículos, métodos e recursos, com vistas a 
atender às necessidades educacionais dos discentes. Destaca-se ser 
“a escola um espaço de construção do conhecimento, onde se deve 
proporcionar a todos os cidadãos a possibilidade de desenvolver 
competências” (PPI / IFBA)
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Ante o exposto, essa cartilha considera que:
• o planejamento do trabalho do professor, considerando a unicidade 
da	pessoa	e	da	deficiência,	deve	ser	estruturado	a	partir	das	possibi-
lidades e potencialidades do seu estudante;

• todo	estudante	tem	características	próprias	da	idade,	e	as	limitações	
cognitivas	ou	físicas	daquele	com	deficiência	ou	com	dificuldade	de	
aprendizagem não devem motivar um tratamento desigual. Ele deve 
ser tratado de forma igualitária, inclusive sendo repreendido e ad-
vertido, quando necessário;

• os	estudantes	com	deficiência,	na	medida	em	que	lhes	couber,	de-
vem ter garantias de: TA (Tecnologia Assistiva); recursos e serviços 
de acessibilidade pedagógica e/ou metodológica, da informação, da 
comunicação, dentre outros.

Não existem fórmulas prontas para a formação educacional do 
discente com Necessidades Educacionais Específicas, contudo, es-
sas diretrizes podem auxiliar na percepção das singularidades dos 
seus estudantes.





ENTENDENDO A  
POLÍTICA DE INCLUSÃO  
DO IFBA 
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ENTENDENDO A POLÍTICA DE INCLUSÃO DO IFBA 
RESOLUÇÃO	CONSUP	Nº30/2017	(comentada) 

Capítulo III: Da Acessibilidade Pedagógica

“Assegurar aos discentes com necessidades educacionais específi-
cas1, adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, 
equipamentos e currículo”.

As	adaptações	pedagógicas	poderão	ser	realizadas	pelo	próprio	docente	
em sala de aula, por se tratar de metodologia de ensino. É importante ha-
ver uma interlocução com o setor de Atenção a Pessoas com Necessidades 
Educacionais	Específicas	sobre	essas	adaptações,	muito	embora	algumas	
só possam ser realizadas pelo próprio Núcleo, tais como: transcrever ma-
terial para o Braille ou realizar uma audiodescrição para estudantes cegos.

“Adaptação de recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetôni-
cas, ambientais e de comunicação”.

Algumas atitudes simples contribuem para quebrar as barreiras que im-
pedem	a	participação	plena	do	estudante	com	deficiência	no	ambiente	
escolar: diminuir os estímulos perturbadores para o estudante autista; 
posicionar-se de frente para o estudante surdo, favorecendo a leitura la-
bial;	manter	sinalizações	em	Braille;	utilizar	cores	com	alto	contraste	para	
facilitar a visualização dos estudantes com baixa visão, etc.

“Assegurar renovação de matrícula aos estudantes com deficiência”.
Os	estudantes	com	deficiência	têm	assegurado	o	direito	de	concluir	seu	
curso em um tempo maior, considerando o tempo previsto no Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) para os demais estudantes. Em contrapar-
tida, os estudantes com superdotação podem concluir antes do tempo 
mínimo de conclusão previsto no PPC, tendo a garantia da aceleração, 

1 Esse termo refere-se aos estudantes com deficiência, com transtornos específicos de aprendizagem, com altas habilidades/superdo-
tação e com transtornos globais do desenvolvimento.

mediante	parecer	dos	profissionais	do	setor	de	Atenção	a	Pessoas	com	
Necessidades	Educacionais	Específicas.

“Em caso de reprovação, assegurar flexibilização curricular ao tem-
po de aprendizagem do aluno com deficiência ou transtorno global 
do desenvolvimento”.

Caso	um	estudante	com	deficiência	ou	transtorno	global	do	desenvolvi-
mento seja obrigado a repetir o período letivo, ele tem direito à dispen-
sa de avaliação nas disciplinas nas quais obteve aprovação. O estudante 
deverá comparecer a todas as aulas, mas só será avaliado nas disciplinas 
que foi reprovado.

“Assegurar aos alunos com necessidades educacionais específicas a 
utilização de diferentes procedimentos de avaliação, inclusive tem-
po diferenciado para realizá-los”.

O	professor	definirá,	sob	orientação	do	setor	de	Atenção	a	Pessoas	com	
Necessidades	Educacionais	Específicas:	

1.	quais	as	competências	esperadas	para	o	seu	aluno;

2. o tipo de avaliação mais apropriada para o aprendizado do estu-
dante;

3.	o tempo necessário para o mesmo responder à avaliação escrita 
ou oral.

Caso o professor não disponha de tempo extra para permanecer em 
sala,	deve	comunicar,	com	antecedência,	ao	setor	de	Atenção	a	Pesso-
as	com	Necessidades	Educacionais	Específicas,	a	fim	de	que	o	setor	se	
organize para tal atendimento. Se, porventura, houver necessidade de 
tradução/transcrição da avaliação, o professor deverá informar ao setor 
de	Atenção	a	Pessoas	com	Necessidades	Educacionais	Específicas,	com	
antecedência	mínima	de	três	dias.
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“Promover o acesso e participação dos alunos com necessidades es-
pecíficas nas atividades de recreação, educação física, esportivas, 
lazer, por meio da adequação e utilização de tecnologia assistiva, 
buscando ampliar as habilidades funcionais e promover maior inte-
gração e convivência entre todos os estudantes”.

Os professores, juntamente ao setor de Atenção a Pessoas com Necessida-
des	Educacionais	Específicas,	avaliarão	as	formas	de	participação	dos	es-
tudantes	com	deficiência	em	TODAS	as	atividades	de	classe	e	extraclasse,	
incluindo as aulas de educação física. Busque, sempre, garantir que o es-
tudantes	com	necessidades	educacionais	específicas	participe	de	alguma	
etapa desse planejamento. Em alguns casos, a família precisa, também, 
ser ouvida.

“Garantir complementação de aprendizado aos estudantes com 
necessidades específicas na sala de AEE. Garantir complementação  
e/ou suplementação à formação da classe regular aos alunos com 
superdotação; garantir atendimento aos estudantes com deficiência 
intelectual visando a que o mesmo desenvolva atividades para uma 
vida autônoma”.

A Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), onde se desenvolve o Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE), é um espaço coordenado por um profes-
sor especialista em educação inclusiva. Esse espaço tem o objetivo de buscar 
alternativas	para	a	promoção	do	aprendizado	do	estudante	com	deficiência,	
empregar recursos pedagógicos e tecnologias assistivas, considerando suas 
especificidades.	A	classe	do	AEE	não	é	um	reforço	da	sala	comum,	pois	o	
professor especialista responsável não ensina o conteúdo das disciplinas, 
mas desenvolve com o estudante estratégias e métodos de como aprender. 

Os atendimentos extraclasse realizados pelo professor da classe regu-
lar não são substituídos pelo Atendimento Educacional Especializado.



EM SALA DE AULA
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EM SALA DE AULA

DEFICIÊNCIA FÍSICA/MOTORA

• A	melhor	 forma	de	ajudar	o	estudante	com	deficiência	é	oferecer	
ajuda.	Deixe	o	próprio	estudante	escolher	como	você	deve	proceder.

• Só utilize métodos especiais de ensino para os estudantes com de-
ficiência	física	ou	motora	se	a	deficiência	for	resultante	de	alguma	
lesão	neurológica.	IMPORTANTE:	o	estudante	com	deficiência	física	
não	tem	deficiência	intelectual.

• Organize a sala de aula de modo a permitir a mobilidade do estu-
dante cadeirante e facilitar a locomoção de estudantes com muletas.

• Se a conversa for extensa, procure colocar-se na mesma altura dos 
olhos do estudante cadeirante.

• Na disposição das cadeiras na sala de aula, procure estar atento para 
que as muletas do estudante estejam sempre ao alcance de suas mãos.

• Fique à vontade ao utilizar vocábulos como ‘correr’ ou ‘caminhar’, pois 
as	pessoas	com	deficiência	também	os	empregam	naturalmente.

• Não movimente a cadeira de rodas sem antes perguntar ao estudan-
te	se	pode	fazê-lo.	A	cadeira	é	parte	do	espaço	corporal	da	pessoa	
com	deficiência	física.
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• Busque orientação junto ao setor de Atenção a Pessoas com Neces-
sidades	Educacionais	Específicas	ou	a	algum	profissional	habilitado	
em inclusão.

DEFICIÊNCIA VISUAL

• A	deficiência	visual	engloba	uma	gradação	que	vai	desde	a	baixa	vi-
são	até	a	cegueira	total.	Cada	tipo	requererá	adaptações	específicas.

• Ofereça	ajuda	sempre	que	um	estudante	com	deficiência	visual	(ce-
gueira ou baixa visão) necessite. Pergunte-lhe antes de agir e solicite 
explicações	de	como	fazê-lo.

• Utilize recursos didáticos que promovam a percepção tátil, auditiva, 
olfativa, gustativa de modo a ampliar as formas de percepção do con-
teúdo programático e as formas de aprendizado do estudante cego.

• Informe ao estudante sempre que houver alteração na organização 
do espaço físico e do mobiliário da sala de aula.

• Forneça	ao	estudante	com	deficiência	visual,	ou	ao	setor	de	Atenção	
a	Pessoas	com	Necessidades	Educacionais	Específicas,	com	a	devida	
antecedência,	todo	o	conteúdo	textual	da	disciplina	(o	plano	da	discipli-
na, livros digitalizados, textos, apostilas e demais materiais didáticos), 
de	preferência	em	formato	digital,	para	que	possam	ser	impressos	em	
Braille	ou	se	verifique	a	necessidade	de	aumento	de	contraste	e	tama-
nho da fonte.
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• Alguns conteúdos só podem ser apreendidos visualmente, como 
gráficos,	tabelas	e	figuras.	Dentre	estes,	as	figuras	têm	componen-
tes ainda mais sutis. Caso o material da sua disciplina contenha 
esses elementos, encaminhe-o ao setor de Atenção a Pessoas com 
Necessidades	Educacionais	Específicas	para	que	possam	ser	des-
critos	em	português	(audiodescrição).	Em	alguns	casos,	a	melhor	
opção é a construção ou aquisição de modelos táteis que facilitam 
a compreensão através do uso do tato (maquetes, elementos em 
alto-relevo, etc.), unindo essa estratégia à exposição oral da des-
crição do material.

• O	estudante	com	deficiência	visual	dispõe	de	uma	gama	de	 instru-
mentos que o auxiliam na aprendizagem, como gravador, máquina 
de escrever Braille, computador com programas sintetizadores de voz 
e ledores de texto. Permita e estimule o uso desses recursos durante 
as aulas.

• Discuta com o setor de Atenção a Pessoas com Necessidades Edu-
cacionais	Específicas	qual	a	melhor	forma	de	avaliação	do	estudan-
te cego, com baixa visão ou daltônico (prova em Braille, prova oral, 
apresentação de seminários, portfólios, etc), tendo em vista as com-
petências	do	estudante	e	as	exigências	da	disciplina.

• Procure	não	excluir	o	estudante	com	deficiência	visual	das	atividades	
acadêmicas	e	sociais.	Descubram	juntos	a	melhor	forma	de	incluí-lo.

• Busque orientação junto ao setor de Atenção a Pessoas com Necessi-
dades	Educacionais	Específicas,	ou	a	algum	profissional	habilitado	em	
inclusão,	para	traçarem	juntos	estratégias	de	inclusão	dos	deficientes	
visuais em todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, bem 
como,	a	utilização	de	tecnologias	assistivas	de	que	o	campus	dispõe	(ou	
pode	vir	a	desenvolver,	de	acordo	com	a	vivência	junto	ao	estudante).
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA

• Existem duas realidades distintas: pessoa surda é aquela que, por ter 
perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de ex-
periências	visuais,	manifestando	sua	cultura	principalmente	pelo	uso	da	
Língua	Brasileira	de	Sinais	-	Libras	(Brasil,	2005)	e,		deficientes auditivos 
- comunicam-se através da Língua Portuguesa e, em alguns casos, utili-
zam tecnologia assistiva (aparelho auditivo, implante coclear, dentre ou-
tros).	Os	deficientes	auditivos	oralizados	(surdos	que	utilizam	uma	língua	
oral para se comunicar), em vários casos, realizam a leitura labial. A dis-
tinção dessas duas realidades favorece o aprendizado e a comunicação. 
Verifique	a	condição	do	estudante	com	deficiência	auditiva	na	sua	classe.

• Se houver um estudante surdo na classe, procure utilizar mais a escrita 
e recursos visuais, para favorecer a apropriação do conteúdo abordado 
verbalmente. Quando estiver falando, posicione-se de frente, de forma 
a	ficar	no	campo	visual	do	estudante	com	deficiência	auditiva.

• Trate-o normalmente, como qualquer estudante, sem discriminação 
ou distinção.

• Utilize todos os recursos que facilitem a compreensão do seu aluno: 
dramatizações,	mímicas,	materiais	visuais,	dentre	outros.

• Utilize	sempre	legenda	quando	for	projetar	imagens,	filmes	e	vídeos.

• Um estudante que utiliza prótese auditiva ou implante coclear sente 
muita sensibilidade em ambientes com muitos ruídos. Procure evi-
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tar barulhos altos e desnecessários e estimule a turma a cooperar, 
compreendendo essa limitação.

• Tente	organizar	a	classe	de	modo	que	o	estudante	com	deficiência	
auditiva realize a leitura labial também de seus colegas. Uma opção 
é dispor as cadeiras em círculo ou semicírculo.

• Na avaliação da aprendizagem do estudante surdo, o desempenho 
linguístico não deve interferir negativamente na performance aca-
dêmica	desse	estudante,	que	já	possui,	por	sua	perda	auditiva,	uma	
defasagem linguística referente à Língua Portuguesa (falada e/ou 
escrita). Lembre-se que a modalidade escrita da Língua Portuguesa 
é a segunda língua para os estudantes surdos (Decreto	nº5.626/05).

• Procure promover o idioma do estudante surdo (LIBRAS, caso ele 
seja usuário dessa língua) como meio de comunicação, como veículo 
de educação e de ensino-aprendizagem.

• O intérprete de LIBRAS traduzirá/interpretará as aulas ministra-
das	e	as	interações	sociais	estabelecidas	entre	docentes	e	discen-
tes e entre discentes, colaborando para apreensão do conteúdo e 
do contexto social onde acontece a aula. Muitas vezes, o intérpre-
te necessitará conhecer, antes, o conteúdo  a ser ministrado, para 
encontrar a tradução mais apropriada dos vocábulos. 

• O intérprete não tem o papel de ensinar, mas de traduzir e inter-
pretar o conteúdo oral da Língua Portuguesa para a Língua Bra-
sileira de Sinais, do professor para o estudante surdo. Essa ativi-
dade exige estratégias mentais na arte de traduzir e interpretar o 
conteúdo	das	explicações,	questionamentos	e	dúvidas,	o	que	tor-
na o trabalho mentalmente cansativo. Colabore com o intérprete!

• Busque orientação junto ao Setor de Atenção a Pessoas com 
Necessidades	Educacionais	Específicas	ou	a	algum	profissional	
habilitado em inclusão para traçarem juntos estratégias de in-
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clusão	dos	deficientes	auditivos	em	todas	as	atividades	desen-
volvidas em sala de aula, bem como a utilização de tecnologias 
assistivas	de	que	o	campus	dispõe	(ou	pode	vir	a	desenvolver,	
de	acordo	com	a	vivência	junto	ao	estudante).

DEFICIÊNCIA VISUAL E AUDITIVA (SURDOCEGUEIRA)

• O  surdocego tem comprometimento na visão e na audição, simul-
taneamente,	podendo	variar	os	graus	de	deficiência:	existência	de	
um resíduo auditivo e de um resíduo visual; surdez total e resíduo 
visual; resíduo auditivo e cegueira total; ou surdez e cegueira totais.

• Formas de comunicação do surdocego:

1.	 Alfabeto manual - consiste em fazer, com a mão, um sistema 
de signos sobre a palma do interlocutor. São variados os códi-
gos adotados nesse procedimento. A forma mais usual é aque-
la	 onde	 cada	 letra	 é	 representada	pelas	diferentes	posições	
dos dedos e da mão.

2. Língua de Sinais - forma de comunicação construída no espa-
ço,	através	de	configurações	das	mãos	em	movimentos	dife-
rentes e pontos de contato no corpo.

3.	 Tadoma - método de linguagem receptiva, no qual a pessoa sur-
dacega,	através	do	 tato,	decodifica	a	 fala	do	seu	 interlocutor.	
Consiste em colocar a mão no rosto do locutor, de tal forma 
que o polegar toque, suavemente, seu lábio inferior e os outros 
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dedos pressionem, levemente, as cordas vocais. Este procedi-
mento possibilita a interpretação da emissão dos sons, através 
do movimento dos lábios e da vibração das cordas vocais.

4.	 Sistema Braille - arranjo de seis pontos em relevo, dispostos 
em	duas	colunas	de	três	pontos.	As	diferentes	posições	desses	
seis pontos permitem a representação de todas as letras do al-
fabeto, dos sinais de pontuação, dos símbolos da matemática, 
da música e outros, que são percebidas pelo tato da ponta dos 
dedos. (www.http://guarulibras.blogspot.com.br/p/comunicando 
-se-com-um-surdocego.html)

• A aprendizagem do estudante surdocego dar-se-á através do guia-in-
térprete.	Este	profissional	atua	como	canal	de	comunicação	e	visão	en-
tre a pessoa com surdocegueira e o meio no qual ela está interagindo.

• Os	educadores	e	os	profissionais	que	fazem	contato	com	o	estudan-
te	precisam	de	uma	 identificação	pessoal,	que	deverá	ser	 tateada	
pelo	estudante,	com	o	objetivo	de	identificar	a	pessoa.	Para	educa-
dores	e	profissionais,	 as	pistas	 sugeridas	 são	pulseiras	diferencia-
das,	uma	para	cada	profissional.	No	caso	dos	 familiares,	as	pistas	
são mais íntimas, como, por exemplo, barba, cabelo, rosto, etc.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI)

• Busque	informações	sobre	o	seu	estudante	com	Deficiência	Intelec-
tual, para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Individual. 
Inclua	 interesses,	preferências,	habilidades	e	 limitações	em	casa	e	
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na vida social. Esses conhecimentos podem ser decisivos para o su-
cesso	das	intervenções	de	inclusão	escolar.

• Estudantes com DI, normalmente, apresentam limitação do vocabu-
lário	e	dificuldades	de	linguagem	expressiva	e	receptiva.	Procure	uti-
lizar	um	vocabulário	acessível	e	explicações	mais	objetivas.

• A	repetição	de	explicações	é,	quase	sempre,	necessária.	Uma	forma	
de	tornar	eficaz	a	repetição	é	aliar	o	uso	de	recursos	visuais	e	audi-
tivos à instrução verbal.

• Seja	o	mais	concreto	possível	com	seu	aluno	com	Deficiência	Inte-
lectual,	evitando	abstrações.	Estudantes	com	DI	aprendem	melhor	
quando a instrução é objetiva e concreta. O uso de recursos audiovi-
suais	e	experiências	práticas	complementares,	bem	como,	a	criação	
de elos entre os novos conhecimentos e os previamente adquiridos, 
são de grande utilidade nesse contexto.

• Orientações	para	as	atividades	em	sala	de	aula	e	tarefas	de	casa	do	
estudante	com	Deficiência	Intelectual:

1.	 forneça	instruções	como	passo	a	passo	e	divida	cada	nova	ta-
refa	em	pequenos	passos;	ajude	o	estudante	a	identificá-los	e	
corrija através de demonstração; 

2. trabalhos em sala de aula realizados em duplas ou grupos são 
bem-vindos.

• Procure dar devolutiva (feedback) imediata, permitindo ao estudan-
te interpretar rapidamente a adequação de suas respostas, pergun-
tas	ou	comportamentos	às	informações	transmitidas.

• Busque orientação junto ao setor de Atenção a Pessoas com Necessi-
dades	Educacionais	Específicas	ou	a	algum	profissional	habilitado	em	
inclusão	para	traçarem	juntos	estratégias	de	inclusão	dos	deficientes	
intelectuais em todas as atividades desenvolvidas em sala de aula, bem 
como	a	utilização	de	tecnologias	assistivas	de	que	o	campus	dispõe.
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TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (TGD)

• Os Transtornos Globais do Desenvolvimento englobam os diferen-
tes transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome 
de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett.

• No geral, estudantes com autismo podem apresentar: gestos repeti-
tivos	e	estereotipados,	rotina	rígida,	pensamento	concreto,	resistên-
cia	a	contatos	físicos	e	dificuldade	de	interação	social.

• Estudantes com Transtornos do Espectro Autista (TEA), frequentemen-
te, apresentam exagerado apego a rotinas. Dessa forma, o professor 
pode facilitar a previsibilidade da rotina, usando instrumentos de pla-
nejamento	visual,	como	agendas	ilustradas,	calendários	e	sequência	
das atividades, indicando o que vai acontecer e em quais momentos.

• Os	 jovens	 com	 síndrome	de	 Asperger	 apresentam	mais	 questões	
relacionadas à socialização e ajustamento comportamental. Podem 
ser	confundidos	com	“nerds”,	na	adolescência.

• Um estudante com síndrome de Asperger difere de um estudante com 
autismo, embora ambas estejam no rol das TGDs. Daí a importância 
de	procurar	informações	sobre	o	grau	e	a	síndrome	do	seu	aluno.

• Antes do início do semestre, busque se informar sobre as potenciali-
dades	cognitivas	do	estudante	com	TGD,	definir	os	objetivos	educa-
cionais a serem alcançados, o tempo e suporte necessários, além de 
estabelecer critérios objetivos de avaliação.
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• Organize um sistema de registro individual de desempenho e com-
portamento, que vise retratar o desenvolvimento do estudante com 
TGD e facilite a avaliação do estudante.

• Busque	identificar	qual	o	tempo	de	tolerância	ao	aprendizado,	em	
sala de aula, do estudante com TGD.

• Busque orientação junto ao setor de Atenção a Pessoas com Neces-
sidades	Educacionais	Específicas	do	campus	ou	a	algum	profissio-
nal habilitado em inclusão, de como realizar o planejamento de aula 
para um estudante com um dos TGDs e como lidar com desobedi-
ências,	confrontos,	hiperatividade,	estereotipias,	rigidez	cognitiva	e	
dificuldade	de	relacionamento	com	os	colegas.

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH)

• É predominante nesse transtorno a desatenção. Os estudantes apre-
sentam	dificuldade	maior	de	concentração,	de	organizar	atividades,	
de	seguir	instruções	e	podem	saltar	de	uma	tarefa	inacabada	para	
outra, sem nunca terminar aquilo que começaram. Distraem-se com 
facilidade, não conseguem prestar atenção em detalhes, demoram 
em iniciar as tarefas.

• Peça que o estudante tome assento distante de locais que possam 
provocar distração (janela, porta, etc.) ou de colegas inquietos e de-
satentos.
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• Procure tornar o processo de aprendizado o mais concreto e visual 
possível.

• As	instruções	devem	ser	curtas,	objetivas	e	segmentadas.

• Caso	o	estudante	tenha	dificuldades	para	fixar	conhecimentos,	atra-
vés	 de	 exposições	 visuais,	 incentive-o	 a	 utilizar	 recursos	 verbais,	
como, por exemplo, gravação das aulas, para recordá-las em casa.

• Assegure-se	que	o	estudante	escutou	e	entendeu	as	explicações	e	
instruções.

• Mantenha	expostas	apenas	as	informações	necessárias	para	o	tema.

• Antes de iniciar uma nova matéria, utilize alguns minutos para recor-
dar a matéria anterior. Desta forma, criam-se elos entre os assuntos, 
favorecendo	a	atenção	e	fixação	das	informações	na	memória.

• Após	uma	pergunta,	dê	um	tempo	extra	para	reflexão	do	estudante.

• Procure priorizar o progresso individual do estudante com TDAH, 
tendo por base um Plano Educacional Individualizado e a valorização 
de aspectos qualitativos, em vez de quantitativos. 

• Quando possível, realize avaliação oral, em vez de escrita ou avalia-
ções	a	serem	realizadas	em	casa,	em	vez	de	realizadas	na	escola.

• Na	medida	do	possível,	permita	ao	estudante	fazer	suas	avaliações	em	
um lugar com menos estímulos comprometedores de sua atenção.

• O	estudante	não	deve	ser	avaliado	pela	sua	caligrafia.

• Estimule o hábito de registrar as atividades de casa, com o objetivo 
de estimular a atenção na disciplina e a interação familiar no proces-
so formativo.
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TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DA APRENDIZAGEM
Estudante com prejuízo na leitura

• A	dislexia	é	uma	dificuldade	no	reconhecimento	preciso	e/ou	fluente		
da	correspondência	entre	os	símbolos	gráficos	(grafemas)	e	os	fone-
mas,	na	habilidade	de	decodificação	e	em	soletração.

• O estudante com dislexia tende a lidar melhor com as partes do que 
com	o	todo	(“ver	a	árvore,	mas	não	conseguir	ver	a	floresta”),	portan-
to, deve ser auxiliado na dedução dos conceitos.

• Procure	dar	informações	curtas	e	espaçadas,	pois	estudantes	com	
dislexia,	frequentemente,	apresentam	dificuldades	para	reter	infor-
mações	mais	longas,	o	que	prejudica	a	compreensão	das	tarefas.	A	
linguagem também deve ser direta e objetiva.

• Procure	utilizar	mais	elementos	visuais	(figuras,	gráficos,	vídeos,	etc.).	

• Exercícios	de	fixação,	repetitivos	e	numerosos	não	diminuem	a	difi-
culdade dos estudantes disléxicos.

• Considere que a velocidade da escrita do estudante com dislexia é 
mais	lenta,	em	razão	de	dificuldades	de	orientação	e	mapeamento	
espacial,	além	da	dificuldade	de	discriminação	dos	fonemas/grafe-
mas,	entre	outras	razões.

• Indique	filmes,	documentários,	peças	de	teatro,	visita	a	museus,	so-
bretudo, recursos digitais, como opção para atividades de aprendi-
zado complementar.
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• Busque priorizar o progresso individual do estudante com dislexia, 
tendo por base um Plano Educacional Individualizado e a valorização 
de aspectos qualitativos, em vez de quantitativos.

• É	recomendado	que,	em	vez	de	poucas	avaliações	cobrando	muito	
conteúdo,	sejam	realizadas	mais	avaliações	com	menor	quantidade	
de	informações	(segmentação).

• Busque personalizar a avaliação do estudante com dislexia com re-
cursos	gráficos	que	substituam	palavras	e	textos,	avaliação	oral.	Evi-
te	as	avaliações	contendo,	exclusivamente,	textos	longos.

• Procure não expor esse estudante perante seus colegas em virtude 
de	suas	dificuldades,	sobretudo	de	ler	ou	escrever	em	público.

Estudante com prejuízo da matemática

• A discalculia pode evidenciar-se já no aprendizado aritmético básico, e, 
mais tarde, na elaboração do pensamento matemático mais avançado.

• Na Discalculia de Procedimento o estudante não sabe como fazer a 
conta.

• Na Discalculia Semântica, o estudante não distingue o que é maior 
e menor, longe e perto e a plausibilidade da resposta, por exemplo: 
48-34	=	97.

• No geral, são características da discalculia:
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1.	 lentidão da velocidade de trabalho;
2. dificuldades	em	lidar	com	operações,	como	soma,	subtração,	

multiplicação e divisão;
3.	 dificuldade	de	lidar	com	grande	quantidade	de	informação	de	

uma só vez;
4.	 confusão com os símbolos matemáticos;
5.	 dificuldade	em	entender	palavras	usadas	na	descrição	de	ope-

rações	 matemáticas,	 como	 “diferença”,	 “soma”,	 “total”,	 “raiz	
quadrada”;

6. dificuldade	de	orientação	espacial	e	em	se	posicionar	na	folha	
de papel.

• Permita o uso de calculadoras em sala de aula.

• Se	possível,	transforme	o	enunciado	do	problema	em	situações	con-
cretas. 

• Busque interlocução, através do setor de Atenção a Pessoas com 
Necessidades	 Educacionais	 Específicas,	 com	 os	 profissionais	 que	
atendem	o	estudante,	para	definir	o	tipo	e	grau	da	discalculia	e	as	
melhores medidas de suporte escolar que se aplicam ao caso. Isso 
permite estimular, em sala de aula, os aspectos trabalhados na clíni-
ca,	tornando	o	processo	interventivo	integrado	e	mais	eficaz.

Estudante com prejuízo na expressão escrita

• A	disgrafia	é	um	distúrbio	da	escrita,	no	qual	 a	pessoa	apresenta	
dificuldades	em	escrever	as	letras	e	os	números.
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• Permita ao seu aluno utilizar a digitação ao invés da escrita. Caso 
não	seja	viável,	não	o	pontue	pela	caligrafia.

• Se	possível,	realize	avaliações	orais.
• Caso	 a	 disgrafia	 seja	mais	 severa,	 alguns	 softwares	 de	 reconheci-

mento de voz podem ser úteis para a conversão em texto.

• Permita ao estudante utilizar recursos que o auxiliem no aprendiza-
do em sala de aula.

• Busque interlocução, através do setor de Atenção a Pessoas com 
Necessidades	 Educacionais	 Específicas,	 com	 os	 profissionais	 que	
atendem	o	estudante,	para	definir	o	 tipo	e	 grau	da	disgrafia	e	as	
melhores medidas de suporte escolar que se aplicam ao caso. Isso 
permite estimular, em sala de aula, aspectos trabalhados na clínica, 
tornando	o	processo	interventivo	integrado	e	muito	mais	eficaz.	

ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO

• Pessoas com altas habilidades/superdotadas apresentam notável de-
sempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspec-
tos (isolados ou combinados): capacidade intelectual superior; aptidão 
acadêmica	específica;	pensamento	criativo	ou	produtivo;	capacidade	
de liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora.

• O ambiente de ensino e o currículo devem ser estimulantes e aten-
der às necessidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais do estu-
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dante, permitindo que adquira os conhecimentos e atinja os objeti-
vos curriculares na sua velocidade e profundidade.

• Busque ofertar atividades extracurriculares diversas, que proporcio-
nem o enriquecimento dos conhecimentos desse estudante.

• Permita ao estudante desenvolver projetos independentes, motiva-
do por seus próprios interesses e com base em suas habilidades. Es-
timule o pensamento criativo e original na resolução de problemas e 
correlação de conhecimentos.

• Estimule habilidades de pesquisa no acesso à informação, pensa-
mento crítico, criatividade na resolução de problemas.

• Estimule o estudante com altas habilidades/ superdotação a colabo-
rar com seus colegas, buscando não deixá-lo acomodar-se. Ele exige 
desafios	permanentes.

• Encoraje o estudante com altas habilidades/superdotação a partici-
par de atividades extracurriculares que envolvam habilidades aca-
dêmicas,	como	olimpíadas	de	matemática,	concursos	de	literatura	e	
redação,	feiras	de	ciências,	etc.	

• Estudantes	superdotados	podem	apresentar	dificuldades	em	ajuste	
psicossocial, sendo vítimas de bullying, isolamento, depressão, raiva, 
tédio, perfeccionismo, frustração, estresse e evasão escolar.
Essas situações podem ser evitadas através da ação preventiva do professor.

• Os estudantes com altas habilidades/superdotação não se sobres-
saem em todas as áreas. Eles podem estar à frente dos outros estu-
dantes	em	algumas	e	atrás	em	outras.	Procure	identificar	os	pontos	
fortes e fracos dos estudantes de sua classe.

• Quando o estudante com altas habilidades/superdotação terminar 
suas atividades antes, não ofereça mais atividades, pois pode res-
tringir o interesse pelo tema ensinado. Permita que o estudante pas-
se para outros projetos, leituras ou pesquisas do seu interesse.





RECOMENDAÇÕES GERAIS
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

Caso não tenha sido constituído o setor de Atenção a Pessoas com Ne-
cessidades	Educacionais	Específicas	no	 seu	 campus,	para	 lidar	 com	as	
questões	 de	 inclusão,	 encaminhe	 as	 demandas	 ao	 diretor	 de	 Ensino,	
para que ele busque os caminhos institucionais mais adequados.

Docentes do IFBA que desenvolvem projetos na área de inclusão, em es-
pecial desenvolvimento de Tecnologias Assistivas, devem buscar aproxi-
mação com o setor de Atenção a Pessoas com Necessidades Educacio-
nais	Específicas	e	com	o	professor	do	AEE,	para	uma	articulação	entre	
pesquisa e prática e para benefício de todos os envolvidos.
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