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RESUMO 

 
 

As singularidades dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm 

provocado intensos desafios às escolas regulares, principalmente quanto à 

oferta de um ensino de qualidade a esses estudantes. A deficitária formação 

docente tem sido um dos principais fatores contribuintes na qualidade desse 

ensino, associada à ausência de diferenciações curriculares promovidas pelas 

escolas. Desse modo, o Plano Educacional Individualizado (PEI) é estimado 

como chave de acesso e aprendizagem curricular para os estudantes em 

situação de deficiência, como também instrumento norteador da práxis docente. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral desse estudo foi construir e validar os 

conteúdos de um protocolo de PEI, de forma colaborativa, durante um programa 

de formação continuada. Essa tese foi estruturada em três estudos: (1) uma 

revisão integrativa da literatura sobre o PEI; (2) uma pesquisa-ação de cunho 

colaborativo do PEI, envolvendo 23 professores do ensino fundamental I e II do 

Estado do Rio Grande do Norte e (3) a validação do PEI elaborado durante o 

estudo 2. Os resultados do primeiro estudo indicaram que das 17 pesquisas de 

intervenção analisadas, 7 tratavam da formação docente para a elaboração do 

PEI no ensino regular, 4 envolviam a elaboração do PEI de estudantes com 

TEA e 6 investigações abordavam temáticas variadas sobre o instrumento. 

Foram analisados aspectos colaborativos, avaliativos, formativos e conteudistas 

do PEI. O segundo estudo indicou que os principais desafios que os professores 

sentiam em relação ao processo de escolarização de estudantes com TEA eram 

as dificuldades de participação nas atividades escolares, que podem estar 

diretamente relacionadas à falta de um PEI. A formação continuada de 90 horas 

permitiu a construção colaborativa de um inventário de PEI para estudantes com 

TEA. Ademais, os professores avaliaram o programa formativo como satisfatório 

e importante para suas atividades profissionais. Os resultados do estudo 3 

indicaram confiabilidade e viabilidade de aplicação do PEI construído no 

segundo estudo. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Plano Educacional 

Individualizado; Formação docente 



 

 

 

ABSTRACT 

 
 

The singularities of students with Autism Spectrum Disorder (ASD) have caused 

intense challenges to regular schools, especially in terms of offering quality 

education to these students. Deficient teacher training has been one of the main 

factors contributing to the quality of this teaching, associated with the absence of 

curricular differences promoted by schools. In this way, the Individualized 

Educational Plan (PEI) is considered as a key to access and curricular learning 

for students with disabilities, as well as a guiding instrument for teaching practice. 

From this perspective, the general objective of this study was to build and 

validate the contents of an IEP protocol, in a collaborative way, during a 

continuing education program. This dissertation was structured in three studies: 

(1) an integrative literature review on the IEP; (2) a collaborative action-research 

of the IEP, involving 23 elementary school teachers of the State of Rio Grande do 

Norte and (3) the validation of the IEP developed during study 2. The results of 

the first investigation indicated that of the 17 intervention studies analyzed, 7 

dealt with teacher training for the preparation of the IEP in regular education, 4 

involved the elaboration of the IEP for students with ASD and 6 investigations 

addressed various themes about the instrument. Collaborative, evaluative, 

formative and content aspects of the PEI were analyzed. The second study 

indicated that the main challenges that teachers felt in relation to the schooling 

process of students with ASD were the difficulties in participating in school 

activities, which may be directly related to the lack of an IEP. The 90-hour 

continuing education allowed for the collaborative construction of an IEP 

inventory for students with ASD. Furthermore, the teachers evaluated the training 

program as satisfactory and important for their professional activities. The results 

of study 3 indicated reliability and feasibility of applying the IEP constructed in 

the second study. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Individualized Educational Plan; Teacher 

Training 
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Justificativa 

 
 

Ao se tratar do terreno educacional brasileiro, como participante ativa desse 

segmento, afirmo com insatisfações” de todas as partes. Ouso convicção que 

estamos (sobre) vivendo em uma “Era de listar algumas delas a partir de uma ótica 

advinda do meu próprio terreno profissional, mas que certamente converge com 

diversos outros solos educacionais, sejam eles publicados ou não. De forma 

específica, argumento que existe insatisfação (a) Dos gestores públicos mediante os 

baixos índices de rendimento acadêmico nas diversas etapas e modalidades da 

educação (VIEIRA, 2007; SAKATA, 2021); b) de gestores e professores às 

péssimas condições de trabalho (LORDÊLO e DAZZANI, 2009; SANTANA E 

FAGIANI, 2020), bem como quanto ao reconhecimento do despreparo em dar conta 

das demandas de aprendizagem de um grupo heterogêneo de alunos (MENDES E 

CAPELLINE, 2007; PAIXÃO E LUSTOSA, 2020); c) dos próprios estudantes pelas 

práticas pedagógicas usuais propostas pelo professor (FEIJO, 2009; 

MONTEIRO;PISSAIA;THOMAS, 2019) assim como, d) da família pela ausência de 

oferta de um ensino de qualidade aos seus filhos acompanhada da ineficácia das 

práticas desenvolvidas no chão da escola (PEREIRA, 2009). 

Essa atmosfera de insatisfação é ainda mais latente quando tratamos de 

alunos em situação de deficiência1 matriculados nas salas regulares. Dentre esses 

educandos estão aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por déficit persistente na 

comunicação e interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na 

reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação e em 

habilidades para desenvolver relacionamentos (APA, 2014). 

Como professora de educação infantil da rede pública, bem como professora 

mediadora de grupos de formação continuada sobre inclusão escolar de alunos com 

TEA, me deparo frequentemente com essa atmosfera de insatisfação a qual outrora 

já tive incluída. Muitos professores das redes pública e privada se queixam que ao 

trabalhar diretamente com os alunos com TEA no cotidiano da escola, são 

tipicamente invadidos por sentimentos que vão da indiferença à frustração, da 

                                                
1 Termo utilizado pelo modelo social que desloca a concepção de deficiência do indivíduo para 

sua interação na sociedade, passando a deficiência a ser percebida como uma experiência do 
sujeito em vez da lesão que o inscreve na categoria desviante (CARVALHO, 2011). 
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exaustão à impotência. Não sabem o que fazer, nem como ensinar a esses 

estudantes (SANINI E BOSA, 2015; SCHMIDT ET AL, 2016, CAMARGO ET AL, 

2020). Os docentes me questionam sobre estratégias que ensino e avaliação que 

possam ajudá-los na qualificação do processo de escolarização desses alunos, bem 

como sua própria práxis. 

Essas limitações têm provocado intensos desafios às escolas regulares, 

principalmente quanto a oferta de um ensino de qualidade a esses estudantes que, 

em última instância, apresentam prejuízos acadêmicos substanciais (NEVES; 

ANTONELLI; SILVA; CAPELLINI, 2014; NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT; 2013). 

Dentre os fatores que justificam as lacunas na aprendizagem destacam-se a 

formação profissional docente deficitária (LOPES, 2011), ausência de diferenciações 

curriculares condizentes com as singularidades dos sujeitos (NOZI E VITALIANO, 

2012), bem como uma frágil relação entre as políticas/cartilhas e evidências 

empíricas fornecidas pela comunidade científica (NUNES, SCHIMDT E NUNES 

SOBRINHO, 2021). 

Diante desse cenário, o Plano Educacional Individualizado (PEI) vem sendo 

apresentado pela literatura internacional como uma promissora possibilidade de 

acessibilidade curricular e instrumento norteador da práxis docente (VIANNA et al., 

2011). Trata-se de um recurso pedagógico que descreve metas acadêmicas e 

funcionais de educandos apoiados pelos serviços da Educação Especial. Nesse 

documento são descritos os objetivos educacionais de curto e longo prazo, 

considerando o currículo regular, assim como as potencialidades e necessidades do 

educando (PEREIRA; NUNES, 2018). 

Diante desse cenário, nos interessa investigar se, em âmbito nacional, os 

professores estão desenvolvendo o PEI para seus estudantes com TEA no ensino 

regular e quais os impactos desse instrumento na escolarização desses educandos, 

bem como na práxis docente. Tendo como foco o Estado do Rio Grande do Norte, 

questionamentos específicos são identificados, como (1) O que se tem produzido 

nos últimos 11 anos sobre a prática do PEI em contextos regulares de ensino? (2) 

Existem demandas formativas para a implementação do PEI nas escolas estaduais 

do RN? (2) Que tipo de planejamento individualizado é desenvolvido com alunos 

com TEA nas salas de aula comuns e de recursos multifuncionais do Estado do RN? 

(3) Existem desafios dos professores e estudantes com TEA em relação à prática do 

PEI? (4) Quais os efeitos de um programa de formação colaborativo sobre o PEI na 
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práxis docente? (5) É possível validar os conteúdos de um protocolo de PEI? 

Essas questões serão respondidas por três estudos que compõem essa tese. 

Optamos por estruturá-la em formato de estudos complementares, ao invés de 

capítulos, uma vez que utilizamos delineamentos metodológicos diferentes. Logo, a 

presente pesquisa foi dividida em três investigações (1) Revisão Integrativa da 

Literatura sobre o PEI; (2) Prática do PEI para estudantes com TEA: uma pesquisa 

colaborativa; (3) Validação de conteúdo do PEI para estudantes em situação de 

deficiência do ensino fundamental da rede estadual do RN. A questão 1 será 

respondida pelo estudo 1, as questões 2, 3 e 4 serão respondidas pelo estudo 2 e a 

questão 5 pelo estudo 3. 

O estudo 1 tem por objetivo identificar a produção do conhecimento nos 

últimos 11 anos sobre o PEI. O estudo 2, construir colaborativamente um modelo de 

PEI com os professores da sala de aula comum e especial dos ensinos 

fundamentais I   e II da rede estadual de ensino do RN, assim como avaliar a 

validade social do programa de formação docente e o estudo 3, validar os conteúdos 

do protocolo do PEI construído no estudo anterior. 

 

ESTUDO 1: PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO: 

UMA REVISÃO      INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 
Introdução 

 
A literatura tem incentivado o uso do Plano Educacional Individualizado (PEI) 

como um recurso pedagógico de acessibilidade curricular que não só respeita as 

singularidades dos alunos em situação de deficiência, como também valoriza suas 

potencialidades no estabelecimento de metas acadêmicas e funcionais (PEREIRA, 

2014; SMITH, 2008). O PEI apresenta diversas, porém complementares 

concepções, podendo ser definido como uma diretriz para identificar acomodações e 

modificações curriculares necessárias para o desenvolvimento de competências 

previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É recomendado ainda que 

seja articulado ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição escolar 

(CAMPOS, 2016; CAMPOS; PLETSCH, 2018; DANTAS, 2019; MELLO, 2019). Além 

disso, é um recurso norteador da práxis docente vinculado a um processo 

naturalmente auto avaliativo e formativo. 
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A literatura científica revela que, diferente do que acontece nos países da 

Europa e nos Estados Unidos, as escolas brasileiras não dispõem da sistematização 

de informações incluídas no PEI (MUNSTER; SAMALOT-RIVER; HOUSTON- 

WILSON, 2014). Embora esse recurso não seja regulamentado no Brasil, alguns 

documentos nacionais mencionam sua implementação de forma não compulsória. 

Dentre eles, merecem destaque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº 9. 394 de 1996 (BRASIL, 1996), o Projeto Escola Viva (BRASIL, 2000) e a Lei 

Brasileira de Inclusão (nº 13.146 de 2015). 

No primeiro documento supracitado é constatado, no Artigo 59, que “Os 

sistemas de ensino assegurarão ao educando com necessidades especiais: I – 

Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996). Esse parágrafo menciona, de forma 

genérica, algumas possibilidades de atender as necessidades de alunos em 

situação de deficiência, mas não especifica os tipos de métodos, técnicas, recursos 

e organizações pedagógicas pertinentes à educação desses estudantes. Podemos 

inferir que o PEI seja um desses possíveis recursos. 

O segundo, intitulado, “Projeto Escola Viva” proposto pelo Ministério de 

Educação (BRASIL, 2000) sugere o uso do PEI na educação de alunos com NEE, 

quando for necessário, mas não explica quais os casos de necessidade, conforme 

observado no seguinte texto: 

Na realidade, alunos com necessidades educacionais especiais 
devem ter um Plano Individualizado de Ensino, quando se fizer 
necessário, podendo ser elaborado com apoio do ensino especial no 
início de sua vida escolar, e por ela atualizado continuamente, em 
função de seu desenvolvimento e aprendizagem (BRASIL, 2000, p. 
24, grifo nosso). 

 
 

Tal documento menciona a colaboração do ensino especial na elaboração e 

na atualização do PEI, entretanto não aponta diretrizes operacionais para isso. 

Ainda afirma que o PEI contempla “respostas educacionais primordiais para o 

sucesso das ações dos professores nas salas de aulas” (p. 24). Em outras palavras, 

por meio desse instrumento avaliativo, o professor poderá avaliar o impacto de suas 

práticas pedagógicas na aprendizagem de seus alunos, tendo como base seus 

próprios critérios avaliativos. 

Por fim, o terceiro documento, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, incumbe ao poder público, em seu Art.28, assegurar, criar, desenvolver, 
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implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: 

II - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 
educacional especializado, assim como os demais serviços e 
adaptações razoáveis, para atender às características dos 
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o 
exercício de sua autonomia; V- Adoção de medidas 
individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência; VII - planejamento de estudo 
de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional 
especializado, de organização de recursos e serviços de 
acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de 
recursos de tecnologia assistiva (BRASIL, 2015, artigo Art. 28, grifo 
nosso). 

 
 

Logo, podemos observar que esse importante documento político sugere a 

adoção de adaptações razoáveis2 e medidas individualizadas como o PEI com fins 

equitativos de condições de direitos fundamentais. De acordo com essa lei, a recusa 

dess as práticas e do fornecimento de tecnologias assistivas3  constitui-se como 

forma de negligenciar a garantia destes aspectos vitais à cidadania dos estudantes 

em situação de deficiência (BRASIL, 2015). 

Também podemos observar que essa lei trata da elaboração de Plano de 

Atendimento Educacional Especializado, assim como recomendado na resolução 

nº. 4/2009. Nesse documento, o PEI é denominado de Plano de Atendimento 

Educacional Especializado. Sua elaboração e execução são 

de competência dos professores que atuam na sala de recursos 
multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais 
professores do ensino regular, com a participação das famílias e em 
interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, 
entre outros necessários ao atendimento (BRASIL, 2009, p. 2). 

 
 

Muito embora seja direcionado ao AEE, o que se observa é que os 

professores desse tipo de atendimento não têm conseguido implementar 

adequadamente o PEI em articulação com os professores de sala de aula, 

                                                
2
 Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não 

acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar 
que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais (BRASIL, 2015, art. 3, inciso VI) 
3
Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2015, art. 3, inciso III) 
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evidenciando práticas descontextualizadas e, muitas vezes, segregadoras (GLAT, 

VIANNA E REDIG, 2012; GARCIA, 2011; CAIADO ET AL, 2011). Nesse contexto, é 

questionado se os cursos de capacitação de curto prazo sobre o uso desse plano, 

promovidos pelo governo federal, são suficientes para instrumentalizar os docentes 

na sua elaboração, aplicação e revisão de forma que atenda às reais necessidades 

educacionais dos alunos. 

Já se passaram 11 anos após a instituição de Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial (BRASIL, 2009) que traz a obrigatoriedade do PEI na escolarização de 

estudantes público-alvo da educação especial e durante esse tempo esse 

instrumento tem se consagrado como elemento central no acompanhamento do 

processos de ensino e aprendizagem desses sujeitos (SCHMIDT E COSTA, 2019; 

VALADÃO E MENDES, 2018; SANTIAGO E SANTOS, 2015; MELLO E HOSTINS, 

2018; VALADÃO, 2013; LIMA, 2017; SANT`ANNA, 2016; MARCELINO, 2019; 

NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; OLIVEIRA, 2018; PEREIRA E NUNES, 2018; 

COSTA, 2016; BARBOSA, 2018; FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019; PLETSCH E 

GLAT, 2012; CAMPOS, 2016; FERREIRA, 2019; FACINNI, 2016). 

Estima-se que há 1,3 milhões de estudantes com deficiência, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento4 ve/ou Altas Habilidades/Superdotação em escolas 

públicas brasileiras que recebem serviços de Educação Especial (INEP, 2020), o 

que significa que devem existir mais de um milhão de PEI que foram desenvolvidos 

e permanecem sendo implementados. Cada um desses PEI representa um custo 

real em oportunidades educacionais, construção de relacionamentos colaborativos 

entre escolas, famílias, multiprofissionais; tempo, mobilização de recursos, etc. 

Diante dessas informações, o objetivo deste estudo foi identificar a produção 

do conhecimento sobre o PEI nos últimos 11 anos. Para isso, uma revisão 

Integrativa da literatura foi desenvolvida. 

 
Metodologia 

 

O delineamento de pesquisa selecionado foi a Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL). Trata-se de uma forma de pesquisa científica que utiliza fontes de 

                                                
4
 Aqui estão contemplados os estudantes com diagnóstico de TEA. 
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informações bibliográficas ou eletrônicas para responder uma pergunta específica. 

Ela se utiliza de métodos explícitos e sistemáticos para selecionar e avaliar 

criticamente os estudos de um determinado período, bem como para coletar e 

analisar dados incluídos na revisão, integrando os resultados. (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

Com vistas a organizar o processo de busca, duas questões norteadoras 

foram formuladas. Questão de Pesquisa 1: O que os resultados das pesquisas, 

publicadas nos últimos 11 anos, evidenciam sobre os impactos do desenvolvimento 

do PEI na práxis5 docente. Questão de Pesquisa 2: O que os resultados dessas 

pesquisas evidenciam sobre os impactos do desenvolvimento do PEI na 

aprendizagem de estudantes em situação de deficiência inseridos no ensino 

regular? 

A partir destas questões será projetada uma revisão integrativa da literatura 

envolvendo pesquisas publicadas em periódicos, dissertações e teses que 

examinaram o desenvolvimento do PEI desde promulgação de Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 

(BRASIL, 2009). Sintetizar o que sabemos sobre o desenvolvimento do PEI pode 

ajudar a informar a prática atual de educadores da educação especial e regular, bem 

como futuras pesquisas e na formulação de políticas nos níveis federal e estadual. 

A revisão integrativa foi organizada em três fases. Na primeira, foi realizada 

uma busca da literatura publicada entre os anos 2009 e 2020 sobre Plano 

Educacional Individualizado. Este período foi escolhido, pois a partir da Resolução 

Nº 4, de 2 de outubro de 2009 que institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial (BRASIL, 2009), o Plano de AEE foi assumido como instrumento 

compulsório na legislação brasileira. 

Considerando que a literatura também utiliza o termo Plano de AEE como 

uma das variações do PEI, utilizamos essa diretriz apenas como marco temporal ou 

critério de inclusão para uma revisão integrativa da literatura. No entanto, 

entendemos que existem diferenças entre esses dois modelos de planejamento 

individualizado, que será discutido em seção subsequente. 

                                                
5
 A práxis é concebida como a capacidade docente de transformar seus próprios pensamentos 

(teoria) e atitudes, pedagógicas, profissionais e humanas, de forma espontânea, individual e 
colaborativa, em prol da própria necessidade formativa docente e educacional como um todo 
(PEREIRA; ROCHA, CHAVES, 2016) 
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Embora o Plano de AEE apresente características em comum ao PEI, 

principalmente quanto ao trabalho colaborativo, existem diferenças em termos 

conceituais e operacionais. O Plano de AEE possui uma identidade centrada na 

instituição (KEYES E OWENS-JOHNSON, 2003), delimitando prioritariamente 

condições específicas de espaço (Sala de Recursos Multifuncionais) e tempo de 

atendimento com caráter complementar e suplementar na formação do aluno. 

O PEI, por sua vez, prevê a centralidade no indivíduo (KEYES E OWENS- 

JOHNSON, 2003) e sua utilização em todos os espaços da escola, principalmente 

na sala de aula comum onde o professor regente tem responsabilidade 

compartilhada e igualitária com os demais profissionais envolvidos na escolarização 

do estudante (COSTA E SCHMIDT, 2019). 

Diante desse contexto, reconhecemos a importância da elaboração do PEI 

centrado no indivíduo, mas descentralizado em termos de espaços e serviços de 

ensino; coerente com o conjunto de decisões discutidas e tomadas de forma 

colaborativa, tal qual procuramos desenvolver durante o processo de construção do 

presente documento. 

A busca foi realizada nas bases de dados, Redalyc, Scielo, periódicos CAPES 

e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Optou-se por essas 

bases de dados por oferecerem acesso ao texto completo de publicações nacionais 

no meio eletrônico. 

Diante das diversas nomeações atribuídas ao PEI, utilizamos seis descritores 

com base em dois estudos que tratam da análise conceitual do PEI (SCHMIDT E 

COSTA,    2019;    VALADÃO    E    MENDES,    2018):    1.    “Plano    Educacional 

Individualizado”; 2. “Planejamento Educacional Individualizado”; 3. “Plano de 

Desenvolvimento Psicoeducacional Individualizado”; 4. “Plano de Desenvolvimento 

Educacional Individualizado "; 5. Plano de atendimento educacional especializado” e 

6. Plano de desenvolvimento individualizado (PDI). 

No quadro a seguir podemos ver os tipos de filtros utilizados com cada um 

desses escritores por bases de dados. 
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QUADRO 1- FILTRO DE BUSCA POR BASE DE DADOS 
 

Filtros de busca por base de dados 

Redalyc Scielo Periódicos Capes BDTD 

Ano (2009 a 2020) 

Idioma (português) 

Disciplina (educação e 

multidisciplinares) País 

(Brasil) 

“todos os índices” 

Coleção (Brasil) 

Idioma 

(português) 

“qualquer” “contém” 

Tipo de material 

(todos os itens) 

Idioma (qualquer 

idioma) 

Data inicial 

(01.10.2009) e Data 

final (31.10.2020). 

“todos os 

campos” 

“todos os 

termos” Ano de 

defesa (2009 – 

2020). 

‘FONTE: O autor (2021) 

 
 

Na redalyc utilizamos os seguintes filtros de busca avançada, ano (2009 a 

2020), idioma (português), disciplina (educação e multidisciplinares) e país (Brasil). 

Na scielo, “todos os índices”, coleção (Brasil), idioma (português). No periódico 

capes, utilizamos a busca avançada, “qualquer”, "contêm", tipo de material (todos os 

itens), idioma (qualquer idioma) data inicial (01.10.2009) e data final (31.10.2020). 

Na BDTD, fomos em busca avançada, “todos os campos” e “todos os termos”, ano 

de defesa (2009 – 2020). Cada descritor foi utilizado de forma inteira entre aspas em 

cada um das bases de dados. 

Com base nos procedimentos de pesquisa descritos acima, os artigos foram 

inicialmente excluídos segundo os seguintes critérios: 1. Estudos teóricos que não 

aplicam o PEI; 2. Estudos não considerados artigos de pesquisa , dissertações e 

teses; 3. estudos escritos antes de outubro de 2009. 

Em relação aos critérios de inclusão foram definidos: 1. Estudos que aplicam 

o PEI no contexto escolar; que descrevem ou examinam estratégias de elaboração 

e/ou desenvolvimento e/ou avaliação do PEI nos últimos 11 anos (2009-2020); 2. 

Artigos, teses e dissertações que descrevem os resultados da elaboração e/ou 

desenvolvimento e/ou avaliação do PEI. 

Em maio de 2020, foram encontrados 42 trabalhos completos que versaram 

sobre o PEI na base de dados Scielo, Redalyc e periódicos CAPES. No entanto, 21 

desses estudos foram excluídos por não tratarem sobre o desenvolvimento prático 
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do referido instrumento no corpus textual, resultando 21 estudos os quais 18 

constavam repetições. Logo, apenas 8 destes foram excluídos, restando, por 

conseguinte, 10 estudos. 

Em outubro de 2020, ampliamos a busca por novos estudos de intervenção 

sobre o PEI na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) 

utilizando os mesmos descritores acima e foram encontrados 19 estudos, havendo 8 

trabalhos repetidos, e 4 estudos excluídos por não serem estudos de intervenção. 

Restaram, portanto, 7 estudos para análise. 

Sendo assim, na totalidade dos achados foram encontrados 61 estudos, 

sendo 25 excluídos por não atingirem os critérios de inclusão, restando 36 estudos. 

Deste quantitativo 26 estavam repetidos sendo 9 excluídos por repetição, 

restando 17 estudos de intervenção que trataram da elaboração do PEI em 

contextos regulares de ensino brasileiros, os quais serão apresentados e analisados 

a seguir. 

A figura 1 abaixo apresenta o fluxograma da busca dos estudos dessa 

revisão de literatura. 

FIGURA 1- FLUXOGRAMA DA BUSCA DE ESTUDOS 
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FONTE: O autor (2021) 
 
 

Resultados 

 
 

A partir das questões de pesquisa, foi possível analisar que dos 17 estudos 

de intervenção pesquisados, 7 tratavam da formação docente para a elaboração do 

PEI no ensino regular e 4 envolviam a elaboração do PEI de estudantes com TEA. 

Seis investigações abordavam temáticas variadas sobre o instrumento. A partir da 

leitura, na íntegra, desses estudos, a pesquisadora identificou que existiam tópicos 

predominantes sobre o desenvolvimento do PEI, ou seja, cada estudo descrevia de 

forma minuciosa e enfática uma das quatro categorias de análise descritas a seguir: 

1. Conteúdo do PEI (7 estudos) – descrição de itens que compõem os 

inventários do PEI, incluindo qualidade destes conteúdos. 

2. Aspectos colaborativos do PEI (7 estudos) – concepções e/ou ações 

colaborativas construídas no processo de elaboração, desenvolvimento ou avaliação 
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do PEI, tais como dinâmicas de reunião do PEI. 

3. Aspectos formativos para o PEI (7 estudos) - descrição de formas de 

capacitação ou formação em serviço desenvolvida com docentes para elaboração, 

desenvolvimento ou avaliação do PEI. 

4. Aspectos avaliativos do PEI (6 estudos) - concepções ou práticas de 

avaliação relacionadas a elaboração, desenvolvimento ou avaliação do PEI, 

incluindo o uso de protocolos avaliativos. 

O Quadro 2 lista uma síntese dos 17 estudos, considerando seis categorias: 

1. Autores/ ano; 2. Aspectos do PEI destacados no estudo (Tema); 3. Objetivos 

do estudo; 4. Metodologia; 5. Participantes e 6. Resultados. Os achados desses 

estudos são descritos na seção a seguir. 

 

QUADRO 2 - ARTIGOS INCLUÍDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 
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Quadro 2 - Artigos incluídos na revisão integrativa de literatura 

Autores/ano Tipo 
estudo 

de Temática Objetivos do 
estudo 

Metodologia Participantes Resultados 

SANTIAGO; Periódico Aspectos Analisar uma Qualitativa, Professores e O planejamento tornou-se 
SANTOS. revisado por colaborativos experiência de fundamentada gestores que mais aberto, passível de 
(2015) pares Formação formação na perspectiva atuam no AEE em revisão e mudança, a partir 

  docente continuada de omnilética 4 municípios de um processo de 
   professores  fluminenses e investigação/ação e 
   atuantes no AEE  pesquisadores das compreensão crítica da 
   no Rio de Janeiro.  Universidades própria prática pedagógica e 
     Federais do RJ. de seus desdobramentos no 
      processo de participação e 
      de aprendizagem dos 
      estudantes. 

FONTANA; Artigo Conteúdo do Elaborar e aplicar Pesquisa-ação. A autora Por meio do trabalho 
CRUZ;  PEI o PEI nas aulas  (professora de coletivo, do planejamento de 
PAULA.   de Educação  Educação Física) intervenção e aplicação do 
(2019)   Física em uma  da escola especial; PEI, foi possível que a 

   escola especial,  sete alunos com equipe de trabalho 
   como estratégia  deficiência física e conectasse em um objetivo 
   de inclusão.  intelectual com comum. O PEI se mostrou 
     dependência de como um instrumento 
     cadeira de rodas. positivo; e favoreceu os 
      processos de aprendizagem 
      e inclusão nas aulas de 
      Educação Física. 
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BARBOSA 
(2018) 

Artigo Conteúdo do 
PEI; 

Analisar o ponto 
de vista dos 
profissionais de 
educação 
que atuam com o 
estudante com 
TEA, no que diz 
respeito aos 
desafios de 
escolarização em 
ambiente de 
ensino regular. 

Pesquisa   ação 
e estudo de 
caso 

1 estudante com 
TEA; 1 professora 
de sala de aula, 1 
professora do AEE, 
1 profissional de 
apoio escolar e 1 
coordenadora 
pedagógica. 

A construção do PEI 
possibilitou que as 
profissionais dialogassem 
sobre o estudante e sua 
escolarização, ampliando a 
visão das potencialidades do 
estudante. Também foi 
possível construir atitudes e 
atividades que auxiliassem 
na inclusão escolar. 

PEREIRA; 
NUNES 
(2018) 

Artigo Conteúdo do 
PEI 

Analisar os efeitos 
da implementação 
do PEI, no 
processo  de 
escolarização de 
um aluno 
diagnosticado com 
TEA, inserido em 
uma escola 
regular. 

Pesquisa 
colaborativa de 
natureza quase- 
experimental 
intrassujeito (A- 
B). 

1   estudante   com 
TEA, os seus pais 
e 3 professoras, 
sendo uma titular, 
uma auxiliar e uma 
de apoio 
pedagógico. 

Mudanças    qualitativas     e 
quantitativas na participação 
do aluno nas tarefas 
acadêmicas após o programa 
de intervenção. 
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MELLO; Artigo Aspectos Discutir a Pesquisa 7 professores   de A experiência construída de 
HOSTINS.  avaliativos construção colaborativa disciplinas dos maneira reflexiva e 
(2018)   mediada de  anos finais do coparticipativa evidenciou o 

   instrumentos de  ensino Plano Colaborativo de 
   avaliação de  fundamental Atendimento Educacional 
   aprendizagem  (Língua como um valioso instrumento 
   entre professores  Portuguesa, de avaliação sistemática da 
   do ensino comum  Geografia, História, aprendizagem do aluno com 
   e do Atendimento  Matemática, Arte, deficiência inserido no ensino 
   Educacional  Ciências, comum. 
   Especializado –  Educação Física) e  

   AEE para a  2 da educação  

   inclusão escolar.  especial  

GLAT; Periódico  Conteúdos Analisar as Pesquisa 5 estudantes com A aplicação e validação da 
PLETSCH revisado por do PEI trajetórias qualitativa DI matriculados em ficha de acompanhamento foi 
(2012) pares   escolares de 4  2 escolas regulares positiva, uma vez que foi 

    alunos com  municipais e 1a capaz de acompanhar o 
    deficiência  escola processo de 
    intelectual por  especializada desenvolvimento educacional 
    meio da aplicação,  estadual de alunos com deficiência 
    entre outros   intelectual, dando origem ao 
    procedimentos, do   PEI. 
    Plano de    

    Desenvolvimento    

    Educacional    

    Individualizado    

    (PDEI).    

NUNES; Artigo Aspectos Planejar,  Pesquisa quali- Alunos do ensino Avanços qualitativos nas 
SCHIRMER.  formativos implementar e quantitativa fundamental que práticas docentes foram 
(2017)   avaliar um  apresentassem identificados após a 

   programa de  severos intervenção; docentes 
   formação   comprometimentos mostraram-se capazes de 
   continuada em  em sua planejar, implementar e 
   serviço de  comunicação oral, avaliar recursos e serviços 
   professores das  como aqueles com da Tecnologias Assistivas 
   Salas de  paralisia cerebral, nas áreas ligadas à escola 
   Recursos   TEA e deficiência para atender alunos do 
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   Multifuncionais 
(SRM) da rede 
pública de ensino 
do município  do 
Rio  de   Janeiro 
para    atuação 
nessas Salas. 

 múltipla. 
Dezoito 
professores de 
SRM, 
pesquisadoras da 
UERJ e a equipe 
da OV. 

ensino fundamental que 
apresentassem severos 
comprometimentos em sua 
comunicação oral 

VALADÃO Tese Conteúdos Desenvolver, Pesquisa-ação 34 participantes - Mudanças qualitativas na 
(2013)  do PEI; implementar e colaborativa 12 professores de prática do   PDI.   Antes   do 

  Aspectos avaliar um  sala comum; 8 programa este referia-se 
  formativos; programa de  professores de apenas ao ensino especial 
  Aspectos formação  SRM; 3 na turma de recursos 
  colaborativo continuada de  coordenadores multifuncionais e depois do 
  s. professores de  pedagógicos; 1 programa, o PDI passou a 
   educação  diretora; 1 monitora considerar indicações para o 
   especial, com  de inclusão; 6 ensino na turma regular. 
   enfoque no PEI  professores de  

   para alunos com  escola especial; 3  

   deficiência, numa  profissionais do  

   rede pública de  centro de  

   ensino.  reabilitação (1  

     fisioterapeuta,  

     fonoaudióloga e 1  

     técnico em  

     desenvolvimento  

     social).  

CAMPOS Dissertação Aspectos Analisar a Pesquisa Uma professora de Após a elaboração do PEI, 
(2016)  avaliativos elaboração e qualitativa, AEE de SRM e 3 constatou-se o 

   implementação do baseada nos professoras de reconhecimento das 
   PEI para   alunos pressupostos sala de aula potencialidades  dos alunos 
   com deficiência metodológicos regular (uma do 1º por seus professores, a 
   intelectual em da pesquisa- ano do ciclo do utilização de novas 
   uma escola da ação. ensino estratégias e mediações em 
   rede do município  fundamental e que todos os alunos, não só 
   de Nova Iguaçu-  duas do 5º ano do os com deficiência, se 
   RJ, a partir do  ensino beneficiaram. 
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   currículo adotado 
pela mesma. 

 fundamental;  três 
alunos com 
deficiência 
intelectual, com 
idades entre 10 e 
21 anos. 

 

LIMA (2017) Dissertação Aspectos Analisar as Qualitativa 120 profissionais O PEI colaborou na proposta 
  avaliativos múltiplas  da educação, de mediação do professor, 
  Aspectos dimensões da  dentre eles: focando todas as 
  formativos inclusão escolar,  professores da potencialidades  dos alunos 
   nas interfaces  educação básica; na  aquisição de conceitos 
   entre as  professores científicos e o 
   concepções  especialistas da desenvolvimento das funções 
   docentes e os  educação Especial psicológicas superiores. 
   processos de  (AEE);  

   mediação da  orientadores  

   aprendizagem de  educacionais;  

   alunos com  orientadores  

   deficiência  pedagógicos e  

   intelectual, nas  gestores da  

   classes comuns  Educação Especial  

   de escolas da  e 7 sujeitos com  

   Baixada  deficiência  

   Fluminense.  intelectual  

     matriculados em  

     escola comum.  

OLIVEIRA Tese Aspectos Conhecer, Qualitativo, Uma professora do Após a criação do PEI houve 
(2018)  colaborativo problematizar e fundamentado AEE, 1 da sala de progressos acadêmicos   do 

  s desenvolver a na perspectiva aula comum, uma aluno com TEA no âmbito da 
   prática dos materialista coordenadora escrita, do letramento, da 
   profissionais de histórico- pedagógica, um permanência e participação 
   educação e dialético. profissional de na escola, bem como numa 
   profissional de  apoio escolar, uma ampliação das interações 
   apoio escolar no  diretora e uma sociais e na linguagem do 
   sentido de  vice-diretora estudante. 
   melhorar o acesso    
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   ao currículo para 
estudantes com 
TEA. 

   

SANT’ANN Tese Aspectos Elaborar uma Método Fase 1: 3 crianças A Formação Continuada em 
A (2016)  Colaborativo Formação Desenvolviment com deficiência, 1 Serviço subsidiou os 

  s Continuada em o mãe e 2 pais, 1 professores com estratégias 
   Serviço para  auxiliar de que ampliaram a participação 
   professores da  supervisão, 1 das crianças nas 
   Educação Infantil,  diretora, todos de brincadeiras propostas no 
   para o ensino  um CMEI, e 34 PEI e nos Projetos 
   comum das  professores de seis Pedagógicos Individualizados 
   escolares  CMEI do (PPI). 
   regulares do  município.  

   ensino público,  Fases 2   e   3:   2  

   focando as  crianças com  

   brincadeiras de  deficiência, 8  

   crianças público-  professores, 1  

   alvo da Educação  auxiliar de  

   Especial.  supervisão e 1  

     diretora.  

COSTA Dissertação Conteúdo do Descrever o Metodologia 1 coordenadora O PEI se configurou como 
(2016)  PEI processo de qualitativa, na pedagógica, 1 um método de trabalho que, 

  Aspectos implementação do modalidade de educadora por sua natureza 
  colaborativo PEI em uma um estudo de especial, 3 colaborativa, aproxima todos 
  s escola comum do caso. professores os envolvidos na inclusão de 
   Ensino  regentes, 1 alunos com autismo em torno 
   Fundamental de  monitora e a mãe de objetivos comuns. 
   Santa Maria/RS e  do aluno; 1 aluno  

   verificar sua  com TEA   de   11  

   interferência sobre  anos de idade  

   os níveis de  pertencente ao  

   colaboração da  ensino  

   equipe de  fundamental; 1  

   trabalho.  agente de  

     Intervenção e a 1  

     assistente de  

     Pesquisa.  
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FERREIRA Dissertação Conteúdo do Identificar Qualitativa Uma Diretora, uma Evidenciou-se a ineficácia e 
(2019)  PEI estratégias para  das Especialistas ineficiência da elaboração 

   otimizar o  da Educação dos PDI e PAEE em algumas 
   processo de  Básica, sete escolas. 
   orientação e  professoras  

   monitoramento  regentes, oito  

   realizado pela  professoras de  

   equipe de serviço  apoio, e  

   de apoio à  professoras de  

   inclusão no que se  AEE.  

   refere à produção    

   do PDI e PAEE.    

MARCELIN Dissertação Conteúdo do Identificar os Estudo de caso Diretor e vice- O gestor escolar não se 
O (2019)  PEI desafios que a qualitativo diretor; demonstrou sensibilizado 

   gestão escolar  especialistas com a necessidade de 
   enfrenta para o  pedagógicos, dois oferecer recursos e 
   processo de  professores adaptações aos alunos com 
   inclusão e propor  efetivos de cada deficiência, o que 
   ações formativas  segmento da compromete o trabalho de 
   aos gestores em  educação básica toda a equipe escolar. 
   uma escola  (ensino  

   estadual de  fundamental anos  

   Uberaba, na qual  iniciais, anos finais  

   há alunos com  e ensino médio),  

   deficiência  totalizando dez  

   matriculados  participantes.  

FACCINI Dissertação Aspectos Identificar as Estudo de caso Seis professoras A construção das diretrizes 
(2016)  formativos concepções dos de natureza da sala de aula institucionais de 

   gestores de uma qualitativa comum, uma diferenciação curricular 
   escola de  diretora e uma contribuiu para a qualificação 
   educação básica  auxiliar de das aprendizagens de todos 
   da rede privada de  supervisão, um pai os alunos. 
   Porto Alegre,  e uma   mãe,   um  

   acerca da  gerente da  

   diferenciação  Educação Infantil  

   curricular na  do município e um  

   perspectiva  gerente do   apoio  
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   inclusiva; e  especializado de  
contribuir para uma escola da 
construção de rede privada de 
diretrizes  Porto Alegre.  

institucionais de   

diferenciação    

curricular.    

FONTE: O autor (2021) 
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Dos 17 estudos identificados, seis são dissertações (FACCINI, 2016; 

MARCELINO, 2019; FERREIRA, 2019; COSTA, 2016; LIMA, 2017; CAMPOS, 

2016); três são teses (SANT’ANNA, 2016; OLIVEIRA, 2018; VALADÃO, 2013) e seis 

são artigos (GLAT; PLETSCH; 2012; SANTIAGO; SANTOS, 2015; NUNES; 

SCHIRMER, 2017; MELLO; HOSTINS, 2018; PEREIRA; NUNES, 2018; 

BARBOSA, 2018; FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019) e destes, apenas dois são 

periódicos revisados por pares (GLAT; PLETSCH; 2012; SANTIAGO; SANTOS, 

2015). Este dado sugere que existe pouca produção nacional revisado por pares 

sobre o PEI. Por essa razão incluímos teses e dissertações na RIL para poder 

ampliar os achados. 

 

Conteúdos do PEI 

Oito estudos exploraram os conteúdos do PEI (Valadão, 2013; Oliveira, 2018; 

Costa, 2016; Pereira e Nunes, 2018; Fontana, Cruz e Paula, 2019; Pletsch e Glat, 

2012; Campos, 2016; Ferreira, 2019). Ou seja, os setores ou itens a serem descritos 

nos planos de trabalho, os quais foram agrupadas em 10 categorias definidas a 

seguir. 

1- Identificação - inclui dados que caracterizam a escola, o aluno e/ou a 

família. Assim, estão incluídos dados como o nome da escola, do aluno e dos 

responsáveis por ele; endereço, telefone, ano de escolaridade atual; idade com que 

entrou na escola pela primeira vez, quais escolas frequentou, histórico escolar 

comum e especial e antecedentes relevantes); 

2- Organização do AEE- contém Informações sobre o tipo de AEE; 

frequência semanal, tempo de atendimento, composição, outros profissionais 

envolvidos, orientações a serem realizadas pelo professor de AEE; 

3- Sala de aula regular- indica áreas a serem trabalhadas na sala de aula 

regular; encaminhamentos e apontamentos; datas e nomes dos professores 

envolvidos (VALADÃO, 2013); 

4- Habilidades de vida diária (HVD)- descreve um conjunto de atividades 

que visam o desenvolvimento pessoal e social nos múltiplos afazeres do cotidiano, 

tendo em vista a independência, autonomia e convivência social dos sujeitos 

(CUCCOVIA, 2003). Nessa perspectiva, trata-se de habilidades indispensáveis para 

que o aluno consiga desenvolver competências acadêmicas e sociais com 
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autonomia; 

5- Potencialidades do estudante – caracteriza a capacidade de perceber 

ou 

inferir informações e de retê-las como conhecimento a ser aplicado como 

comportamentos adaptativos em um ambiente ou contexto. Podem ser consideradas 

aptidões, habilidades ou inteligências que marcam as diferenças entre as pessoas 

e o desenvolvimento delas (GAMA, 1998); 

6- Metas/objetivos- abarca um conjunto de propósitos acadêmicos 

mensuráveis relacionados à aquisição de habilidades, conhecimentos e atitudes pelo 

estudante; Prazos determinado tempo para conclusão das metas/objetivos. 

7- Metodologia/recursos didáticos- inclui um conjunto de dispositivos 

gerais tais como recursos naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais que 

favorecem a aprendizagem do aluno com deficiência na área acadêmica e funcional. 

Contempla ainda técnicas e instrumentos que priorizem as 

habilidades/potencialidades do aluno. Alguns exemplos desses recursos naturais: 

observação direta de fenômenos da natureza; produção de jogos sensoriais com 

diferentes texturas encontradas na natureza, entre outros. Dos recursos 

pedagógicos: instrução mediada por pares, uso do ábaco; pareamento de letras do 

próprio nome, entre outros; e tecnológicos: vídeos no youtube para compreensão de 

conceitos; uso de softwares e aplicativos de celular para escrever por meio de 

símbolos, entre outros); 

8- Avaliação- diz respeito a critérios e procedimentos a serem empregados 

para atingir os objetivos propostos; uma revisão periódica dos objetivos e propostas 

elaboradas para o aluno; avaliação diagnóstica inicial; uso de protocolos de 

avaliação; monitoramento do progresso do aluno informando como o 

desenvolvimento do aluno será avaliado e como ocorrerá a divulgação desta 

avaliação para os pais; 

9- Acomodações- são recursos, auxílios e serviços suplementares que o 

aluno precisa para atingir os objetivos acadêmicos sem necessidade de modificá-los 

(WRIGHT, 2012).   As acomodações não mudam o que é ensinado ao aluno e isso é 

o distingue dos recursos didáticos supracitados cuja perspectiva pertence ao 

currículo modificado.   As acomodações são fornecidas para permitir 

que o estudante aprenda e progrida no currículo escolar. Por exemplo, um estudante 

com TEA, com déficits no planejamento motor, pode necessitar de um processador 
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de texto para produzir textos escritos, mas não necessariamente necessitará de 

objetos acadêmicos diferentes dos da turma (AUTISM, SPEAKS, 2017). Pode ainda 

necessitar de mudanças ou suportes no ambiente físico da sala de aula e/ou da 

escola e outros métodos necessários que o possibilite apenas demonstrar seu 

aprendizado; 

10- Lista de serviços de apoio relacionados (educação especial e outros) - 

indica a provisão de recursos humanos, tais como, professor especializado, 

intérpretes das línguas de sinais e profissionais com a função de auxiliares de vida 

escolar, entre outros (VALADÃO, 2011). 

Sendo assim, essas 10 categorias descritas acima são reconhecidas pela 

literatura como conteúdos indispensáveis na elaboração do PEI (RUBLE et al, 2010; 

VALADÃO, 2013). O quadro 3 abaixo demostra as categorias em comum nos oito 

estudos analisados. 

 
QUADRO 3- CONTEÚDOS INDISPENSÁVEIS À ELABORAÇÃO 

DO PEI 
 

 
 

Categorias 

identificadas 

Estudos 

Valadão 

(2013) 

Oliveira 

(2018) 

Costa 

(2016) 

Pereira e 

Nunes 

(2018) 

Fontana 

et al, 

(2019) 

Pletsch 

e Glat, 

(2012) 

Campos 

(2016) 

Ferreira 

(2019) 

Identificação x x x x x x x x 

Organização do 

AEE 

x 
     

x 
 

Sala de aula 

regular 

x x x x x x x x 

Habilidades da 

Vida Diária 

 
x 

 
x 

    

Potencialidades 

do estudante 

x x 
 

x 
 

x 
  

Metas/objetivos x x x x x x x x 

Metodologia/ 

Recursos 

didáticos 

x x x x x x x x 
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Avaliação x x x x x x x x 

Acomodações x 
 

x 
     

Lista de serviços 

de apoio 

x 
 

x x 
 

x x 
 

FONTE: O autor (2021) 
 

A partir da análise do quadro acima, podemos afirmar que os oito estudos 

apresentam cinco categorias em comum: Identificação da escola e/ou do aluno e/ou 

família; sala de aula regular; metas/objetivos; Metodologia/ Recursos didáticos e 

avaliação. Reconhecem-se essas áreas como imprescindíveis à elaboração do PEI 

(VALADÃO, 2011; VALADÃO E MENDES, 2018; ALONSO E GALERY, 2012; 

MITLER,2003; SMITH,2008). O registro colaborativo de cada uma dessas 

categorias reafirma o PEI como uma metodologia de trabalho (COSTA; SCHMIDT, 

2019) que abarca a organização, exposição, utilização e revisão de ações 

pedagógicas e multidisciplinares para promover a aprendizagem dos educandos em 

situação de deficiência. 

Apenas dois estudos contemplam a organização do AEE (PLETSCH E 

GLAT, 2012; VALADÃO, 2013). Essa categoria é recomendada pelas Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009) que orienta a elaboração de um 

modelo de planejamento centrado nos serviços do atendimento educacional 

especializado, delimitando prioritariamente condições específicas de espaço (Sala 

de Recursos Multifuncionais) e tempo de atendimento com caráter complementar e 

suplementar na formação do aluno. No entanto, a literatura recomenda um modelo 

de PEI centrado no aluno e sua utilização em todos os espaços da escola (KEYES, 

OWENS-JOHNSON, 2003; VALADÃO E MENDES, 2018). 

Em outras palavras, o plano e AEE, previsto nos documentos oficiais 

brasileiros estão inclinados a um modelo de planejamento centrado na instituição, ou 

seja, nas necessidades de organização e funcionamento da SRM e não, 

necessariamente, nas individualidades dos educandos, que passam a maior parte do 

tempo na classe comum (VALADÃO, 2013). Já o PEI, na perspectiva da inclusão 

escolar, é um tipo de planejamento centrado na pessoa e amplia os espaços de 

aprendizagem para além dos muros da escola. Partindo desse pressuposto, os dois 

estudos analisados apresentam a categoria de organização do AEE amparados pelo 
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segundo modelo, já que preveem espaços colaborativos entre sala de aula comum e 

educação especial em prol de objetivos em comum. 

Essa mesma diretriz política recomenda que os professores de educação 

especial, em colaboração com os professores da sala de aula comum, ampliem as 

habilidades funcionais dos alunos a fim de promover autonomia e participação 

dos estudantes em situação de deficiência na escola e na sociedade. No entanto, 

foram detectados apenas dois estudos que contemplam habilidades de vida diária 

como componente do PEI (OLIVEIRA, 2018; PEREIRA E NUNES, 2018). Isso 

significa que muitos alunos em situação de deficiência estão absorvendo ônus 

desproporcional e indevido no que tange aos seus direitos e liberdades 

fundamentais. 

A literatura apresenta vantagens de modelos de PEI que valorizem as 

potencialidades, talentos e interesses do estudante, tais como a desconstrução de 

estigmas, bem como do modelo médico de planejamento que ainda se observa nas 

escolas (PLETSCH E GLAT, 2012; LIMA; 2017). Ademais, o reconhecimento das 

potencialidades do estudante é imprescindível para a definição das metas e 

estratégias no PEI. No entanto, apenas quatro estudos explicitaram as 

potencialidades do estudante como componente do PEI (OLIVEIRA, 2018; 

PEREIRA E NUNES, 2018 E PLETSCH E GLAT, 2012; VALADÃO, 2013). 

Ademais, a literatura determina a necessidade de se estabelecer objetivos 

mensuráveis, tanto a curto como em médio prazo. Além disso, é recomendado que o 

PEI seja avaliado pelo menos três vezes ao ano ou quando os participantes acharem 

necessário (IDEA, 2004; SMITH, 2008). Na presente revisão, quatro estudos 

destinam espaços para “prazos” a serem cumpridos (FONTANA, CRUZ E PAULA, 

2019; PEREIRA E NUNES, 2018; COSTA, 2016; CAMPOS, 2016). 

O artigo 3 inciso VI da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) reconhece a 

necessidade de adaptações razoáveis para “assegurar que a pessoa com deficiência 

possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais” (BRASIL, 2015). A despeito 

dessa afirmativa, o documento não descreve os tipos de adaptações. Em 

contrapartida Brasil (2003) ao tratar de saberes e práticas da inclusão descreve dois 

tipos de adaptações, significativas6 e não significativas7 , em que estas não 

                                                
6
 Introdução de outras aprendizagens substitutivas, estabelecimento de objetivos globais ao nível dos 

conhecimentos a adquirir e das competências a desenvolver para potencializar a autonomia, o 
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comprometem as aprendizagens previstas nos documentos curriculares 

diferentemente da primeira. 

Já o termo “acomodações” curriculares não é tratado pela legislação 

brasileira, mas é concebida pela literatura internacional com uma medida 

universal onde se insere a remoção de barreiras na organização do espaço e 

equipamentos; a diversificação e combinação de vários métodos e estratégias de 

ensino; adaptações de materiais e recursos educativo, bem como o uso de 

diferentes instrumentos de avaliação (PORTUGAL, 20188). 

Por essa razão, apenas dois estudos versam sobre o termo acomodações 

(VALADÃO, 2013; COSTA, 2016). Esse quantitativo pode estar relacionado ao 

fato de acomodações serem devidamente regulamentadas apenas pela literatura 

internacional (IDEA, 2004; PORTUGAL,2018), ocasionando também uma dificuldade 

escolar em prescrever as acomodações necessárias (VALADÃO, 2013). Costa 

(2016) emprega esse termo como item do PEI, aludindo às modificações necessárias 

para a realização de provas e testes. Valadão (2013), por sua vez, utiliza o mesmo 

vocábulo para se referir aos ajustes no material didático, acessibilidade e apoio de 

atividades de vida diária. 

Está prescrito que as escolas da rede regular de ensino devem prever e 

prover a organização de suas classes comuns dois tipos de serviços de apoio 

pedagógico especializado: um realizado, nas classes comuns e outro em salas de 

recursos. O exemplo do primeiro encontra-se a atuação colaborativa de professor 

especializado em educação especial. Já o segundo, situa-se a complementação ou 

suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais 

específicos (BRASIL, 2001). Esse respaldo legal pode ter influenciado os cinco 

estudos que citaram a lista de serviços de apoio como item do PEI (VALADÃO, 

2013; COSTA, 2016; PEREIRA E NUNES, 2018; PLETCH E GLAT, 2012; CAMPOS, 

2016). Todavia, esses serviços de apoio têm se desenvolvido com a ausência de 

efetividade no que tange o atendimento às necessidades tão diversificadas dos 

                                                                                                                                                   
desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal (PORTUGAL, 2018). 
7 Adaptação ao nível de objetivos e conteúdos através da alteração na sua priorização ou 
sequenciação; introdução de objetivos específicos de nível intermediário que permitam atingir os 
objetivos globais e as aprendizagens essenciais (PORTUGAL, 2018). 
 
8
 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho que estabelece os princípios e as normas que garantem a 

inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades 
de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação nos processos de 
aprendizagem e na vida da comunidade educativa. 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/dl_54_2018.pdf
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alunos (MENDES; MALHEIROS, 2012: VALADÃO, 2013) 

Podemos inferir algumas lacunas nos estudos analisados, tais como que 

nenhum mencionou preocupações explícitas sobre a qualidade do conteúdo do PEI 

e suas relações com o desempenho dos educandos. Esses dados suscitam a 

emergência de estudos que validem os conteúdos do PEI a fim de analisarmos a 

viabilidade de aplicação desse instrumento nas distintas realidades escolares. 

 

Aspectos avaliativos do PEI 

 
Além de um recurso de planejamento, o PEI deve ser compreendido como 

um instrumento de avaliação do desenvolvimento educacional de estudantes em 

situação de deficiência (SMITH, 2008). Por avaliação compreende-se o 

monitoramento do desempenho gradual desses alunos em relação ao que está 

sendo ensinado. Essa avaliação deve fornecer medidas de como eles estão 

progredindo no seu currículo. Essas medidas devem ser registradas 

periodicamente e durante esse processo o parâmetro do aluno é ele mesmo. 

Para que o PEI se torne um instrumento de avaliação é essencial que ele 

contemple: a) avaliação inicial multidisciplinar para examinar todas as áreas do 

funcionamento do estudante9 ; b) variedade de ferramentas e estratégias de 

avaliação, formais e informais, para reunir informações funcionais e acadêmicas 

relevantes sobre o estudante, incluindo informações fornecidas pelos pais; c) 

avaliações aprofundadas dos pontos fortes do estudante que afetam a habilidade ou 

comportamento dele para aprender e para demonstrar a aprendizagem; c) 

registro das acomodações individualizadas que são necessárias para ajudar o 

estudante a alcançar expectativas de aprendizagem; d) avalição não discriminatória 

com uso da língua materna do aluno; e) revisões periódicas e sistemáticas para 

garantir a adequação do PEI (IDEA, 2004; VALADÃO, 2013). 

Desse modo, o PEI, enquanto instrumento avaliativo, indica uma variedade de 

instrumentos de coleta de informações (observações, entrevistas, testes, avaliação 

escolar, etc.) e de uma variedade de fontes (pais, professores, especialistas, 

estudantes, etc.) para se obter dados adequados sobre as singularidades do 

                                                
9 Função cognitiva (percepção ou processamento sensorial, atenção, memória, linguagem e 

raciocínio lógico-matemático); função motora (desenvolvimento e capacidade motora); Função 
pessoal e social (área social, afetiva e emocional) (POKER ET AL, 2013). 
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estudante em situação de deficiência. A literatura internacional e a nacional 

recomendam que os instrumentos de avaliação inicial devam ser confiáveis 10 ou 

válidos11 a fim de se evitar rotulação e a estigmatização dos estudantes, bem 

como as baixas expectativas de ensino e aprendizagens no PEI (IDEA; 2004; 

FERREIRA, 2018; VALADÃO, 2013). 

Esses aspectos avaliativos inerentes ao PEI foram abordados em 6 dos 17 

estudos analisados estudos (CAMPOS, 2016; FONTANA, CRUZ E PAULA, 2019; 

PLETSCH E GLAT, 2012; BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; LIMA 2017). 

Algumas lacunas avaliativas também foram evidenciadas. 

Pletsch e Glat (2012) e Lima (2017) evidenciaram, por meio dos relatos de 

docentes, que o diagnóstico clínico era usado como referência para as práticas 

educacionais, apesar de as diretrizes normativas oficiais incentivarem a avaliação 

educacional. Em outras palavras, os professores valorizavam as avaliações médicas 

em detrimento de suas próprias práticas avaliativas para direcionar o processo de 

ensino e aprendizagem do estudante. De acordo com as autoras, essa concepção 

clínica de avaliação pode ocasionar práticas pedagógicas pouco satisfatórias para o 

processo de aprendizagem do estudante, uma vez que o foco está na deficiência e 

não nas potencialidades do aluno. 

Esse foi, possivelmente, o caso observado no estudo de Campos (2016), 

onde foram registradas práticas avaliativas incoerentes com as capacidades dos 

alunos com deficiência intelectual. Os docentes utilizaram o livro didático como guia 

para todos os alunos, padronizando as estratégias de ensino e aprendizagem. Esse 

cenário corrobora com os estudos supracitados a respeito de sentimentos de 

descrédito, desconhecimento e indiferença docente em relação a esses alunos 

(CAMPOS; 2016; PEREIRA, 2014; SANINI E BOSA, 2015). 

Barbosa (2018) constatou que os professores da escola municipal onde o 

estudo foi conduzido, não se sentiam capazes de avaliar as atividades acadêmicas 

dos alunos com TEA incluídos em suas turmas. A maioria dos docentes envolvidos 

                                                
10 Um instrumento é confiável quando produz resultados semelhantes sobre medidas repetidas 

(LO- BIONDO-WOOD, HABER, 2001; POLIT, BECK, 2011). Para ser um instrumento confiável ele 
não deve variar em seus resultados, mesmo quando usados por diferentes operadores ou em 
momentos distintos (SOUZA ET AL, 2017) 
 
11 Um instrumento é válido quando é capaz de refletir o conceito que se propõe a medir. Preza pela 

ausência de erros (humano, físico, ambiental, instrumental) entre o resultado de medição e o 
verdadeiro valor da medida (VIEIRA, 2010). 
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neste estudo preocupava-se com a aferição dos conteúdos apreendido (o produto 

final) e não com o processo de ensino e aprendizagem. Afirmaram, ainda, que o 

desempenho desses estudantes não podia ser medido pelos padrões exigidos do 

restante da turma. Contudo, mesmo estando em uma escola considerada de 

excelência, os docentes não apresentaram alternativas diferenciadas de avaliação 

da aprendizagem.  

Resultados semelhantes foram identificados por Valadão (2013) em pesquisa 

envolvendo 34 professores que foram capacitados a utilizar o PEI. Nesse estudo, a 

autora revelou que os docentes persistiam na avaliação subjetiva do aluno, ou seja, 

sem critérios objetivos de avaliação de desempenho. Ademais, os dados da 

pesquisa indicaram que os docentes não possuíam qualquer tipo de documento 

formal que registrasse o que havia sido planejado para os alunos. 

Com base nessas lacunas, os 6 estudos acima descritos propuseram o 

sistema avaliativo do PEI para modificação dessa realidade. 

Cinco estudos utilizaram instrumentos de apoio ao PEI. Lima (2017) e Mello e 

Hostins (2018), por exemplo, aplicaram a Escala de Envolvimento de LEAVERS 

(1994). Segundo essas autoras, a referida escala é constituída por dois 

componentes: uma lista de nove indicadores/sinais característicos de um 

comportamento de envolvimento e os níveis de envolvimento numa escala de cinco 

pontos. Os indicadores incluem: concentração, energia, complexidade e criatividade, 

expressão facial e postura, persistência, precisão, tempo de reação, comentário 

verbais e satisfação. A escala mensura o envolvimento do nível 1 (menor nível) que 

corresponde a ausência de envolvimento, ao nível 5 (maior nível), ou seja, 

envolvimento total na atividade. 

Essa escala, segundo as autoras, deve ser preenchida por todos os 

profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do estudante. Ela 

indica o seu nível de envolvimento durante a realização das tarefas propostas no 

PEI, sinalizando aquelas que ele se envolve mais e menos (MELLO E HOSTINS, 

2018). Esses dados de envolvimento registrados no PEI podem ser relevantes para 

o redirecionamento e reavaliação de estratégias de ensino utilizadas pelos docentes 

(CATHCART, 2011, SILVA, 2016; MENDES, 2016). 

Em um estudo semelhante, Lima (2017) utilizou a mesma escala e 

estabeleceu uma relação relevante entre mediação e envolvimento. A mediação foi 

concebida como um processo de intervenção pedagógica em que se realizam várias 
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atividades planejadas, organizadas e flexíveis com base nas necessidades 

educacionais especiais do sujeito em questão e nos objetivos que se pretende 

alcançar com o mesmo. Por envolvimento compreendeu-se uma qualidade da 

atividade humana que é reconhecida pela concentração, persistência, motivação, 

atração e entrega à situação, abertura aos estímulos e intensidade da experiência 

(sensoriais e cognitivas) e por uma profunda satisfação e energia corporal e 

espiritual (LEAVERS, 1994). De acordo com a autora, quanto mais mediações 

pedagógicas de qualidade direcionadas para a realização da atividade proposta aos 

estudantes com deficiência intelectual, mais eles se envolveram nas atividades. 

Afirma ainda que essa escala associada ao PEI pode atuar como mecanismo de 

compensação, possibilitando a esse alunado a aquisição de conceitos científicos e o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Já Mello e Hostins (2018) assinalam oito critérios orientadores para 

elaboração de um instrumento avaliativo como o próprio PEI. Elas incluíram 

 
1. Observar e registrar o processo de aprendizagem do aluno no 

ensino comum e no AEE; 2. avaliar o aluno com deficiência 
considerando e comparando sua aprendizagem com ele mesmo 
e não com a turma; 3. Definir, coletivamente, o objetivo geral da 
aprendizagem do aluno; 4. Dispor do PEI em ambiente virtual 
para acesso e registro simultâneo e remoto por todos os 
professores; 5. Definir estratégias que cada professor utilizará, 
em um mesmo documento, de modo que todos conheçam o que 
todos estão fazendo; 6.  Registrar a qualquer tempo, os avanços 
observados durante o período letivo, não precisando ser apenas 
em momentos de pós- avaliação; 7. Observar e evidenciar os 
sinais e níveis de envolvimento do aluno na realização das 
atividades; 8. Alterar o planejamento das atividades tendo em 
conta os avanços e os níveis de envolvimento observados; 9. 
Emitir parecer descritivo sobre o processo de escolarização 
(MELLO E HOSTINS, 2018, p.10) 

 
 
 

Utilizando esses critérios, as autoras evidenciaram que o PEI possibilitou uma 

avaliação contínua, sistemática e simultânea do aluno com deficiência favorecendo 

um apropriado acompanhamento da sua trajetória de aprendizagem. 

O PEI como instrumento avaliativo pode contemplar outros instrumentos 

complementares, como é o caso do Inventário de Habilidades Escolares (PLETSCH, 

2010) que foi adotado por dois dos seis estudos analisados (CAMPOS, 2016; 

FONTANA, CRUZ E PAULA, 2019). Ambos os estudos trabalharam com um 



 
52 

 

 

protocolo do PEI que contempla o preenchimento prévio do Inventário de 

Habilidades Escolares (PLETSCH, 2009), contendo diferentes habilidades sociais e 

acadêmicas divididas em quatro grupos: comunicação oral, leitura e escrita, 

raciocínio lógico- matemático e informática. 

Nesses estudos foi evidenciado que o preenchimento desse inventário 

contribuiu para uma melhor percepção docente sobre esses alunos, assim como 

para uma avaliação mais coerente desses educandos. A identificação das 

habilidades desenvolvidas e não desenvolvidas, tornou a elaboração do PEI mais 

fácil. 

Além do inventário desenvolvido por Pletsch (2009), Campos (2016) sugere, 

ainda, um conjunto de protocolos produzidos pela Associação Americana em 

Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento (AAIDD). Esse protocolo pressupõe 

uma avaliação pautada não só no diagnóstico (ex.: Idade documentada), mas a 

classificação (Ex: Níveis de comportamento adaptativo) e definição dos apoios e 

sistemas de suporte (Ex: Plano centrado na pessoa) a serem utilizados com 

estudantes com deficiência intelectual, com objetivo de atender suas necessidades e 

prover seu desenvolvimento integral. Por conseguinte, podemos inferir que o PEI se 

enquadra como um sistema avaliativo de suporte para esses alunos, uma vez que é 

considerado como um planejamento centrado na pessoa e não na instituição 

(VALADÃO E MENDES, 2018). 

Pletsch e Glat (2012) desenvolveram uma ficha de acompanhamento 

individual com o objetivo de avaliar o desenvolvimento escolar de alunos com 

deficiência intelectual. A elaboração desse instrumento tomou como base os 

pressupostos do INDEX do Centre for Studies in Inclusive Education (CSIE), 

desenvolvido por Booth e Ainscow (2002), para avaliar o processo de 

implementação da inclusão escolar e social em diferentes sistemas escolares. As 

autoras, ainda, utilizaram o Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na 

Área de Deficiência Intelectual (RAADI). O estudo mostrou que a aplicação e 

validação da ficha de acompanhamento, que deu origem ao PEI, se mostrou 

eficaz, enquanto instrumento avaliativo, no processo de aprendizagem escolar, nas 

habilidades sociais e nas habilidades necessárias para a inclusão laboral de alunos 

com deficiência intelectual. 

Já Valadão (2013) explorou o uso de dois inventários de avaliação 

inerentes ao PEI, tais como o MAP- Making Action Plan e PATH- Planning Alternative 
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Tomorrows with Hope12, ambos considerados planejamentos educacionais 

centrados no indivíduo. A autora delegou o uso não obrigatório destes, por isso 

apenas um grupo de professores da educação especial utilizaram o MAP para 

construir o planejamento do aluno. De forma geral, este instrumento não foi 

valorizado pelos docentes como algo relevante ao PEI, principalmente, por 

considerá-lo de difícil aplicação na rotina docente. Além disso, as avaliações 

realizadas pelos professores dentro do PEI apresentavam descrições subjetivas do 

estudante em situação de deficiência e ainda sem critérios objetivos de avaliação de 

desempenho. 

Sendo assim, podemos inferir que os estudos analisados apontam para a 

utilização de diferentes instrumentos avaliativos (PATH, MAP, Inventário de 

Habilidades Escolares, Escala de Envolvimento) que podem qualificar o PEI. No 

entanto, tendo em vista a escassez de investigações dessa natureza, outros estudos 

são necessários. 

Por fim, Barbosa (2018), fundamentada em Pereira (2014), considerou a 

avaliação como registro multidimensional e multidisciplinar de situações significativas 

expressas pelo estudante durante todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo as autoras, esses registros devem ser realizados durante o ano letivo em 

vigor, observando possíveis progressos e alterações que potencializam o processo 

de escolarização. Desse modo, o seu inventário de PEI continha espaços avaliativos 

relacionados a oito funções cognitivas: 1. Habilidades motoras/sensório motoras; 2. 

Habilidades conceituais /acadêmicas; 3. Habilidades da vida diária; 4. Habilidades 

sensórias perceptivas; 5. Percepção espacial/temporal; 6. Motivação; 7. 

Interação/Comunicação; 8. Habilidades socioafetivas. 

A autora explicita o conceito e intervenções necessárias em cada uma dessas 

áreas cognitivas no PEI de um aluno com TEA, no entanto não detalha os 

avanços do estudante nas áreas supracitadas, apesar de afirmar avanços 

qualitativos acadêmicos no âmbito do letramento, interações sociais, linguagem, 

bem como na participação na escola. 

Embora esses procedimentos avaliativos, onde se situa o PEI, se mostrem 

promissores, percebe-se que ainda são pouco conhecidos pelos professores, 

                                                

12
 Formulação de planos de ação e  Planejamento de um futuro alternativo com esperança. 

Tradução de acordo com Pearpoint, Forest E O’brien (1999). 
 



 
54 

 

 

impactando diretamente nos avanços do processo de inclusão escolar. Logo, 

reconhecendo os desafios subjacentes às práticas de avaliação escolar se faz 

necessário a valorização de formação de professores que estudem e validem o uso 

do PEI e diferentes meios ou instrumentos de avaliação que possam qualificar não 

só processo de escolarização de estudantes em situação de deficiência, como a 

práxis docente. 

 

Aspectos formativos do PEI 

Oito investigações trataram de formação continuada de professores para 

elaboração do PEI (SANTIAGO E SANTOS, 2015; MELLO E HOSTINS, 2018; 

VALADÃO, 2013; LIMA, 2017; SANT`ANNA, 2016; MARCELINO, 2019; 

SCHIRMER; 

SILVA; NUNES, 2017; FACCINI, 2016). Dois estudos incluíram profissionais 

do AEE (SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017; SANTIAGO E SANTOS, 2015); 

um estudo envolveu somente os professores do ensino regular (SANT`ANNA, 

2016); dois estudos exploraram a formação com ambos profissionais (MELLO   E 

HOSTINS, 2018; LIMA, 2017); um estudo contemplou gestores e professores 

regulares (MARCELINO, 2019); um estudo teve como participantes profissionais de 

classes especiais e regulares, da área da saúde e gestores ( VALADÃO, 2013) e 

apenas uma pesquisa incluiu a família na formação docente, além dos profissionais 

das classes especiais e regulares e gestores (FACCINI, 2016). 

Logo, observa-se a escassez de estudos que investigaram a capacitação de 

professores e profissionais de educação a utilizarem o PEI no contexto regular de 

ensino, e tão raro envolvendo os pais (FACCINI, 2016). Vinte temáticas de estudo 

foram identificadas nos processos formativos das oito pesquisas que investigaram a 

capacitação de agentes educacionais. Elas incluíram: 
1. Formação de professores para inclusão escolar 

2. Avaliação do estudante com necessidades educacionais especiais 

3. História e políticas públicas 

4. Ensino e aprendizagem de alunos com deficiência/ Recursos e estratégias 

de aprendizagem 

5. Organização do ensino nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 

classes comuns/ AEE 

6. Fundamentos legais, pesquisas e práticas do PEI 
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7. Contextualização do município e Brasil 

8. Abordagens sobre a deficiência e o público-alvo da educação especial 

9. Colaboração/Consultoria colaborativa/trabalho/ensino colaborativo 

10. PEI – histórico, conceitos, diferentes modelos. 

11. Requisitos para o desenvolvimento do PEI – 

12. Caracterização da Execução do PEI 

13. Objetivo do PEI 

14. Adaptações/ Acomodações curriculares 

15. Reavaliação do PEI; 

16. Plano de transição 

17. Tecnologia Assistiva/ comunicação alternativa 

18. Psicologia Escolar 

19. Análise do PEI docente 

20. Família/ pais. 

 

O quadro 4 expõe as 18 categorias de conteúdos relevantes ao desenvolvimento do PEI. 

 

 
QUADRO 4- CATEGORIAS DAS TEMÁTICAS DE ESTUDO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO 

DOCENTE SOBRE PEI 
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Categorias identificadas Estudos Total 
de 

temas 

Santiago 
e Santos 
(2015) 

Mello e 
Hostins 
(2018) 

Valadão 
(2013) 

Sant’anna 
(2016); 

Lima 
(2017) 

Faccini 
(2016) 

Marcelino 
(2019) 

Schirmer 
et al 

(2017) 

 

Formação de professores para 
inclusão escolar 

x   x     2 

Avaliação do estudante com 
necessidades educacionais 
especiais 

x  x      2 

História e políticas públicas     x    1 

Ensino e aprendizagem de 
alunos com deficiência/ 
Recursos e estratégias de 
aprendizagem 

    x x   2 

Organização  do ensino nas 
Salas de  Recursos 
Multifuncionais (SRM) e classes 
comuns/ AEE 

x x   x    3 

Fundamentos legais, pesquisas 
e práticas do PEI 

 x  x   x x 4 

Contextualização do município 
e Brasil 

  x      1 

Abordagens sobre a deficiência 
e o público-alvo da educação 
especial 

  x    x  2 

Colaboração/Consultoria 
colaborativa/trabalho/ensino 
colaborativo 

 x x  x    3 

PEI – histórico, conceitos, 
diferentes modelos. 

  x  x    2 
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Requisitos para o 
desenvolvimento do PEI 

  x      1 

Caracterização da Execução 
do PEI 

  x      1 

Objetivo do PEI   x      1 

Adaptações/ Acomodações 
curriculares 

  x  x  x x 4 

Reavaliação do PEI;   x      1 

Plano de transição   x      1 

Tecnologia Assistiva/ 
comunicação alternativa 

  x  x   x 3 

Psicologia Escolar   x      1 

Análise do PEI docente  x x   x   3 

Família/ pais    x x x  x 4 

Total         42 

FONTE: O autor (2021) 
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O tempo de duração dos cursos propostos foi descrito de formas variadas, 

tendo alguns autores explicitado o tempo de duração e outros a frequência de 

encontros. Os cursos e formação descritos nos trabalhos tiveram duração de 20 a 60 

horas, sendo três entre 20 e 30 horas (MELLO E HOSTINS, 2018; LIMA, 2017; 

MARCELINO, 2019); dois entre 35 e 60 horas (SANTIAGO E SANTOS, 2015; 

VALADÃO, 2013). Ocorreram ainda dois cursos com duração de 5 a 7 meses com 

encontros quinzenais e semanais (SANT`ANNA, 2016; FACCINI, 2016) e um com 35  

sessões ao longo de 4 anos (SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017). 

De forma específica, Marcelino (2019) propôs uma formação continuada de 

professores com carga horária total de 20 horas, considerando os desafios que a 

gestão escolar de uma Escola Estadual de Juiz de Fora/MG enfrentou para a 

inclusão de alunos em situação de deficiência. Os principais desafios coletados por 

entrevista semiestruturadas com a equipe gestora foram, a falta de interação entre 

especialistas pedagógicos e professores na perspectiva da educação inclusiva, a 

falta de formação de professores para atuar dentro da mesma perspectiva, a falta de 

conhecimento da equipe escolar sobre o PDI como um constructo coletivo e a 

resistência da família em reconhecer a deficiência do filho e procurar a devida ajuda. 

Considerando esses dados, foi proposto um plano de ação com a 

reformulação do PPP e esse curso de formação que teria como um dos objetivos 

proporcionar a equipe pedagógica conhecimentos sobre educação 

inclusiva/especial, bem como a construção coletiva do PEI como instrumento 

norteador da prática docente inclusiva. No entanto, esse estudo não expõe os 

resultados dessa formação, tendo em vista que esse plano ainda seria executado 

pela equipe escolar. 

Já Santiago e Santos (2015) propuseram uma formação continuada de 60 

horas aos professores atuantes no AEE no Rio de Janeiro e efetivaram uma análise 

omnilética da organização do ensino nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e 

classes comuns. A perspectiva omnilética (SANTOS, 2013) parte do princípio de que 

todo e qualquer fenômeno humano e social deve ser compreendida a partir do 

reconhecimento das relações dialéticas e complexas, das três dimensões nas quais 

manifestamos nossa existência pessoal, coletiva e institucional: cultural, política e 

prática. 

Partindo deste pressuposto, as autoras afirmam que o ciclo de formação 

contribuiu para o enriquecimento das práticas do PEI, principalmente no que tange 



 

 
59 

 

 

ao deslocamento do olhar docente da deficiência para a potencialidade do estudante 

em seu processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o PEI passou a ser visto 

pelos profissionais como um instrumento aberto, flexível e colaborativo que 

pressupõe um processo de investigação/ação e mais que isso, um movimento de 

“construção-revisão-reconstrução de si mesmos, de seus valores e de suas decisões 

e ações” (SANTIAGO E SANTOS, 2015, p.500). 

A partir da análise das categorias temáticas em comum expostas no quadro 2, 

observamos três temáticas mais estudadas nas pesquisas de formação docente: 1. 

Fundamentos legais, pesquisas e práticas do PEI (MELLO E HOSTINS, 2018; 

MARCELINO, 2019; SANT`ANNA, 2016; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017); 2. 

Adaptações/ Acomodações (VALADÃO, 2013; MARCELINO, 2019; 

SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017; LIMA, 2017); 3. Família/pais (SANT`ANNA, 

2016; FACCINI, 

2016; LIMA, 2017; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017;) explicitados em 

quatro estudos distintos. 

Podemos considerar que as três temáticas são relevantes à compreensão do 

PEI, uma vez que apresentam a tríade base de conteúdos políticos, teóricos e 

práticos do PEI. Dependendo da forma como são abordadas, podem produzir efeitos 

significativos no processo de inclusão escolar. A categoria de adaptações e 

acomodações diz respeito a uma das principais atribuições do PEI, de identificar 

acomodações e modificações curriculares necessárias para o desenvolvimento de 

competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Retomando o conceito de acomodações consideradas recursos, auxílios e 

serviços suplementares que o aluno precisa para atingir os objetivos acadêmicos 

sem necessidade de modificá-los (WRIGHT, 2012). Logo, saber definir, implementar, 

liderar e apoiar a prática de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 

procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas adequados aos 

atendimentos dos estudantes em situação de deficiência são indispensáveis às 

competências dos professores, principalmente os professores especialistas 

(BRASIL, 2011). Considerando que o empobrecimento do currículo escolar ainda é 

notório em nossas escolas consideradas inclusivas (NOZI E VITALIANO, 2012; 

MENDES, 2006), nos parece mais do que necessário o estudo sobre essa temática. 

A temática da família é tratada pela literatura como fator indissociável ao 

desenvolvimento do PEI. De acordo com Mitler (2003) quanto mais próximo a família 
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estiver da educação dos filhos, maior será o impacto em seu desenvolvimento 

educacional. Logo, reconhece-se a necessidade da participação dos pais, além do 

preenchimento de fichas de anamnese, mas de todo o processo colaborativo e 

multidisciplinar que implica o PEI. 

Outras temáticas, não menos importantes que as supracitadas, foram 

evidenciadas por três estudos diferentes: 1. Organização do ensino nas Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) e classes comuns (SANTIAGO E SANTOS, 2015; 

MELLO E HOSTINS, 2018; LIMA, 2017); 2. Colaboração/Consultoria 

colaborativa/trabalho/ensino colaborativo (VALADÃO, 2013: MELLO E HOSTINS, 

2018; LIMA, 2017); 3. Tecnologia Assistiva/ comunicação alternativa (VALADÃO, 

2013; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017; LIMA, 2017); 4. Análise do PEI 

docente (VALADÃO, 2013; MELLO E HOSTINS, 2018; FACCINI, 2016). 

Merece destaque a pesquisa de Mello e Hostins (2018) que estudou três 

desses eixos temáticos. Tratou-se de uma pesquisa-formação com 9 professores do 

ensino comum e 3 do AEE para a construção coletiva do Plano Colaborativo de 

Atendimento Educacional (PCAE) para uma aluna com deficiência intelectual do 6º 

ano do ensino fundamental. A formação contou com 6 encontros presenciais de 4 

horas e mais 6 horas de estudos a distância com os seguintes temas de estudo: 

Diagnóstico- Experiência e relação ensino regular e especializado; Análise crítica 

PAEE: fundamentos legais, pesquisas e práticas; Proposição PEI – colaboração e 

mediação como novas possibilidades. Estes estudos envolveram três momentos 

distintos– diagnóstico, análise crítica da situação e ação/decisão (LE BOTERF, 

1999). 

O protocolo do PEI foi construído pelos participantes da pesquisa, bem como 

a própria pesquisadora. Em seguida, o instrumento foi validado após aplicação em 

sala de aula e no AEE por um período de um trimestre. Além disso, foi produzido um 

documento orientador como guia aos futuros usuários do inventário. Desse modo, os 

resultados evidenciaram que a formação sobre o PCAE foi eficiente na modificação 

da práxis docente, assim como a efetividade da colaboração e a mediação entre os 

profissionais mesmo diante de barreiras impostas pelo sistema. 

Foi possível analisar, ainda, dentro das categorias em comum que 4 temáticas 

foram estudadas por dois autores distintos: 1. Formação de professores para 

inclusão escolar (SANTIAGO E SANTOS, 2015; SANT`ANNA, 2016); 2. Ensino e 

aprendizagem de alunos com deficiência/ Recursos e estratégias de aprendizagem 
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(LIMA, 2017; FACCINI, 2016); 3. PEI – histórico, conceitos, diferentes modelos 

(LIMA, 2017; VALADÃO, 2013); 4. Avaliação do estudante com necessidades 

educacionais especiais (SANTIAGO E SANTOS, 2015; VALADÃO, 2013); 5. 

Abordagens sobre a deficiência e o público-alvo da educação especial 

(MARCELINO, 2019; VALADÃO, 2013). 

Apresenta-se como destaque o estudo de Valadão (2013) que abordou sete 

temáticas distintas. Foi o único estudo que objetivou desenvolver, implementar e 

avaliar um programa de formação continuada de professores de educação especial 

e  regular13, com enfoque no PEI para alunos em situação de deficiência, numa rede 

pública de ensino O programa de formação de 40 horas compreendeu conteúdos 

teóricos e práticos realizados em quatorze encontros, de duas horas cada, 

realizados no auditório da educação da prefeitura de Rio Claro. 

Foram desenvolvidas 16 temáticas 14organizadas em oito módulos e três 

temáticas extras que surgiram das demandas docentes: tecnologia assistiva, 

comunicação alternativa e psicologia escolar. 

Ainda foi possível inferir que Valadão (2013) apresentou temáticas 

substanciais e processuais sobre o PEI a fim de garantir que os docentes pudessem 

ter mais propriedade em relação à prática do PEI em seus contextos de trabalho. 

Sobre tais temáticas destacamos seis, pois consideramos aspectos basilares do PEI: 

1. PEI – histórico, conceitos, diferentes modelos; 2. Requisitos para 

desenvolvimento do PEI; 3. Caracterização da execução do PEI; 4. Objetivos do 

PEI; 5. Reavaliação do PEI; 6. Plano de transição. 

O primeiro tema envolveu além do estudo de conceitos, funções e diferentes 

modelos do PEI, como também benefícios e problemas ainda enfrentados com o 

PEI. O segundo contemplou entrevista coletiva sobre avaliação, confrontação dos 

dados da entrevista sobre resinificado da discriminação da população alvo da 

                                                
13

 As participantes foram categorizadas em três grupos. O primeiro grupo foi composto pelos 
professores de SRM, caracterizado pelos profissionais que já conheciam e utilizavam o protocolo de 
PDI no município. O segundo foi composto pelos professores de classe comum e profissionais da 
saúde, sendo caracterizado por profissionais de instituições especializadas com envolvimento nesse 
processo. E o último grupo eram professores da escola especial que relataram nunca ter feito algum 
tipo de planejamento individualizado 
14 1.Apresentação da pesquisa; 2. Contextualização do município e Brasil; 3. Bordagens sobre a 
deficiência; 4. Colaboração; 5. Consultoria colaborativa e ensino colaborativo PEI – histórico, 
conceitos, diferentes modelos; 6. Requisitos para o desenvolvimento do PEI 7. 
Avaliação (Identificação/diagnóstico, Ensino e Aprendizagem) do PEI; 8. Caracterização da Execução 
do PEI; 9. Objetivo do PEI; 10. Adaptações; 11. Acomodações: 12. Reavaliação do PEI; 13.Plano de 
transição;14. Tecnologia Assistiva; 15. comunicação alternativa; 16. Psicologia Escolar. 
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Educação Especial, assim como tipos de avaliações para diagnosticar a deficiência; 

TDG e altas habilidades, papel da família e do estudante e o papel do especialista 

equipe multidisciplinar, entre outros assuntos. Já o terceiro envolveu aulas 

expositivas sobre quais pessoas devem estar envolvidas na elaboração do PEI, tipo 

de ensino, local de intervenção e possíveis locais para o encaminhamento. O quarto 

abarcou a diferença entre objetivo de habilidades acadêmicas e funcionais; o quinto 

tratou como reavaliar e qual a frequência e o último explorou o plano de transição 

para ensino técnico, superior e mercado de trabalho. 

Valadão (2013) apresenta a relevância dessas temáticas no curso de 

formação sobre o PEI comparando o planejamento que havia antes e depois do 

programa. Os resultados evidenciaram que, dos 12 casos estudados, apenas cinco 

deles tinham PDI prévio. Os demais alunos não possuíam nenhum tipo de 

documento formal que registrasse o que havia sido planejado para eles. Ao final do 

programa, foram construídos, coletivamente, o PEI para os 12 alunos. 

Outro ponto importante é que os profissionais da escola especial 

demonstraram maior dificuldade na construção do PEI de seus alunos-alvo. Por 

outro lado, as equipes dos profissionais da saúde, mostraram um plano mais 

enriquecido, contendo, por exemplo, a introdução de novos recursos pedagógicos, 

recursos de tecnologia assistiva que antes não haviam sido previstos. Esses dados 

são atribuídos, possivelmente, às lacunas de formação inicial e continuada do 

primeiro grupo. Por isso, a importância dos docentes serem capacitados 

devidamente desde de seus primeiros passos na vida acadêmica, sendo necessário 

que as Instituições de Ensino Superior repensem seus currículos e revejam seus 

valores éticos, sociais e institucionais (SILVA E MAGALHÃES, 2017). Ademais, 

mostra a emergência do trabalho colaborativo e interdisciplinar na educação 

inclusiva, o qual deve ser incentivado não só pelas políticas educacionais como 

também por consequentes iniciativas das Secretarias de Educação municipais em 

dar continuidade a esses tipos de formação continuada proposto pela literatura. 

Em contrapartida, constatou-se que muitos problemas já apontados nos PDI 

elaborados antes do programa permaneceram nos PEI construídos após o programa 

de formação. Dentre eles, merece destaque a avaliação sem critérios objetivos de 

avaliação de desempenho; o preenchimento incompleto e/ou errado do protocolo; e 

a previsão de pouca ou nenhuma participação da família ou de outros profissionais. 

Ademais, como ressaltado pela autora, os planejamentos permaneceram centrados 



 

 
63 

 

 

no trabalho pedagógico do professor especializado da SRM. 

Esses dados nos levam a pensar por que um curso de capacitação de 40 

horas com conteúdo de estudo teóricos e práticos tão bem fundamentados e 

estruturados não foram capazes de dirimir esses efeitos. Alguns fatores, relatados 

pelos próprios participantes, parecem ter contribuído para essa ocorrência tais como, 

a necessidade de uma maior durabilidade do curso e de um acompanhamento da 

pesquisadora na realidade escolar, bem como a inserção de mais estudos práticos. 

Em contrapartida, a autora considerou as lacunas formativas e condições de 

trabalho deficitárias para a realização de reuniões multiprofissionais como pontos 

negativos que limitaram a qualificação do curso. Ainda destacou que a 

implementação do PEI é uma prática complexa, uma vez que requer o envolvimento 

mútuo e voluntário no planejamento sistemático de curto, médio e longo prazo ao 

longo do processo de escolarização de um aluno com necessidades educacionais 

especiais. Por isso a importância de estudos futuros sobre o PEI, bem como novas 

disposições legais que possam garantir sua devida operacionalização em nosso 

país, tanto em contextos educacionais especializados, quanto regulares. 

Sant`anna (2016) foi a única autora que efetivou uma proposta de Formação 

Continuada em Serviço para 34 professores da Educação Infantil atuantes com o 

público-alvo da Educação Especial. O objetivo dessa formação foi viabilizar, ao 

professor, a sustentação prática e teórica na elaboração de estratégias e de 

mediações que facilitem a elaboração do Projeto Pedagógico Individualizado (PPI), a 

partir de suas necessidades e prioridades. Além disso, a intento foi assegurar a 

estruturação das propostas pedagógicas com a parceria entre profissionais da saúde 

e da educação a partir de fundamentos teóricos sobre o PEI (BRANDÃO; 

FERREIRA, 2013; GRANDE; PINTO, 2009; VALADÃO, 2011) 

A autora concebe o PEI e PPI como constructos diferentes, com base na 

premissa de que, para se obter um PEI 

é preciso uma legislação oficial, sustentada em parcerias entre os 
profissionais da Saúde e Educação. A partir deste PEI, deve-se elaborar, 
diretamente com o professor, o PPI para identificar no planejamento 
semanal, com base nas Diretrizes Curriculares nacionais para a educação 
infantil, a etapa em que a criança se encontra na brincadeira proposta e as 
estratégias necessárias para sustentar sua participação, envolvimento e 
aprendizagem real (SANT`ANNA 2016, p.135-136). 

 

Os procedimentos metodológicos foram baseados no Método 

Desenvolvimento (VAN DER MAREN, 1996) estruturado em quatro fases 
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operacionais: 1) Análise do Conteúdo; 2) Concepção do Objeto; 3) Preparação e 

4)Desenvolvimento. Destacamos a fase de preparação que se relaciona com as 

competências e ao planejamento da Formação Continuada em Serviço deste estudo 

e a fase Operacional que correspondeu à Formação Continuada em Serviço 

realizada de agosto a dezembro de 2013. 

O ciclo de formação abrangeu reuniões quinzenais e semanais com as duplas 

de professoras de cada criança, discutindo, e planejando as estratégias das 

atividades de brincadeiras com cada criança incluída. Com elas foi desenvolvido o 

PPI para viabilizar a redução da assistência do professor e aumentar a participação 

das crianças nas brincadeiras. 

A inexistência da bidocência foi um dos principais desafios relatados pelos 

docentes. Ou seja, inexistia o planejamento e tampouco o ensino compartilhado 

entre duas professoras. Além disso, falhas foram identificadas no planejamento e 

execução das atividades pelas professoras. Não houve relato de metas específicas 

aos alunos em situação de deficiência. Em contrapartida, durante a formação, os 

docentes conseguiram detectar comportamentos inadequados das crianças e 

conhecer estratégias pedagógicas colaborativas que se aproximassem mais de suas 

singularidades. 

Conclui-se que esse modelo de formação continuada propiciou a autonomia 

docente na elaboração e execução do PPI, bem como propiciou ações colaborativas 

entre os profissionais da saúde e educação, possibilitando o envolvimento das 

crianças em situação de deficiência nas brincadeiras no cotidiano escolar. A autora 

retoma a importância do trabalho interdisciplinar na educação inclusiva, uma vez que 

houve a atuação da terapeuta ocupacional como pesquisadora, trazendo à tona a 

consultoria colaborativa. O estudo apresenta como lacuna o fato do PEI ter sido uma 

etapa encaminhada à equipe escolar, porém não executada conforme seu 

embasamento teórico. 

Nunes, Silva e Schirmer (2017) planejaram, implementaram e avaliaram um 

programa de formação continuada em serviço de professores das SRM da rede 

pública de ensino do município do Rio de Janeiro para atuação nessas Salas. Esse 

estudo de natureza qualitativa centrou-se na análise de conteúdo das 35 sessões de 

pesquisa realizadas, de forma sistemática, ao longo dos anos 2013, 2014, 2015 e 

2016. 

Conduzidos pela abordagem problematizadora, os professores das SRM 
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foram ensinados a planejar, implementar e avaliar recursos e serviços da Tecnologia 

Assistiva, como Comunicação Alternativa e Ampliada, acesso ao computador e, 

ainda, atividades e materiais pedagógicos adaptados para atender alunos com 

paralisia cerebral, TEA e deficiência múltipla do ensino fundamental. Essas 

atividades, que eram ensinadas para eles durante os atendimentos, foram 

planejadas por meio do PEI. 

De forma específica, essas atividades eram listadas e os materiais eram 

elencados de acordo com as necessidades de intervenção pedagógica. Os 

resultados alcançados de cada aluno também eram inseridos no PEI. Segundo as 

autoras, o PEI visou promover um conhecimento aprofundado do histórico do aluno, 

suas características, habilidades e necessidades, a fim de garantir um currículo 

adaptado elaborado colaborativamente com toda a equipe pedagógica que atende o 

aluno alvo do PEI. Dessa maneira, ele pode ser avaliado de forma coerente. 

Nos primeiros anos, o foco foi nos estudos de caso envolvendo esses 

estudantes. Por meio da metodologia da problematização, levantaram os desafios 

docentes e buscaram conhecimentos diversos, a fim de encontrar soluções e o PEI 

foi indicado como instrumento fundamental para isso. Entre os desafios enfrentados 

pelas professoras nesses encontros, estavam: a) professoras insatisfeitas com o 

“sistema” educacional; b) a escola não proporciona espaço e tempo para interação 

entre os docentes, a fim de que estes possam trocar informações acerca do aluno e 

sobre como adaptar provas e recursos; c) o desinteresse e a insatisfação mostrados 

por algumas professoras que participavam dos estudos; e d) encontros que 

focalizam muito a discussão dos estudos de casos e não avançam; e) a falta de 

apoio da coordenação pedagógica e de outras professoras prejudicado o trabalho 

dos educadores da sala de recursos; f) o tempo limitado para realizar as adaptações 

para as provas e o número excessivo de alunos em sala de aula. 

Além dos supracitados, outros desafios foram identificados pelos professores 

envolvidos no estudo, como a ausência de auxílio para elaborar o PEI, a falta de 

preparo e formação dos estagiários para lidar com alunos com deficiências e TEA; e 

a não inclusão das professoras inexperientes com alunos não oralizados nos 

encontros formativos. 

Essas demandas foram consideradas na elaboração do PEI, contudo os 

professores alegaram dificuldade em aplicar esse instrumento alegando que as salas 

de recursos são vistas pela escola como uma “válvula de escape”. Em outras 



 

 
66 

 

 

palavras, frequentemente eram encaminhados a esse espaço os alunos com 

deficiência e TEA cujo professor de sala comum ou gestor não conseguiam “dar 

conta”, exigindo soluções dos profissionais que atuavam nessa sala. 

Diante desse contexto desafiador em que se situa o PEI, as autoras o 

consideraram como uma rica estratégia pedagógica e inclusiva que requer uma 

reformulação da prática docente, valorização do trabalho colaborativo, o 

reconhecimento dos diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes, assim como 

o planejamento responsável do processo formativo daqueles estudantes que 

apresentarem maiores dificuldades para aprendizagem dos conteúdos escolares 

formais. 

Podemos inferir também que o PEI, nesse contexto, acentuou as frágeis 

condições de trabalho docente e das políticas públicas que respaldam os 

profissionais de educação especial. Torna-se imperativo, portanto, pensar em uma 

reforma paradigmática, que mobilize as políticas educacionais a escutarem as vozes 

de todos os que compõem a escola e, a partir disso, as unidades escolares públicas 

propiciem legítimas condições de práticas educacionais colaborativas, humanistas e 

equitativas. 

Diante dos dados supracitados, podemos inferir que dos oito estudos 

envolvendo a temática de formação docente, apenas 3 estudos (MELLO E 

HOSTINS, 2018; LIMA,2018; SANT’ANNA, 2016) propuseram cursos de capacitação 

para construção do PEI voltados diretamente aos professores da sala de aula 

comum. Os demais estudos tiveram como foco capacitações em serviço 

direcionados, essencialmente, aos professores da educação especial. Isso significa 

que os professores da educação especial têm tido mais oportunidades de 

capacitações que qualifiquem seu trabalho com o referido instrumento, acentuando o 

distanciamento e irresponsabilidade dos docentes do ensino comum com a 

educação de alunos com deficiências (GLAT; PLETSCH, 2011; BARBOSA, 2008). 

Nesse sentido, é possível afirmar que ainda impera o desconhecimento 

desses professores sobre a prática do PEI e seus benefícios para o processo de 

ensino e aprendizagem de estudante com deficiência (MARCELINO, 2019). 

Portanto, é essencial ofertar programas de capacitação envolvendo professores do 

ensino regular. 

Importante mencionar que apenas três estudos incluíram os gestores no 

processo formativo para elaboração do PEI (MARCELINO, 2019; FERREIRA, 2019, 
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FACINNI, 2016). Conforme supramencionado, alguns gestores desconheciam a 

estrutura do documento e a sua finalidade, bem como não demonstraram interesse 

em oferecer recursos e adaptações aos alunos em situação de deficiência. De forma 

geral, essas formações continuadas em serviço conseguiram apresentar o PEI como 

uma nova ferramenta pedagógica aliada à práxis dessa categoria de profissionais. 

Sendo assim, podemos destacar a importância do estudo teórico e prático 

do PEI em formações continuadas, tendo em vista a expressiva efetividade das 

práticas colaborativas, mediadoras e interdisciplinares entre os profissionais 

envolvidos com o referido instrumento (SANTIAGO E SANTOS, 2015; LIMA, 2017; 

VALADÃO, 2013; SANT`ANNA , 2016; MARCELINO; 2019; SCHIRMER; SILVA; 

NUNES, 2017), o que reafirma sua função norteadora, reformuladora e qualificadora 

da práxis docente (MELLO E HOSTINS, 2018; SANTIAGO E SANTOS, 2015; 

MARCELINO; 2019; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017). Esses dados suscita a 

investigação de quais os aspectos colaborativos do PEI estão sendo edificados pelas 

escolas. 

 
Aspectos colaborativos do PEI 

 
 

Dos 17 estudos analisados, a perspectiva colaborativa, seja no formato de 

pesquisa-ação colaborativa ou consultoria colaborativa, foi identificada em 7 estudos 

(BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019; CAMPOS, 

2016; PEREIRA E NUNES, 2018; NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; SANT`ANNA, 

2016). Dessas investigações, quatro utilizaram o referencial sócio-histórico-

cultural de Vygotsky em suas abordagens metodológica (MELLO E HOSTINS, 2018; 

PLETSCH E GLAT, 2012; LIMA, 2017; CAMPOS 2016). 

A literatura tem apontado trabalhos colaborativos como estratégias 

promissoras para a efetivação do modelo inclusivo de escolarização, assim como 

para a formação continuada ou permanente de professores (MENDES, ALMEIDA E 

TOYODA, 2011; SILVA E MENDES, 2012; MARIN; BRAUN, 2013). Por essa razão, 

essa tendência teórico-metodológica já era prevista, tendo em vista o caráter 

indissociável do PEI em ser elaborado de forma colaborativa. 

Em contrapartida, alguns desafios para implementação da cultura colaborativa 

inerente ao PEI ganharam notoriedade. Alguns estudos alegaram a permanência de 

uma desarticulação entre professores da sala de aula comum e de educação 
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especial, reafirmando uma cultura de resistência entre as duas classes docentes 

(SANTIAGO E SANTOS, 2015; PLETSCH E GLAT, 2012; FERREIRA, 2019; 

ARAUJO, 2016). Outros observaram a isenção do professor da sala de aula comum 

da responsabilidade didática e da participação do PEI dos alunos em situação de 

deficiência, incluídos em suas turmas (PLETSCH E GLAT, 2012; MELLO E 

HOSTINS, 2018; CAMPOS, 2016; FERREIRA, 2019: FACCINI, 2016). 

A migração de professores da educação regular para a educação especial 

(FERREIRA, 2019); a falta de acompanhamento do PEI pela gestão ou por 

especialistas (FERREIRA 2019; VALADÃO, 2013; BARBOSA, 2018) e a falta de 

envolvimento da família e de multiprofissionais nas práticas colaborativas do PEI 

também foram ressaltados nos estudos analisados. 

Diante deste cenário, é pertinente analisar que tipo de “cultura colaborativa” 

está sendo sedimentada em nossas escolas e se, ou quais aspectos colaborativos 

inerentes ao PEI estão sendo desenvolvidos para transformação dessa realidade. 

Por cultura colaborativa compreende-se a participação plena de multiprofissionais 

nas tomadas de decisão em conjunto em prol da qualidade de educação de todos os 

estudantes. 

Com base nessa definição, observou-se que há culturas de colaboração mais 

bem consolidadas que outras, em função das distintas sistematizações políticas do 

AEE e das diferentes realidades municipais. No estudo de Santiago e Santos (2015), 

por exemplo, a prática do planejamento colaborativo do PEI envolveu o professor do 

AEE e da sala de aula comum. Contudo, essa realidade não se confirmou 

uniformemente nos contextos dos municípios investigados. Ademais, foi evidenciada 

uma cultura de resistência entre as duas classes docentes em relação a aceitação 

de sugestões ou novas ideias sobre suas práticas com seus alunos em situação de 

deficiência. Num mesmo espaço escolar foram detectados dois tipos de culturas: 

uma cultura de participação e engajamento com a função profissional do professor 

do AEE, ao mesmo tempo uma cultura de separação, desvinculação de funções e 

não abertura ao diálogo por parte do professor da sala de aula comum. As autoras 

chamam atenção para a importância das relações colaborativas e do entendimento 

de que estudantes em situação de deficiência são responsabilidade de todos os 

integrantes da escola e que, juntos, precisam planejar respostas educativas 

diversificadas para atender às diferentes necessidades pedagógica (SANTIAGO E 

SANTOS, 2015). 
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Também houve o caso de um município que não ofereceu o AEE no 

contraturno escolar, como é advertido pela política nacional. Em contrapartida, o 

mesmo município conseguiu promover momentos de planejamento coletivo, 

envolvendo professor de AEE e de sala comum. Logo, essa realidade pressupõe 

que possa existir uma cultura relativamente bem consolidada de colaboração, 

diferente daquela oficializada, contudo, não necessariamente ineficaz (SANTIAGO E 

SANTOS, 2015). 

Na pesquisa de Fontana, Cruz e Paula (2019) o planejamento de intervenção 

e aplicação do PEI foi desenvolvido de forma colaborativa contando com a 

participação dos pesquisadores e da professora de Educação Física da escola 

especial. As intervenções ocorreram no campo do estágio, em uma escola especial 

com uma aluna com deficiência física e intelectual. De acordo com as autoras, a 

prática coletiva de planejamento possibilitou o comprometimento com os objetivos 

traçados na personalização do ensino, assim como a implementação de novas 

práticas pedagógicas. Considera-se que o PEI se mostrou como uma ferramenta 

colaborativa positiva para o ensino da Educação Física no contexto da Educação 

Especial. 

Barbosa (2018) afirma que foi instaurada uma nova cultura colaborativa e 

inclusiva onde todos os profissionais de educação (professora de sala de aula, 

professora do Atendimento Educacional Especializado, profissional de apoio escolar 

e coordenadora pedagógica) se engajaram na construção do PEI, como também 

estudaram práticas inclusivas de acordo com as necessidades do aluno. Esses 

profissionais trabalharam coletivamente na prática de atividades diferenciadas para o 

estudante, resultando em um acervo colaborativo, cujas atividades advinham de 

todos os profissionais que conviviam com o estudante e não apenas da 

coordenadora pedagógica como ocorria antes deste estudo. Esse tipo de prática 

deveria ser mais valorizada pelas escolas que almejam ressignificar seu papel 

social, político e ideológico e cultural. 

Pereira e Nunes (2018) constataram uma deficitária participação acadêmica 

de um estudante com TEA na sala de aula comum. Por esta razão, elaboraram um 

PEI para esse aluno juntos as professoras a fim de aumentarem o nível de 

participação do aluno nas aulas. A elaboração do PEI envolveu a participação da 

professora titular da sala de aula comum, uma professora de apoio, uma 

coordenadora pedagógica e os pais do aluno e própria pesquisadora. 
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A fase da intervenção foi realizada em quatro fases colaborativas: 1. 

Reflexão; 2. Reunião multiprofissional sobre o PEI; e 3. Elaboração e 

desenvolvimento do PEI; 4. Reflexão sobre a prática pedagógica no PEI. A primeira 

teve como objetivo propiciar a reflexão das professoras em relação: (a) aos 

conteúdos e objetivos do projeto curricular da turma; (b) ao autismo e; (c) a sua 

prática pedagógica nas rotinas alvo. Destaca-se a reflexão sobre a prática das 

rotinas alvo por meio da Autoscopia (SADALLA E LAROCCA, 

2004), um procedimento investigativo que visa a autoavaliação do sujeito 

participante por meio da videogravação de sua atuação, servindo também como 

instrumento de formação. 

Nessa prática, segmentos das rotinas de letramento e lanche, das sessões de 

linha de base e intervenção, foram apresentados às professoras. Em seguida, a 

pesquisadora pediu que elas elencassem aspectos positivos e negativos das 

interações observadas. Sugestões eram, posteriormente, levantadas pelo grupo, 

considerando os pontos negativos sinalizados. Esse processo implicava num 

movimento dialógico constante entre a reflexão da prática docente- o planejamento 

colaborativo de ações pedagógicas - a aplicação das atividades planejadas, 

simbolizado por “ciclo de engrenagem do PEI” (PEREIRA, 2014). 

A docente pareceu valorizar a colaboração da consultoria colaborativa 

durante todo o processo do estudo, apontando que as estratégias utilizadas, como a 

abordagem de conhecimentos específicos na área de TEA e PEI foram elementos 

essenciais para sua formação e para o processo de ensino e aprendizagem do 

estudante. 

Mello e Hostins (2018) desenvolvem um protocolo de construção colaborativa 

e mediada para a construção de um Plano Colaborativo de Atendimento Educacional 

(PCAE) junto a professores do ensino comum e do Atendimento Educacional 

Especializado. O protocolo tinha como eixo principal o ensino colaborativo e foi 

sustentado no desenvolvimento de dinâmicas de estudo e definição de conceitos, 

procedimentos e instrumentos diferenciados de avaliação pedagógica do referido 

aluno. O co-ensino surgiu como estratégia articuladora entre os professores da sala 

de aula comum e especial. 

Segundo as autoras, as atividades de planejamento, ensino e avaliação foram 

realizadas conjuntamente oferecendo vantagens que não seriam possíveis quando 

realizadas individualmente. Desse modo, os resultados analisados pela perspectiva 
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histórico-cultural de Vygotsky, evidenciaram o PCAE o como instrumento eficiente na 

desconstrução dos estigmas seguido de preconceitos de que o aluno em 

situação de deficiência não consegue aprender, assim como a efetividade da 

colaboração e a mediação entre os profissionais. 

As autoras destacam que o verdadeiro compromisso dos professores 

envolvidos, bem como a colaboração efetiva das equipes pedagógica e diretiva com 

a pesquisa foi essencial para os resultados apontados. Ademais, as alternativas 

metodológicas colaborativas se mostram mais coerentes com as necessidades 

educacionais dos estudantes em situação de deficiência. 

No estudo de Campos (2016) também foi detectada a ausência de 

colaboração entre o professor da sala de aula regular e do professor de sala de 

recursos multifuncional. De acordo com os docentes, fatores como jornada dupla de 

trabalho em escolas diferentes, excesso de demanda de trabalho docente, bem 

como condições deficitárias de vida dos alunos se configuraram como barreiras para 

o trabalho colaborativo. Por essa razão, o autor propõe um trabalho colaborativo 

para a construção do PEI com objetivo de fomentar a parceria entre esses 

professores, compartilhando tudo o que envolve as ações em sala de aula regular e 

de recursos: planejamento e intervenções com o aluno com deficiência e seus pares. 

Nesse contexto ganha destaque o ensino colaborativo15 no PEI, desenvolvido 

em sala de aula regular, o qual possibilitou uma aproximação entre as professoras 

da sala de aula comum e regular impactando na qualidade de ensino e 

aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. 

No estudo de Ferreira (2019) a falta de interação entre os profissionais de 

educação também se constitui um grande desafio nas escolas investigadas. De 

forma geral, reconheceram a necessidade do trabalho colaborativo, mas não 

conseguiam promovê-lo diante das diversas demandas e falta de oportunidade de se 

encontrarem. Mesmo com as dificuldades apresentadas nas duas escolas, foi 

manifestado o interesse em transformar essa realidade. Logo, criaram a seguinte 

dinâmica colaborativa: A professora regente compartilhava o que seria dado na 

semana ou quinzena seguinte, a professora de apoio concretizava as adaptações, a 

                                                
15 Ensino colaborativo é uma alternativa de trabalho que envolve a cooperação entre um professor de 
ensino comum e um do ensino especial, os quais atuam juntos na mesma classe, quando há a 
presença de um ou mais alunos com necessidades educacionais especiais que demandam atenção 
diferenciada” (MARIN; BRAUN, 2013, p. 53) 
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professora regente aprovava e as intervenções eram feitas com o aluno. No entanto, 

a autora afirmou que essa prática não constava no PDI dos alunos. Não houve o 

registro do que foi planejado, tampouco a relação do conteúdo adaptado com o 

currículo geral da turma. 

Esse tipo de ação não permite os avanços e a necessidade de correção de 

práticas, como também não se efetiva uma das principais funções do PEI de ser um 

registro comprobatório do desenvolvimento da aprendizagem do aluno em situação 

de deficiência. 

O estudo de Facinni (2016) concebeu o Plano de Desenvolvimento Individual 

(PDI) como documento elaborado pelo professor responsável pelo AEE em 

colaboração com a equipe de Coordenação Pedagógica da escola, que registra e 

organiza os dados e as intervenções específicas a serem realizadas na sala de 

recursos. Esse estudo tem como foco a participação dos gestores na elaboração do 

PEI e não menciona a participação dos professores da sala de aula comum, família 

e multiprofissionais. 

Os resultados comprovaram a redução da assistência da professora e o 

crescimento da participação da criança no cotidiano escolar, e não somente na 

atividade focada neste estudo. Nas entrevistas, as professoras relataram o apoio em 

suas ações em atividades diversas com as crianças durante todo o ano, por meio da 

discussão das práticas cotidianas. 

Costa (2016) descreveu o processo de implementação do PEI em uma escola 

comum do Ensino Fundamental de Santa Maria/RS e verificar sua interferência 

sobre os níveis de colaboração da equipe de trabalho. Nesse trabalho foi aplicado 

uma escala de trabalho colaborativo (DEBEVOISE, 1986; FRIEND; COOK, 1990; 

MENDES; ALMEIDA; TOYODA, 2011; MENDES; VILARONGA; ZERBATO, 2014) 

pré e pós-implementação do PEI, a qual permite verificar as percepções de 

cada membro da equipe sobre oito dimensões de trabalho colaborativo: 1. Objetivos 

em comum; 2. Participação compartilhada; 3. Responsabilidade compartilhada; 4. 

Equivalência entre participantes; 5. Recursos compartilhados; 6. Apoio 

administrativo; 7. Expectativas realísticas e 8. Voluntariedade. 

A primeira foi conceituada como o compartilhamento de objetivos negociados 

na interação de um grupo de profissionais. A segunda é efetivada pela divisão de 

trabalho entre os participantes de um grupo de trabalho, desde a etapa de 

planejamento, implementação até a avaliação final de uma atividade. A terceira diz 
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respeito ao comprometimento mútuo de um grupo pelos seus resultados, tanto 

positivos como negativos, como também a concordância entre os membros do grupo 

sobre a amplitude da educação para além da sala de aula. 

A quarta envolve o tratamento e valorização igualitários da contribuição de 

cada pessoa no grupo. A quinta remete à importância da contribuição significativa de 

recursos (financeiros, burocráticos, pedagógicos, entre outros) entre os profissionais 

quando em uma atividade colaborativa. A sexta dimensão implica no apoio 

indispensável da gestão institucional para o desenvolvimento da colaboração entre 

os membros da equipe. A sétima diz respeito a percepção das dificuldades internas 

e externas para realização do trabalho colaborativo do grupo. Por fim, a oitava 

dimensão é determinada pela disponibilidade autodeterminada de cada sujeito na 

busca dos objetivos do grupo (COSTA, 2016). 

Antes da implementação do PEI, a dimensão com menor pontuação foi a 

participação compartilhada, ou seja, o engajamento ativo do membro nas tomadas 

de decisões da equipe. Já a pontuação mais elevada foi a “equivalência entre 

participantes” e “apoio administrativo”. Após a implementação do PEI, a dimensão 

“objetivos em comum” obteve maior pontuação e “apoio administrativo” menor 

pontuação. De uma forma geral, foi concluído que o PEI elevou o nível de 

colaboração da equipe no período de quatro meses, sendo aplicado de forma 

sistemática e colaborativa, com a participação de vários profissionais da área de 

Educação e, principalmente, com a presença da mãe do aluno. 

Desta forma, o PEI possibilitou um espaço para que o trabalho colaborativo 

fosse aprimorado em toda a sua estrutura. Os benefícios advindos destas ações 

foram momentos coletivos para pensar, avaliar e planejar o processo de ensino- 

aprendizagem do aluno; observação mais adequada do aluno e confiança e estímulo 

para os docentes. Os membros da equipe agregaram compartilhamento de 

informações, confiança e consciência mais ampla das potencialidades e dificuldades 

do aluno. O PEI se configurou como um método de trabalho que aproxima todos os 

envolvidos na inclusão de alunos com autismo em torno de objetivos comuns. 

A falta de participação de alguns membros foi enfática em todas as fases da 

pesquisa. No entanto, segundo o autor, esta dificuldade não influenciou 

negativamente as dimensões do trabalho colaborativo. Foi verificado que o fator 

crucial de impacto nas dimensões é o conceito (atribuído pelo membro) e não a 

presença física dos integrantes nas avaliações. Na verdade, houve um crescimento 
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de pontuação em todas as dimensões e, consequentemente, do nível do trabalho 

colaborativo, em um período de quatro meses. 

Sendo assim, o aspecto colaborativo do PEI que mais se destacou nos 

estudos foi o planejamento coletivo, entre os professores da sala de aula comum e 

da SRM, de atividades diferenciadas para o estudante em situação de deficiência 

(BARBOSA, 2018; FONTANA, CRUZ E PAULA, 2019). Logo, podemos concluir que 

o PEI se configurou como um método de trabalho que, por sua essência 

colaborativa, aproxima todos os profissionais interessados na inclusão escolar de 

alunos em situação de deficiência, mesmo diante das precárias condições de 

trabalho historicamente evidenciadas. Ademais, o PEI se mostrou pertinente para a 

construção de novas culturas colaborativas escolares, principalmente no cenário 

atual onde o isolamento físico diante da Pandemia é obrigatório. 

Foi possível observar que apenas um estudo abordou diretamente a 

construção coletiva de um protocolo de PEI entre professores das séries finais do 

ensino fundamental e professores do AEE (MELLO E HOSTINS, 2018). Diante de 

todos os 17 estudos colaborativos apresentados apenas quatro (BARBOSA, 2008; 

PEREIRA E NUNES, 2018; OLIVEIRA, 2018; COSTA, 2016) tratam da prática do 

PEI para estudantes com TEA, deflagrando-se a necessidade de mais estudos que 

investiguem sobre a prática do PEI para estudantes com TEA no contexto regular. 

 
Conclusão 

 
 

O objetivo desse estudo foi identificar a produção do conhecimento, nos 

últimos 11 anos (outubro de 2009 – outubro de 2020), sobre o PEI. A partir de uma 

revisão integrativa da literatura, foram identificados e analisados 17 estudos, sendo 

que 8 tiveram como foco os conteúdos do PEI, 6 aspectos avaliativos, 7 aspectos 

formativos e 7 aspectos colaborativos do referido instrumento. 

Em relação aos conteúdos do PEI, nenhum estudo mencionou preocupações 

explícitas sobre a qualidade do conteúdo do PEI e suas relações com o desempenho 

dos educandos (VALADÃO, 2013; OLIVEIRA, 2018; COSTA, 2016; PEREIRA; 

NUNES, 2018; FONTANA, CRUZ E PAULA, 2019; PLETSCH E GLAT, 2012; 

CAMPOS, 2016; FERREIRA, 2019). 

Quanto aos aspectos avaliativos, identificamos que existe uma variedade de 

instrumentos de coleta de informações e fontes que são pouco conhecidas pelos 
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professores (CAMPOS, 2016; FONTANA, CRUZ; PAULA, 2019; PLETSCH; GLAT, 

2012; BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; LIMA 2017). Daí a necessidade de que 

esses instrumentos sejam validados a fim de se evitar baixas expectativas de ensino 

e aprendizagens no PEI. 

No que se refere aos aspectos formativos, percebemos um foco maior nas 

capacitações em serviço para os professores da Educação Especial. Em 

contrapartida, evidenciou-se o enriquecimento das práticas do PEI e seu 

reconhecimento como um instrumento aberto, flexível e colaborativo. Ademais, 

houve modificação de práxis docente, bem como um maior conhecimento de 

estratégias pedagógicas colaborativas (SANTIAGO; SANTOS, 2015; MELLO; 

HOSTINS, 2018; VALADÃO, 2013; LIMA, 2017; SANT`ANNA, 2016; MARCELINO, 

2019; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 2017; FACCINI, 2016). 

Em relação aos estudos que focaram nos aspectos colaborativos do PEI, 

notou-se que há culturas de colaboração mais bem consolidadas que outras em 

virtude das distintas realidades municipais. Ou seja, o nível de colaboração que o 

PEI pode provocar num ambiente escolar depende da coerência entre o que é 

imposto pelas políticas públicas, as condições de trabalho ofertadas, bem como o 

nível de engajamento de todos os que compõem a escola, considerando as oito 

dimensões colaborativas sugeridas no estudo Costa (2016). 

Ademais, a produção de acervos colaborativos, a melhoria de planejamentos 

coletivos e efetividade da colaboração e a mediação entre os profissionais foram 

aspectos que ganharam notoriedade na perspectiva colaborativa desses estudos. 

De uma forma geral, os dados desse estudo sugerem que o PEI se mostrou 

pertinente para a construção de novas culturas colaborativas escolares, bem como 

para qualificação do processo de escolarização de estudantes em situação de 

deficiência. 
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ESTUDO 2: PRÁTICA DO PEI PARA ESTUDANTES COM TEA: UMA 

PESQUISA COLABORATIVA 

 
Introdução 

 
 

O TEA é um distúrbio neurobiológico evidenciado por prejuízos 

sociocomunicativos e comportamentais. Estudos afirmam que a presença de 

educandos com TEA em classes regulares tem crescido expressivamente nos 

últimos anos. Em nível regional, em 2009, na região nordeste foram constatadas 

6.630 matrículas de alunos com TEA na sala comum, já em 2016 aumentou para 

28.035 (SANTOS E ELIAS, 2018). Esse aumento ainda é mais expressivo nos 

anos finais do Ensino Fundamental, com um aumento de 95% na taxa de matrículas 

desses alunos no decorrer desses anos, nessa mesma etapa de ensino (SANTOS E 

ELIAS, 2018). 

Em nível regional, 4856 alunos em situação de deficiência foram matriculados 

na educação básica do Estado do Rio Grande do Norte no ano de 2018, sendo 542 

com TEA. Ao focarmos no ensino fundamental, foram 1405 matrículas nos anos 

iniciais e 1566 nos anos finais, sendo 230 estudantes com TEA no primeiro grupo e 

164 no segundo (SIGEDUC, 2021). 

A tendência que observamos é o aumento gradativo dessas matrículas com o 

passar dos anos. No ano de 2021 foram registradas 5841 matrículas de estudantes 

em situação de deficiência na educação básica do RN, sendo 977 com TEA. Em 

relação ao primeiro grupo, foram contabilizadas 1028 matrículas nos anos iniciais do 

ensino fundamental e 2028 nas séries finais. No segundo grupo, constam 331 alunos 

nos anos iniciais e 342 nos anos finais. Esse contexto de aumento de taxas de 

matrículas é atribuído, dentre outros fatores, às políticas educacionais nacionais que, 

desde a década de 1990, adotaram um Paradigma Inclusivo. 

Em relação ao público com TEA, um dos documentos jurídicos mais 

relevantes atualmente é a Política Nacional para Pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista, instituída pela Lei Federal 12.764/2012. Essa política destaca a 

necessidade do diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, acesso médico, 

bem como capacitação de profissionais especializados para atuar com essa 

população em diversos contextos, tais como as escolas (BRASIL, 2012). 

No entanto, a literatura revela que há um descompasso entre o que é 
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proposto nas políticas e nas práticas implementadas com esses alunos em sala de 

aula. De forma específica, estudos afirmam que ainda impera certo grau de 

desconhecimento docente sobre o autismo e as práticas pedagógicas para o 

atendimento das demandas educacionais específicas destes alunos em sala de aula 

(LIMA; LAPLANE, 2016; NUNES ET AL., 2013; SCHMIDT ET AL., 2016). Azevedo 

(2017) faz uma revisão integrativa de 22 estudos e evidencia que menos de 

20% dos agentes educacionais relataram qualquer formação específica em autismo. 

E como fator agravante a esse cenário, outros estudos afirmam que os profissionais 

menos qualificados são os responsáveis pela instrução e suporte de estudantes com 

TEA (NASCIMENTO ET AL., 2017; NEVES ET AL., 2016; NUNES ET AL., 2013). 

Essas falhas significativas na formação docente estão diretamente ligadas à 

pouca efetividade dos procedimentos pedagógicos adotados pelos docentes, 

impactando, sobremaneira, na aprendizagem e progresso acadêmico dos alunos 

com TEA (cf. NEVES; ANTONELLI; SILVA; CAPELLINI, 2014; NUNES; 

SCHMIDT; AZEVEDO 2013). Um dos principais fatores que explica a falta de 

sucesso acadêmico desse alunado é a falta de diferenciação curricular (AZEVEDO; 

NUNES, 2018) ou, ainda, a diferenciação curricular negativa (LUNARDI MENDES, 

2010) com tendências pedagógicas que chegam a subestimar, mesmo que não 

intencionalmente, a capacidade dos estudantes com TEA. 

Diante desse cenário, o PEI tem sido divulgado pela literatura como um 

instrumento promissor para dirimir esses desafios curriculares e pedagógicos. 

Ademais, reforçamos nosso entendimento de que o PEI e suas características 

operacionais naturalmente colaborativas podem transformar as condutas políticas e 

pedagógicas cristalizadas na escola caso seja construído, desenvolvido e avaliado 

pelo interesse e compromisso de todos os envolvidos na educação desses alunos. 

No entanto, a partir da revisão integrativa de literatura feita no estudo anterior, 

podemos inferir que existe escassez de estudos que investiguem os efeitos do PEI 

na escolarização de estudantes com TEA (PEREIRA E NUNES, 2018; BARBOSA, 

2018; OLIVEIRA, 2018; COSTA, 2016), bem como pouca atenção dada ao 

instrumento pelas políticas públicas educacionais inclusivas e o seu consequente 

desconhecimento pela equipe escolar (MARCELINO, 2019; FERREIRA, 2019, 

FACINNI, 2016). 

Nesse contexto, os dados deste estudo alertam para a necessidade de 

investimento em formações docentes sobre o PEI em uma perspectiva colaborativa 
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com foco no sujeito com TEA, o qual tem aumentado exponencialmente a cada ano 

nas escolas regulares. Com base no exposto, o objetivo geral deste estudo é 

delinear, por meio de um programa de formação continuada, diretrizes para a 

elaboração do PEI para estudantes com TEA, mas aplicáveis a todos os alunos em 

situação de deficiência. Os objetivos específicos são construir colaborativamente um 

modelo de PEI com os professores da sala de aula comum e especial dos ensinos 

fundamentais I e II da rede estadual de ensino do RN, bem como avaliar os efeitos 

desse programa de formação continuada na elaboração do PEI. 

 
 
Metodologia da pesquisa 

 

 
O delineamento de pesquisa adotado no presente estudo foi a pesquisa 

colaborativa (IBIAPINA, 2008) vinculada ao modelo de consultoria colaborativa. A 

pesquisa colaborativa é um procedimento teórico-metodológico que nasce da 

imersão na práxis do grupo investigado da qual são extraídos os conflitos e as 

perspectivas latentes. As transformações resultam das reflexões críticas coletivas 

dos sujeitos envolvidos nesse processo. Essas reflexões coletivas podem ocorrer por 

meio do modelo de consultoria colaborativa concebida como estratégia pedagógica 

para formação continuada de professores que atuam com estudantes em situação 

de deficiência envolvendo o apoio entre profissionais especialistas e os educadores 

da escola comum (LAGO; TARTUCI, 2020). Porém, esse apoio não exige 

necessariamente a presença física destes especialistas em sala de aula, nem a 

intervenção direta do ensino com os estudantes com NEE. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB n°17/2001 são considerados professores 

especializados aqueles que 

 
desenvolveram competências para identificar as necessidades 
educacionais especiais, para definir, implementar, liderar e apoiar a 
implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 
procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas 
adequados aos atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em 
equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são 
necessárias à inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais (BRASIL, 2001). 

 
 

Trata-se de um processo interativo no qual o consultor especialista trabalha 
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em relação igualitária com os professores e comunidade escolar, fundindo as 

habilidades de cada um dos envolvidos para programar intervenções criativas que 

atendam aos interesses educacionais dos alunos em situação de deficiência. Os 

esforços colaborativos devem estar centrados nos problemas vivenciados pelas 

Equipes escolares em prol do desenvolvimento integral desses 

estudantes   (PATERNITE; JOHNSTON, 2005). 

Nessa perspectiva, o pesquisador, enquanto consultor especialista, sustenta a 

tarefa de cientificizar um processo de mudança anteriormente desencadeado pelo 

grupo (FRANCO, 2005). Esse estudo apoia-se no pressuposto de que pesquisa e 

ação devem caminhar juntas, em uma perspectiva dialética de múltiplas 

determinações entre sujeitos e pesquisadores, sendo todos os participantes 

considerados coautores do conhecimento que se produz durante o processo 

investigativo. Ademais, esse perfil metodológico permite superar as lacunas 

existentes entre a pesquisa educativa e a prática docente, ou seja, entre a teoria e a 

prática. 

 
Lócus da pesquisa 

 

 
Dois contextos foram identificados como lócus da pesquisa, sendo um 

determinado para os encontros formativos e o segundo para a prática interventiva 

dos professores. Os encontros formativos ocorreram no Laboratório de Tecnologia 

Assistiva do Centro de Educação da UFRN (LATECE), assim como no Bloco de 

Aulas do Centro de Educação da UFRN. As intervenções docentes ocorreram em 

oito escolas estaduais em que esses professores trabalham. 

 
Participantes 

 
 

Dois grupos de participantes fizeram parte desse estudo: os gestores e os 

professores. O primeiro foi formado por três profissionais: (1) uma subcoordenadora 

de Educação Especial do RN, (2) uma assessora pedagógica de apoio aos 

professores de Educação Especial e (3) uma assessora pedagógica de apoio aos 

professores da Sala de Recursos Multifuncionais. Esse grupo de participantes 

recebeu o pseudônimo de equipe EDUCINESP, bem como pseudônimos 

personalizados, descritos no quadro 5 a seguir. 
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A seleção ocorreu por conveniência, considerando que o estudo foi conduzido 

no estado Rio Grande do Norte. 

O quadro 5 apresenta o perfil desses gestores. 
 

QUADRO 5 - GRUPO DE GESTORES QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO 
 

Gestor Formação/Tempo 

de serviço 

Função Pseudônimo 

Subcoordenador

a de Educação Especial 

do RN 

Pedagoga, 

especialista em educação 

na área de formação 

docente e no atendimento 

educacional 

especializado; Mestre em 

Educação. 

Atua na 

Subcoordenadora de 

Educação Especial 

(EDUCINESP) do estado 

do RN e membro do 

Conselho da Pessoa com 

Deficiência 

Lis 

 15 anos de 

serviço na EDUCINESP 

  

Assessora 

Pedagógica de Apoio 

aos Professores de 

Educação Especial 

Licenciatura em 

Letras; Especialista em 

estudos da linguagem. 

19 anos de 
serviço. 

Oferece apoio 

pedagógico aos 

professores de educação 

especial do sistema 

educacional do RN 

Sol 

Assessora 

Pedagógica de Apoio 

aos Professores da sala 

de recursos 

multifuncionais 

Licenciatura em 

Letras, 24 anos de 

serviço. 

Oferece apoio 

pedagógico aos 

professores da sala de 

recursos multifuncionais do 

sistema educacional do 

RN. 

Lua 

FONTE: O autor (2021) 
 

O segundo grupo foi composto por 23 professores dos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental (1º ao 9º ano) da sala de aula comum e das Salas de Recursos 

Multifuncionais de escolas estaduais do RN. Eles foram selecionados por 

pertencerem à 1ª DIREC (Diretoria Regional de Educação e Cultura), localizada em 

Natal e que atende o maior quantitativo de alunos com TEA (mínimo três estudantes 

por escola). 
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O processo seletivo foi pautado nos seguintes critérios: (a) ser professor 

efetivo de alunos com TEA (com frequência maior ou igual a 75%) da sala de aula 

comum e da sala de recursos multifuncionais dos ensinos fundamentais I e II da 1ª 

DIREC/Natal; b) acordar em participar de todas as etapas do projeto. O perfil desses 

docentes será apresentado na seção dos resultados. 

 
Agentes de formação 

 
 

O curso foi ministrado por seis docentes da instituição que sediou a pesquisa, 

dois alunos de mestrado em educação, dois professores adjuntos da UFRN e uma 

doutoranda em educação. A seleção dos formadores foi feita com base nos 

seguintes critérios: a) ser especialista em educação especial e áreas afins; b) ser 

pesquisador(a) na área de TEA ou PEI; c) ter experiência profissional com TEA ou 

PEI. O quadro 6, abaixo, descreve o perfil dos agentes, incluindo a formação e o 

campo de atuação: 

QUADRO 6 - GRUPO DE DOCENTES QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO 

 
Agente Formação Campo de atuação 

Agente 1 Graduação em Pedagogia, especialista em 

Arteterapia, mestre e doutoranda em 

Educação. 

Educação infantil, consultoria 

colaborativa, suporte pedagógico 

especializado e arteterapia. 

Agente 2 Graduação em Psicologia, especialista em 

Avaliação Psicológica e mestre em Educação. 

Psicologia Clínica. 

Agente 3 Graduação em Ciências Biológicas, mestrado 

em Física-Química, doutorado em Fisiologia e 

pós-doutorado em Neurofisiologia. 

Neurofisiologia, plasticidade 

em circuitos neurais, autismo e 

epilepsia. 

Agente 4 Graduação em Psicologia e em Psicologia, 

bacharelado em Psicologia, mestrado em 

Educação e doutorado em Educação Especial. 

Educação inclusiva/especial. 

Agente 5 Graduação em Fonoaudiologia e em 

Fonoaudiologia Bilíngue com certidão de 

Competência Clínica e mestre em Educação. 

Fonoaudiologia clínica e 

domiciliar com foco em estudantes 

com TEA e pesquisadora sobre PBE 

para estudantes com TEA. 

Agente 6 Graduação em História e em Pedagogia e 
mestre em Educação.  

  Coordenação do ensino fundamental 
l e II em contexto institucional privado 
e pesquisadora sobre PEI. 
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FONTE: O autor (2021) 
 

 

 

Professores colaboradores 

 

 
Cinco professores16, incluindo a própria pesquisadora, foram convidados para 

participar da pesquisa como orientadores dos estudos de casos desenvolvidos na 

fase prática do curso, considerando suas expertises na área do TEA e do PEI, 

descritos no quadro 7, a seguir. 

QUADRO 7- EXPERTISES DOS PROFESSORES COLABORADORES 
 

Professor 
Colaborador 

Formação Campo de atuação 

1 Pedagogia, Arteterapia, Mestre 
em Educação 

Educação especial da rede pública 
estadual do RN; 

  Apoio pedagógico especializado em 
contexto não escolar. 

  Pesquisas sobre autismo, ensino 
naturalístico, comunicação alternativa e 
ampliada, adaptação curricular, 
Currículo Funcional Natural e PEI. 

2 Graduação em Fonoaudiologia; 
Fonoaudióloga Bilingue com 
certidão de Competência Clínica; 
Mestre em Educação 

Fonoaudiologia clínica e domiciliar com 
foco em estudantes com TEA; 
Pesquisas sobre PBE para estudantes 
com TEA 

3 Graduação em formação de 
psicólogo; Graduação em 
Psicologia; Graduação em 
Bacharelado Em Psicologia; 
Mestrado em Educação e 
doutorado em Educação Especial. 

Graduação e pós-graduação em 
educação inclusiva/especial; Pesquisas 
sobre TEA, PEI, Formação de 
professores, PBE e Comunicação 
Alternativa. 

4 Pedagogia e 
neuroeducação 

Especialista em Educação especial da rede pública do 
RN. Pesquisas sobre TEA, Tecnologia 
educacional e Assistiva no processo de 
Inclusão de alunos com Deficiências 
Intelectuais,   assim   como   Adaptação 

 

                                                
16 Todos receberam pseudônimos em respeito as questões do comitê de ética. 
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  curricular e PEI. 

5 Graduação em Pedagoga, 
especialista em Arteterapia; Mestre 
e doutoranda em Educação. 

Educação infantil; Consultoria 
colaborativa; Suporte pedagógico 
especializado e Arteterapêutico; Pesquisas 
sobre PEI, TEA e formação de 
professores. 

FONTE: O autor (2021) 
 
 

Assistentes de Pesquisa 
 

Duas alunas bolsistas do curso de Pedagogia da UFRN trabalharam como 

colaboradoras, atuando na coleta de dados e demandas procedimentais do curso. 

As tarefas das bolsistas consistiram basicamente no trabalho de coleta de dados, 

tais como acompanhar e registrar os encontros formativos, transcrever áudios e 

atividades do curso, bem como codificar dados dos instrumentos para análise no 

software Iramuteq®. 

 
Instrumentos 

 
 

Seis instrumentos foram utilizados no processo de construção dos dados: 

1. Diários de campo dos professores participantes do curso: registros escritos 

dos docentes produzidos ao término das aulas. Esses dados, que eram 

registrados na plataforma virtual do curso, incluíam as experiências 

pessoais, profissionais, reflexões e comentários sobre as temáticas 

estudadas nas aulas presenciais. Esse instrumento nos permitiu acompanhar 

o processo de construção de conhecimento docente sobre o PEI e TEA 

durante o decorrer do curso (ver em anexo 1). 

2. Roteiro de entrevista para gestão da Subcoordenadora de Educação 

Especial do Rio Grande do Norte: conjunto de 16 questões relativas às 

demandas de escolarização de estudantes com TEA dos anos iniciais e 

finais do ensino fundamental envolvendo os professores (ver em anexo 2). 

Esse questionário foi aplicado antes do curso acontecer. 

3. Questionário Inicial do perfil dos professores: 32 questões que versavam 

sobre o perfil acadêmico e conhecimentos dos professores participantes 

sobre o TEA e PEI. Seis questões desse instrumento foram retiradas do 

questionário para os professores elaborado por Pimentel e Fernandes (2014). 

Esse questionário inicial apontou as demandas e concepções iniciais dos 
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docentes em relação ao PEI e TEA (ver anexo 3) e foi aplicado no primeiro 

encontro da turma. 

4. Questionário de validade social: esse instrumento (anexo 4) teve como base 

o questionário de validade social de pesquisa de Tannus-Valadão (2013), 

que utiliza uma escala likert para atribuição de notas, que variam de 1 a 5 o 

grau de satisfação dos cursistas em 4 categorias: 1. Local; 2. Didática; 3. 

Professor; 4. Pessoal (ver em anexo 4). Foi aplicado no último dia de aula do 

curso. 

5. Protocolo de orientação para estudos de caso: Esse protocolo (anexo 5) 

criado pela pesquisadora é um guia de orientação de estudos de caso para 

os professores colaboradores do curso de formação. As orientações foram 

gravadas com o tempo de duração média de 1 hora e 30 minutos. O 

instrumento, baseado na metodologia problematizadora (FREIRE, 1996) e o 

arco de Maguerez (BORDENAVE E PEREIRA, 2008; BERBEL, 2001), foi 

composto por 5 partes descritas no protocolo de orientação (anexo 5), que 

vão desde reflexão mútua sobre a realidade dos alunos com TEA a partir dos 

vídeos da rotina deles ao registro dos possíveis problemas, causas e 

soluções para os problemas detectados (ver anexo 5). Durante esses 

momentos de orientações foi realizado a Autoscopia (SADALLA E 

LAROCCA, 2004) como procedimento investigativo que utilizou a 

videogravação para reflexão sobre comportamentos dos alunos com TEA em 

sala de aula, como também a autoavaliação dos docentes sobre suas 

atuações com eles. Esse procedimento foi aplicado durante a segunda fase 

do curso. 

6. Escala de autoeficácia: trata-se de um questionário composto por 30 itens, 

validado no Brasil por Canabarro; Teixeira; Schmidt (2018), que avalia as 

crenças de professores sobre a capacidade de desempenhar suas tarefas 

docentes no ensino de educandos com autismo. Esses itens foram 

fundamentados a partir de um guia de melhores práticas para educar os 

alunos com autismo e estão acompanhados por uma escala Likert de 6 

pontos que varia de 0 (não posso fazer nada) a 5 (certamente posso fazer). 

Foi verificada a pontuação de cada professor que respondeu ao instrumento 

através do somatório das pontuações (0-5) relativos a cada um dos 30 itens 

que compõem o instrumento. Essa escala foi aplicada no primeiro dia de aula 
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(pré-teste) sobre a temática do TEA e no último dia do curso (pós-teste) com 

o intuito de analisar se houve alteração no nível de autoeficácia docente em 

relação às suas práticas de ensino com seus estudantes. A escala na íntegra 

consta no anexo 6. 

7. Atividade em grupo (itens do PEI): atividade que coleta a concepção coletiva 

sobre o PEI e sua composição (anexo 11). Essa tarefa foi aplicada na fase 

prática do curso, onde foi construído o protocolo do PEI e desenvolvidos os 

estudos de casos. 

Recursos materiais 

 

 Câmera vídeo fotográfica - registro videográfico das aulas, reuniões 

presenciais e atividades produzidas pelos docentes; 

 Notebook - planejamento e apresentação das aulas, bem como análise 

de dados; 

 Equipamento multimídia - apresentação das aulas presenciais; 

 Pendrive - armazenamento de dados; 

 Gravador - gravação das orientações dos estudos de casos e aulas 

presenciais; 

 Caderno, caneta, folhas A4 - atividades produzidas em aulas; 

 Pasta catálogo - arquivo das folhas de frequência, bem como todos os 

instrumentos e atividades coletados em folha. 

 Plataforma Moodle - disponibilização de textos digitais, vídeos e 

demais mídias para os professores. Os professores enviavam, por 

meio dessa plataforma, as atividades do curso, como os diários de 

campo e o material videografado. 

 Software Iramuteq® - processamento e análise de dados qualitativos 

da pesquisa, como diários de campos, questionário inicial e atividades 

das aulas. O Iramuteq® é um software de análise textual que possibilita 

identificar o contexto em que as palavras ocorrem. Ele executa a 

análise lexical do material textual e particiona o texto em classes 

hierárquicas, identificadas a partir dos segmentos de textos 

compartilhados. 
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Aspectos Éticos 

 
 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Parecer: 3.440.89, ver anexo 7). 

Considerando a resolução 196/96, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, os 

participantes foram identificados com os pseudônimos para preservação de suas 

identidades. 

 
Procedimentos investigativos 

 
 

Considerando o percurso metodológico da pesquisa-ação colaborativa 

proposto por Franco (2020), o estudo foi desenvolvido em 5 etapas apresentadas na 

figura 2 a seguir. 

FIGURA 2 - PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

 

 
FONTE: O autor (2021) 

 
 
 

(1) Levantamento das demandas formativas sobre o TEA e PEI: antes da 

realização do curso, a pesquisadora agendou reunião em 12 de julho de 

2018 com as três gestoras do EDUCINESP na sede da instituição para 

aplicar um roteiro de entrevista que teve como foco realizar 3 ações: (a) 
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levantamento das demandas do público-alvo para o programa interventivo no 

que diz respeito à escolarização de estudantes com TEA e o PEI; (b) 

levantamento das escolas que atendem alunos com TEA; (c) apresentação 

do projeto e registro de possíveis recomendações feita pelas gestoras. 

(2) Diagnóstico da situação do PEI no estado: a partir da análise do roteiro de 

entrevista com as gestoras foi possível realizar um diagnóstico sobre a 

situação do PEI no contexto estadual. 

(3) Apresentação do grupo e do projeto: após ter estabelecido contato eletrônico 

e presencial com as escolas escolhidas, incluindo o envio das cartas de 

apresentação e de anuência, foi marcado o primeiro encontro (15 de 

março de 2019), com os participantes para apresentação do grupo e do 

programa de formação, bem como para coletar as assinaturas dos termos 

de consentimento livre e esclarecido para professores e alunos. 

(4) Formação teórica: com base nas demandas sinalizadas na etapa 1, o curso 

foi estruturado em 21 encontros, ofertados na modalidade presencial com 

carga horária total de 84 horas. De forma específica, a primeira etapa do 

curso compreendeu oito encontros presenciais com duração de quatro horas 

cada aula, totalizando 32 horas teóricas. Essa etapa contou com a 

participação de 23 professores, havendo 18 concluintes. As aulas teóricas 

que compuseram esses encontros trataram de quatro temáticas centrais da 

inclusão escolar de alunos em situação de deficiência: 1) educação Inclusiva 

na escola: desafios e perspectivas; 2) Transtorno do Espectro Autista: 

histórico, etiologia e características; 3) Práticas Baseadas em Evidências 

(PBE) para educandos com TEA; e 4) Plano Educacional Individualizado - 

teoria e prática. O aprofundamento de cada tópico foi realizado com base nas 

demandas formativas identificadas no questionário inicial, bem como no 

decorrer do curso. 

As temáticas foram apresentadas empregando metodologias variadas 

escolhidas por cada professor formador. O LATECE, bem como o bloco de aulas do 

Centro de Educação da UFRN foram usados para a formação. A avaliação da 

aprendizagem dos participantes foi feita mediante a realização das tarefas propostas 

e por discussões em aula. A frequência mínima exigida foi de 75%. O controle da 

frequência foi feito por lista de presença. 

Nessa fase de estudo teórico do curso, os participantes fizeram uso da 
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plataforma Moodle para explorarem o material teórico das aulas, bem como para 

registro destas por meio dos diários de campo (ver anexo 1). Os materiais incluíram 

artigos de periódicos, apresentações em PowerPoint e vídeos. 

A organização da primeira fase do curso pode ser visualizada por meio da 

figura 3. 

 
FIGURA 3. ORGANIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO 
 
 

 
 

FONTE: O autor (2021) 

 

Cada temática foi abordada por dois docentes em dois encontros formativos 

de quatro horas cada aula, totalizando uma carga horária de 32 horas, conforme o 

cronograma apresentado no quadro 8. 
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QUADRO 8 - CRONOGRAMA FORMATIVO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO 
 
 

Temática Mediadores Carga horária Datas das aulas 

1. Educação Inclusiva na escola: desafios e 

perspectivas 

Agente 1 

 
Agente 1 

4 

 
4 

15/03/2019 

 
29/03/2019 

2. Transtorno do Espectro Autista: 

Histórico, etiologia e características 

Agente 2 

 
Agente 3 

4 

 
4 

12/04/2019 

 
26/04/2019 

3. Práticas baseadas em evidências para 

educandos com TEA 

Agente 4 

 
Agente 5 

4 

 
4 

10/05/2019 

 
24/05/2019 

4. PEI: aspectos teóricos Agente 1 

 
Agente 6 

4 

 
4 

07/06/2019 

 
12/07/2019 

Total  32h  

FONTE: O autor (2021) 

 

(5) Formação prática: a segunda etapa do curso diz respeito às 13 aulas 

presenciais com duração de 4 horas, totalizando 52 horas no total. Essa 

etapa foi estruturada por três dimensões de estudo os quais se 

desenvolveram de forma interligada e concomitante: a) estudos de casos, b) 

construção do PEI eletrônico e c) avaliação do PEI, conforme o cronograma 

a seguir. 

 
QUADRO 9 - CRONOGRAMA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO 

 
Temáticas Carga horária Data das aulas Mediadoras 

1. Estudos de casos: identificação e 4 19.07.2019  

avaliação do educando com TEA 4 02.08.2019  

 4 16.08.2019  

 4 30.08.2019  

2. Construção do PEI 4 13.09.2019  

 4 27.09.2019  

 4 11.10.2019 Agente 1 e 
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 4 18.10.2019 Agente 4 

 4 25.10.2019  

 4 08.11.2019  

 4 22.11.2019  

Avaliação do PEI 4 6.12.2019  

 4 13.12.2019  

Total 52h   

FONTE: O autor (2021) 

 
As 13 aulas foram mediadas pela pesquisadora, bem como sua orientadora. 

Esses encontros práticos buscaram responder basicamente as três questões 

norteadoras apresentadas na figura 28 para tornar possível a formatação do PEI 

eletrônico. 

 

 
FIGURA 28 - ESQUEMA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO
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FONTE: O autor (2021) 

 

Quanto aos estudos de caso, os professores da mesma instituição de trabalho 

foram agrupados em duplas e orientados por cinco professores colaboradores, de 

maneira a investigarem as demandas dos seus alunos com TEA. 

O tempo de orientação foi delimitado por cada orientador, mas em geral os 

encontros tiveram duração mínima de 1 hora e 30 minutos, o que complementa a 

carga horária do curso. Devido a problemas tecnológicos, nem todas as orientações 

conseguiram ser videogravadas. Ademais, o mínimo de três orientações não foi 

possível devido à oscilação na frequência dos estudantes com TEA na escola. 

Dois instrumentos nortearam os 7 estudos de caso: 1) atividade inicial e 2) 

protocolos de orientação. 

A atividade inicial demandou que cada dupla selecionasse uma rotina escolar 

do seu aluno(a) com TEA no qual este apresentasse maior dificuldade de 
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participação na sala de aula regular. Em seguida, deveriam filmar a rotina observada 

por 15 minutos e, posteriormente, assistir ao vídeo, discutir e descrever as 

características do estudante, identificando suas potencialidades e necessidades em 

termos de habilidades sociocomunicativas, comportamentais, características 

sensoriais e cognitivas. Além disso, deveriam descrever o ambiente da sala de aula, 

a rotina ou atividade alvo, bem como os comportamentos do aluno durante a 

atividade, apontando indícios de participação, não participação e estratégias para 

participação do estudante. 

Após as apresentações dos estudos de casos, cada dupla teve orientações 

específicas agendadas com seus professores orientadores. Essa etapa foi guiada 

por um protocolo de orientação (em anexo 5) que foi explorado em uma reunião 

prévia com os orientadores, bem como com os professores. 

O objetivo dessas orientações foi auxiliar, de maneira crítica e colaborativa, os 

professores cursistas a refletirem sobre os desafios sobrepostos ao processo de 

ensino e aprendizagem de seus estudantes com TEA, bem como as possíveis 

causas desses desafios a fim de planejarem possíveis soluções para dirimi-los. Por 

conseguinte, escolhemos a metodologia problematizadora (BERBEL, 2001) apoiado 

no arco de Maguerez (BORDENAVE E PEREIRA, 2008) perpassando por cinco 

etapas procedimentais descritas a seguir: 

1. Observação da realidade: inicialmente, orientadores e professores 

cursistas identificaram, no contexto da sala de aula do aluno com TEA, as 

variáveis que interferiram na adequada participação desse educando no 

processo de aprendizagem. Assim, seguindo o postulado de Bordenave e 

Pereira (2008), os professores e orientadores apreciaram os vídeos com 

vistas a identificar estratégias para a resolução do problema. Logo, os 

professores foram orientados pelo orientador a olharem atentamente e 

registrarem o que perceberam sobre o recorte da realidade escolar em que o 

estudante estava submetido, podendo, para isso, serem dirigidos por 

questões norteadoras que poderiam ajudá-los a identificar os problemas. 

2. Pontos-chave: nessa fase, os professores foram estimulados a 

formar uma nova síntese: a da elaboração dos pontos essenciais sobre o 

problema que deveriam ser estudados para compreendê-lo mais 

profundamente e, assim, encontrar formas de interferir na realidade a fim de 

solucioná-lo ou desencadear passos nessa direção. Poderiam ser listados 
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alguns tópicos a estudar, perguntas a responder ou outras formas. Foram 

esses pontos-chave que, de acordo com o modelo proposto por Schirmer 

(2012), deveriam ser aprofundados na etapa subsequente. 

3. Teorização: nessa etapa, os professores buscaram uma teorização 

sobre o problema através da recordação de informações prévias sobre os 

estudos teórico- práticos vivenciados no curso, bem como em outras fontes de 

pesquisa científica (livros, revistas especializadas, consulta a pesquisas já 

realizadas, consulta a especialistas sobre o assunto, observação sobre o 

fenômeno que está ocorrendo) e não convencionais (relatos orais, escritos...). 

As informações obtidas foram tratadas e analisadas quanto às suas 

contribuições para resolver o problema. 

4. Hipóteses de solução: nessa etapa foram levantadas as possíveis 

soluções para superação dos problemas identificados durante a observação 

da realidade. 

5. Aplicação à realidade: o resultado desse processo formativo 

voltou-se para algum tipo de intervenção na realidade escolar no qual foi 

observado o problema, imediatamente, dentro do nível possível de atuação, 

permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de 

compromisso social dos professores. As intervenções estão interligadas às 

estratégias que poderiam favorecer a participação do aluno com TEA em sua 

rotina, já registrado na primeira etapa de observação da realidade. 

 

 
Análise de Dados 

 

 
Os dados produzidos pelos instrumentos de pesquisa foram analisados 

utilizando o procedimento da Análise de Conteúdo (MENDES E MISKULIN, 2017) 

processados pelo Software Iramuteq® 0.7 alpha 2 (CAMARGO & JUSTO, 2013; 

RATINAUD & MARCHAND, 2012), uma interface de programação baseada na 

linguagem R, desenvolvida especificamente para análise quantitativa de dados 

textuais. Esse software codificou, organizou e separou as informações, permitindo a 

localização de todo o segmento de texto utilizado nos dados qualitativos. A escolha 

dessa ferramenta de software pelo pesquisador constitui-se como um meio de 

vantagem de organização das informações coletadas (CRESWELL, 2010). 
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Três tipos de análises foram feitas com o Iramuteq®, a nuvem de palavras, 

análise de similitude e o Dendograma. O primeiro consiste em agrupar as palavras e 

organizá-las graficamente em função da sua frequência e deve ser usado para uma 

análise lexical mais simples, ou seja, de rápida identificação das palavras-chaves de 

um conteúdo textual. 

O segundo, baseado na teoria dos (RATINAUD & MARCHAND, 2012), 

possibilita identificar as ocorrências entre as palavras e seu resultado traz indicações 

da conexidade entre elas, auxiliando na identificação da estrutura de construção do 

texto e os temas de relativa importância. Logo, sua utilização ajuda o pesquisador na 

identificação da estrutura da base de dados (corpus), distinguindo as partes comuns 

e as especificidades, além de permitir verificá-las em função das variáveis descritivas 

existentes (CAMARGO E JUSTOS, 2013). 

O terceiro, pertence ao método da Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), ou seja, os segmentos de texto são classificados em função dos seus 

respectivos vocabulários e o conjunto deles é repartido em função da frequência das 

formas reduzidas. A partir de matrizes cruzando segmentos de textos e palavras (em 

repetidos testes do tipo X²), aplica-se o método de CHD e obtém-se uma 

classificação estável e definitiva (REINERT,1990). 

Essa análise visa obter classes de segmentos de texto que, ao mesmo tempo, 

apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos 

de texto das outras classes (CAMARGO, 2005). A partir dessas análises em 

matrizes, o software organiza a análise dos dados em um dendograma da CHD, que 

ilustra as relações entre as classes. Assim, indica-se esse tipo de análise para 

apontar representações sociais ou elementos de representações sociais sobre o 

objeto social estudado (CAMARGO E JUSTOS, 2013) 

Três etapas foram percorridas para análise dos dados: a) pré-análise; b) 

exploração do material; e c) tratamento dos resultados, a inferência e a intepretação 

(MENDES E MISKULIN, 2017), conforme podemos ver na figura 4, a seguir. 
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FIGURA 4- ORGANOGRAMA DA ANÁLISE DE DADOS 

 

Fonte: Baseado em Mendes e Miskulin (2017) 
 
 

a) Pré- Análise 

 
 

A primeira fase diz respeito à organização dos dados para constituição do 

corpus da pesquisa. “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para 

serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 1977, p. 96). Foi 

estabelecido um contato com os dados por meio de uma leitura “flutuante”, buscando 

perceber as primeiras impressões, mensagens, representações, emoções, 

conhecimentos e expectativas neles contidas (FRANCO, 2008). Tendo como foco a 

questão da investigação e o objetivo proposto, a posteriori, foi feita a escolha dos 
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documentos, baseada em quatro regras sugeridas por Bardin (1977): da 

homogeneidade17, da representatividade18, de pertinência19 e da exaustividade20. Os 

instrumentos escolhidos podem ser visualizados no quadro 6, assim como a 

constituição do corpus. 

Em seguida foi feito o preparo do material por meio de procedimentos como 

codificação dos textos dos documentos escolhidos e revisão textual para poderem 

ser processados pelo Iramuteq®. Cada documento escolhido representa um módulo 

do curso (I ou II), bem como temáticas seguidas de seus quantitativos de textos21 

que compõem o corpus textual do estudo, conforme podemos observar no quadro 6. 

O número de textos diz respeito à quantidade de respostas dada a uma 

questão aberta por cada participante. Os critérios de escolha dos temas estão 

relacionados às questões de pesquisa ou objetivos do estudo. A modalidade de 

análise foi selecionada com base na melhor forma de simular os elementos de 

representações sociais22 sobre o objeto social estudado (PEI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17

 Os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e selecionados por 
indivíduos semelhantes (URQUIZA E MARQUES, 2016). 
 
18

 Análise sobre uma amostra de material que representa o universo do estudo (URQUIZA E 
MARQUES, 2016). 
19

 Os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo previstos (URQUIZA E MARQUES, 
2016). 
 
20

 Nenhum documento deve ser deixado de fora (URQUIZA E MARQUES, 2016). 
21

 Compreende-se texto como sendo cada resposta dada por "n" participantes a uma questão aberta 
(CAMARGO E JUSTO, 2013). 
 
22

 As representações sociais são o conjunto de explicações, crenças e ideias comuns a um 
determinado grupo de indivíduos; resultam de uma interação social, sem perder de vista, contudo, a 
questão da individualidade” (MOARES et al, 2018, p.18) 
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QUADRO 10 - CLASSIFICAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 
 

Instrumentos Módulo Temas Nº de 
textos 

Tipo de análise 

Questionário 

Inicial 

I 1. Percepção docente quanto aos 

seus trabalhos pedagógicos com os 

alunos com TEA (Q11); 

2. Estratégias docentes com seu 

aluno com TEA (Q12); 

3. Motivos que levaram os 

participantes a fazer esse Curso de 

Formação (Q 30); 

4. Função do PEI no trabalho 
pedagógico dos professores (Q 32); 

17 

 
 

17 

 
 

15 

 
15 

Nuvem de 

palavras 

Atividade em 
grupo 

I 5. Itens do PEI; 8 Nuvem de 
palavras 

Diários de 

Campo 

I 6. Educação inclusiva; 
7. Autismo; 

8. PBE; 
9. PEI teórico; 

77 Análise de 

similitude 

Diários de 
Campo 

II 10. Construção do inventário do 
PEI; 

41 Dendograma 

Protocolos de 

orientação 

II 11.Comportamentos de não 

participação dos alunos durante sua 

permanência em sala de aula; 

12. Modos de participação do aluno 

com TEA; 

13. Estratégias de Participação; 

14. Causas e soluções dos 

problemas de participação do aluno 

com TEA; 

56 Análise de 

similitude 

Total 2 14 256 3 

FONTE: O autor (2021) 
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Podemos observar que foram preparadas quatro perguntas do questionário 

inicial, (Q11; Q12; Q30; Q32) com o mínimo de 15 textos cada uma. Já na atividade 

de classe sobre os itens do PEI, foram usados oito textos. Essas variáveis foram 

analisadas e, a posteriore, separadamente por meio da nuvem de palavras23. 

Além disso, foram preparados e analisados 77 textos dos diários de campo 

referentes a quatro temas de oito aulas teóricas, além de sete protocolos de 

orientação registrados pelos professores orientadores, contendo 56 textos. Essas 

variáveis foram analisadas separadamente por meio da análise de similitude. Outra 

variável analisada posteriormente, por meio de um dendograma, foram 41 textos dos 

diários de campo sobre a fase prática da formação sobre a construção do PEI. 

Resumidamente, foram analisados 64 textos docentes sobre as quatro 

questões do questionário, 118 dos diários, oito da atividade de classe e 56 dos 

protocolos de orientação, originando 256 textos24 organizados em 11 arquivos, que 

originou 11 Unidades de Contexto Inicial (UCI). 

A codificação desses textos foi separada por uma linha de comando com 

asteriscos compreendendo variáveis como (p) escolhida conforme o número dado a 

cada participante, e (q) para situar o número da questão, conforme esse exemplo 

(**** *p1_q11). Logo, para cada questionamento ou assunto a ser reconhecido pelo 

software como um texto foi utilizado uma linha desse tipo exemplificado. As 

perguntas foram eliminadas, mantendo-se somente as respostas de forma completa 

e referenciada à pergunta. 

A seguir foi realizada a revisão de todo o arquivo, a correção de erros de 

digitação e pontuação, a uniformização das siglas e a junção de palavras 

compostas, por exemplo, o termo “Professor_educação_especial” que, se fosse 

incluído sem a separação pelos caracteres underline em substituição aos espaços, 

seria processado pelo sistema como se fossem três palavras diferentes. Dessa 

maneira, o processamento é feito com o maior aproveitamento das palavras 

compostas no corpus. 

Podemos ver na figura 5 um exemplo de corpus textual com linhas de 

comando referentes às respostas à variável categórica sobre os motivos que 

levaram os participantes a fazer o curso de formação sobre o PEI. 

23 Soma de respostas 
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FIGURA 5- CORPUS TEXTUAL COM LINHAS DE COMANDO REFERENTES ÀS 

RESPOSTAS E VARIÁVEIS CATEGÓRICAS 
 

 
FONTE: Corpus elaborado com os dados obtidos na pesquisa 

 
 

A seguir serão empreendidos esses corpus textuais. 

 
 

B) Exploração do material 

 
 

De acordo com Bardin (1977 apud MENDES E MISKULIN, 2017), em alguns 

casos, o uso de computadores pode ser interessante para a análise de conteúdo, 

principalmente quando a unidade de registro é a palavra. As unidades de registro 

são as menores unidades de significação que servem para analisar o conteúdo das 

mensagens, tais como palavra, frase, expressão, parágrafo, tema, personagem, 

acontecimento, item e objeto. Esses diferentes tipos de unidades não são 

excludentes, logo podem ser combinadas permitindo analisar o material por 

diferentes pontos de vista (FRANCO, 2005). 

Sendo assim, nessa fase, os dados brutos foram tratados de maneira mais 

profunda e representativa pelo Iramuteq®, originando as unidades de registro, bem 

como unidades de contexto (BARDIN, 1977). Estas mapeiam o contexto que 

envolve a unidade de registro permitindo compreender melhor seu significado e o 

sentido dela para fim de interpretação (MORAES, 1999 apud LUKOSEVICIUS E 
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SOARES, 2016). Partindo desse princípio, nesse estudo, a palavra23 e o tema24 

foram nossas unidades de registro, logo, a frase e o parágrafo nossas unidades de 

contexto, respectivamente. Estas unidades de contexto foram reconstruídas para 

entender a comunicação simbólica dos textos, considerando, além do conteúdo 

explícito, o autor, o destinatário, as formas de codificação e a transmissão da 

mensagem (MORAES, 1999). 

Além disso, também foram consideradas as unidades de enumeração em 

termos de frequência, ou seja, analisamos por meio do Iramuteq®, a frequência com 

que uma unidade de registro apareceu no corpus textual, refletindo a importância 

dessa unidade. 

A partir da leitura de cada instrumento documental descrito no quadro 6, foi 

possível encontrarmos 14 temas. 

 
C) Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

 
 

O tratamento dos resultados consistiu no processamento do corpus textual 

pelo Iramuteq®, que nos permitiu encontrar algumas categorias de análise, 

descrever e analisar os dados, de modo a apresentá-los por meio da inferência e 

interpretação. Ambos “buscam o entendimento mais aprofundado do conteúdo das 

mensagens apoiando-se em procedimentos estatísticos, interpretativos ou ambos” 

(LUKOSEVICIUS E SOARES, 2016, p.9). Foi utilizada uma abordagem quantitativa 

e qualitativa, por meio de técnicas estatísticas simples como análise de frequências 

(análise de similitude e dendograma), a qual exigiu a capacidade interpretativa da 

pesquisadora, identificando as unidades de contexto, extraindo o significado dos 

conteúdos de maneira mais profunda, orientando-se sempre pela fundamentação 

teórica dos dados. 

Essa análise foi fundamentada pela abordagem da aprendizagem situada em 

                                                
23 Permite analisar tendências ou riqueza vocabular. Para esta última, pode-se dispor do coeficiente 
de variedade vocabular e coeficiente gramatical (Richardson, 1999 apud LUKOSEVICIUS E 
SOARES, 2016, p.6) 
 
24 Permite recortar o conteúdo pelo sentido. Pode ser evocado em uma única afirmação ou 
desenvolvido em uma passagem de texto inteira; ele pode aparecer sob forma de uma alusão em um 
detalhe (a escolha de uma palavra ou mesmo uma forma gramatical) ou estar presente, difuso, dentro 
de uma passagem (URUNG, 1974, p. 26 apud LUKOSEVICIUS E SOARES, 2016, p. 6) 
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uma comunidade de prática25 (WENGER, 1998). Essa teoria enfatiza a participação 

e a aprendizagem em contextos específicos de interação, considerando as 

linguagens, os significados intersubjetivos de símbolos, valores, mitos, crenças e 

artefatos construídos por uma comunidade. No caso, buscamos perceber, por meio 

da análise dos discursos, a negociação de significados que ocorreu entre os 

docentes e demais participantes durante todo o processo de formação continuada, a 

qual será apresentada em formato de resultados na seção a seguir. 

 
Resultados 

 
 

Os resultados do estudo serão analisados considerando as 5 etapas 

previamente destacadas na metodologia. 

 
Etapa 1. Levantamento das demandas sobre TEA e PEI 

 
 

O ponto de partida desse estudo surgiu do interesse da classe de 

professores da rede em construir um modelo único de PEI e compreender sua 

funcionalidade. Essa demanda foi informada por meio de diálogos informais com a 

pesquisadora durante outro prévio processo formativo. Nessa perspectiva, uma 

reunião da pesquisadora com a supracitada gestão foi agendada para fins de coleta 

de dados e definição do delineamento do estudo. Essa etapa foi composta por três 

ações: (a) levantamento das demandas e do público-alvo para o programa 

interventivo; (b) levantamento das escolas que atendem alunos com TEA; e, (c) 

apresentação do projeto. 

a) Identificação das demandas e do público-alvo: o objetivo dessa 

etapa foi identificar as demandas formativas sobre o processo de escolarização de 

estudantes com TEA e seus educadores da rede estadual de ensino que receberiam 

essa formação em serviço. Esses dados foram produzidos por meio de uma 

entrevista semiestruturada (anexo 8), conduzida em 12.07.2018, realizada com a 

equipe EDUCINESP na própria sede da Secretária de Educação Especial do RN. 

                                                
25 São essencialmente grupos de pessoas que compartilham uma preocupação ou uma paixão por 

algo que fazem e procuram aprimorar cada vez mais suas habilidades por meio de trocas de 
experiências (WENGER, 2000), buscando soluções para uma classe comum de problemas e 
incorporando, consequentemente, um estoque de conhecimento (LAVE; WENGER, 1991) 
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Nessa entrevista, os gestores indicaram alguns desafios quanto à escolarização de 

estudantes com TEA, conforme destacado no seguinte segmento: 

 
A crescente demanda de estudantes com TEA é um deles. Existe a 
necessidade de ampliar os serviços de apoio a esse público, a 
formação dos educadores e ampliação da organização de 
recursos da escola, do contexto macro também. Quando eu falo da 
formação ela é extensiva a todos que compõem a escola, mas é 
inegável que ela é voltada em especial aos professores que 
atuam na sala de aula comum, os professores da sala de 
recursos e essa articulação entre eles, que são responsáveis 
pelo processo de ensino e aprendizagem desses alunos. A 
articulação na escola com o AEE, quer seja ele ofertado na escola ou 
nos centros, se configuram como desafios e necessidades de 
recursos humanos no que se refere a professores de apoio escolar. A 
fragilidade na rede de serviço de saúde que tem deixado muitos 
escolares sem a devida assistência e é inegável que isso tem 
consequências nos processos de ensino e aprendizagem desses 

estudantes (grifo nosso, LIS, 12.07.18) 
 

 

A fala de Lis sugere os desafios sobrepostos pela demanda crescente dos 

estudantes com TEA (NUNES, AZEVEDO, SCHMIDT, 2013; SANTOS E 

ELIAS, 2018) destacando a necessidade de serviços de apoio26 (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 2011) e formação continuada para os professores do AEE e da sala de aula 

comum, conforme documentado na literatura. Araújo (2017), por exemplo, 

evidenciou a necessidade formativa sentida por professores do AEE do Rio Grande 

do Norte, principalmente no que se refere ao subsídio e aproximação entre seus 

afazeres pedagógicos na SRM e os da sala de aula comum. Ademais, observa-se a 

insuficiência da rede de serviço de saúde aos estudantes com TEA (PORTOLESE 

ET AL, 2017) e suas consequências nos processos de ensino e aprendizagem desse 

público. 

Esse desafio de articulação docente também foi relatado por Lua, assessora 

pedagógica de apoio aos professores da sala de recursos multifuncionais, e Sol, 

assessora pedagógica de apoio aos professores de educação especial. Segundo 

Sol, o professor de AEE dentro da sala de aula comum não tem dia de 

planejamento. Segundo a docente, ele (o professor do AEE) procura se articular com 

                                                
26 De acordo com o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, os serviços de apoio serão 
denominados atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, 
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado de 
forma complementar e suplementar (BRASIL, 2011, Art. 2, inciso 1) 
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o professor regular da maneira que consegue. Além disso, nem todas as escolas 

possuem dias de planejamento para essas categorias de professores 

[...] os professores do AEE não são orientados a adaptar as 
atividades isoladamente, eles precisam se articular com o professor 
titular de alguma maneira. Geralmente o professor da sala de aula 
comum faz o plano anual e o professor de AEE procurar esse 
professor para tentar planejar algo. Ademais, a maioria dos docentes 
possuem dois vínculos, logo, não conseguem planejar no contraturno 
(grifo nosso, SOL, 12.07.18). 

 
Esse contexto corrobora com a literatura que trata sobre as falhas de 

planejamento colaborativo relacionadas, principalmente, a fatores como jornada 

dupla de trabalho em escolas diferentes e excesso de demanda de trabalho docente, 

os quais se configuraram como barreiras para a efetuação de uma cultura 

colaborativa de trabalho (NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; SANT`ANNA, 2016; 

VALADÃO, 2013; CAMPOS, 2016; MELLO; HOSTINS, 2018; SANTIAGO E 

SANTOS, 2015; PLETSCH E GLAT, 2012; FERREIRA, 2019; ARAUJO, 2016). 

Ademais, o fato de o professor da sala de aula comum não ter dia de 

planejamento se constitui como um grave ato político-pedagógico 

(VASCONCELLOS, 2000), que retira as condições desse educador gerenciar e 

promover a aprendizagem dos seus alunos. É problemático que essa realidade seja 

mais abrangente, uma vez que a literatura aponta outros contextos de ensino onde 

prevalece a isenção do professor da sala de aula comum da responsabilidade 

didática e da participação do PEI dos alunos em situação de deficiência (PLETSCH 

E GLAT, 2012; MELLO E HOSTINS, 2018; CAMPOS,  2016; FERREIRA, 2019: 

FACCINNI, 2016). 
Esse enfoque dado à responsabilidade de um único serviço e/ou um único 

profissional (especialista) no ensino do aluno em situação de deficiência é 

considerado negativo pela literatura, uma vez que a formação do professor de SRM 

não abrange a complexidade de todos os tipos de deficiência e neurodiversidade 

(PELOSI; NUNES, 2009; OLIVEIRA; LEITE, 2011; PEREIRA, 2014).    Logo, o 

fortalecimento da cultura colaborativa entre equipe escolar, da saúde e os familiares 

de alunos em situação de deficiência, bem como a capacitação desses profissionais 

favorece a inclusão escolar, diminuindo a falta de articulação entre os serviços 

(BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019; CAMPOS, 

2016; PEREIRA E NUNES, 2014; NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; 

SANT`ANNA, 2016). 



 

 
104 

 

 

Outro desafio relatado pelas gestoras foi que os professores dos dois 

segmentos ainda possuem muitas dúvidas sobre suas atribuições e as formações 

fornecidas pela EDUCINESP que ainda não conseguiram alterar essa situação. Esse 

fato pode ser atribuído à falta de sintonia entre determinadas leis que compõem a 

política atual de formação de professores com as dinâmicas que organizam as 

políticas de educação especial/inclusiva (GUASSELLI, 2014). Essa perspectiva pode 

estar comprometendo também os modelos de formação promovidos pela 

EDUCINESP (fóruns e seminários). É preciso saber se estão conseguindo 

efetivamente interligar a teoria e prática (BRIANT; OLIVER, 2012) de modo a 

articular os saberes docentes com suas identidades profissionais e os papeis que 

desempenham (TARDIFF, 2007). 

Analisando esse contexto sob outro ponto de vista, de acordo com Paiva; 

Boruchovitch (2014), as crenças atribucionais de professores podem afetar a 

qualidade da sua prática docente, assim como suas relações interpessoais em sala 

de aula (PAIVA; BORUCHOVITCH, 2014). A premissa básica da Teoria 

Atribucional29 é de que as pessoas 

 
buscam compreender, prever, controlar e organizar seus eventos de 
vida e, para isso, desenvolvem um conjunto de pensamentos ou 
crenças pessoais sobre as causas responsáveis por esses eventos, 
sejam eles referentes às suas próprias vidas ou à vida de outros 
(TOLLEFSON, 2000 apud PAIVA; BORUCHOVITCH, 2014, p. 3-4). 

 
 

Em outras palavras, o fato dos professores falharem na compreensão sobre 

suas próprias atribuições profissionais, pode estar relacionado não só às crenças 

coletivas oriundas das falhas formativas ou políticas, como também a processos 

subjetivos vinculados ao seu sistema de crença pessoal classificados em três 

dimensões: internalidade (causas internas ou externas ao sujeito), a estabilidade 

(causas estáveis ou instáveis) e a controlabilidade (causas controláveis ou 

incontroláveis pelo sujeito). 

Podemos considerar que capacidade e o esforço são causas internas ao 

docente, ao passo que a influência do professor, seria externa. As atribuições 

 
 

29 A Teoria Atribucional, há cerca de 40 anos, “se destaca como uma das concepções proeminentes 
nos estudos sobre motivação, na psicologia social e, também, na psicologia educacional, com um 
sólido embasamento teórico e empírico, revelando, ainda, alta consistência dos seus achados em 
diferentes culturas” (WEINER, 2006; 2010 apud PAIVA; BORUCHOVITCH, 2014, p.3) 
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docentes poderiam ser tidas como estáveis, enquanto esforço e atenção seriam 

instáveis. A capacidade e a influência do professor são consideradas incontroláveis, 

mas, por outro lado, o esforço seria uma causa controlável pelo sujeito 

(BORUCHOVITCH, 1994; BORUCHOVITCH & MARTINI, 1997; MARTINI & DEL 

PRETTE, 2005 apud PAIVA; BORUCHOVITCH, 2014). 

Estar aberto a essa perspectiva da psicologia social pode ampliar nosso 

entendimento sobre o ser e fazer docente de modo a iniciar esse tipo de reflexão nos 

processos formativos. Com base nessa compreensão, seria factível investigar a 

ocorrência de possíveis transformações em termos de compreensão das atribuições 

docentes. 

Quando interrogado sobre as estratégias de superação que a EDUCINESP 

tem utilizado para esses desafios, foi relatado por Lis que são implementados 

 
fóruns sistemáticos e seminários que buscam mobilizar o 
protagonismo dos profissionais de educação que atuam para serem 
formadores [...] tanto os professores da sala de aula como da sala de 
recursos estão sendo agentes formadores em cada contexto. Chegar 
junto ao máximo possível dos professores no contexto escolar é uma 
possibilidade da formação que dar-se em serviço. Essa estratégia do 
professor assumir o processo formativo tem sido muito eficaz pela 
possibilidade do diálogo que ele vai estabelecendo com os demais 
professores e assim tornando possível alcançar o maior número de 
professores e contextos escolares mais distantes, porque temos 16 
DIRECs [...] (LIS, 12.07.18) 

 

 
De acordo com a subcoordenadora, os fóruns e seminários têm o intuito de 

ampliar as possibilidades de alcance de formação da rede escolar. Ademais, 

destaca-se nessa estratégia de ampliação formativa o fato de o professor assumir o 

protagonismo das formações em serviço como profissional multiplicador dos 

conhecimentos adquiridos em sua “bagagem” formativa. Outra estratégia de 

superação mobilizada foi a ampliação do quadro dos professores de apoio para dar 

maior sustentação aos estudantes, especificamente aqueles com TEA. De acordo 

com Lis, essa ampliação do quadro é efetivada 

pela via do concurso do quadro permanente e/ou seletivo, 
organização por via do concurso que permite o fortalecimento da 
formação desse profissional que está dando continuidade. E outro 
mecanismo muito relevante que está acontecendo é a possibilidade 
desse professor também acompanhar o estudante quando ele muda 
de uma etapa educacional, de um nível para outro, essa 
possibilidade dá maior confiança, tem dado segurança e 
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possibilidade de que esse estudante continue o seu processo de 
escolarização com mais tranquilidade e qualidade. (LIS, 12.07.18) 

 
 

Em relação ao levantamento do público-alvo foi disponibilizada por Lis uma 

planilha com o quantitativo de alunos com TEA no ano de 2018. Até o momento da 

entrevista foram identificados 290 alunos com TEA nas escolas regulares estaduais, 

156 no ensino fundamental I, 105 no fundamental II e 29 no ensino médio e 3 no 

EJA (EDUCINESP, 2018). Por essa razão, foi definido que o público-alvo da 

formação seriam professores do ensino fundamental I e II, níveis de ensino com 

maior concentração de alunos com TEA. Ademais, a literatura afirma a carência de 

estudos de intervenção com estudantes com TEA nesses níveis de ensino 

(PLETSCH E GLAT; 2012; COSTA, 2016; MASCARO, 2018). 

Sendo assim, os critérios de inclusão foram: (a) ser professor efetivo de 

alunos com TEA (com frequência maior ou igual a 75%) da sala de aula comum e da 

sala de recursos multifuncionais dos ensinos fundamental I e II da rede estadual de 

ensino de Natal; e, (b) acordar em participar de todas as etapas do projeto. 

b) Levantamento das escolas que atendem alunos com TEA: a 

partir dos dados fornecidos por Lis, foi possível identificar sete escolas públicas 

estaduais que atendiam o maior número de alunos com TEA, conforme o gráfico 1. 

 
Gráfico 1- Escolas do ensino fundamental I e II que atendem maior número de 

estudantes com TEA 

 
 

Com base nesses dados foi possível constatar que duas escolas atendiam 

dois alunos com TEA, quatro escolas acolhiam três alunos e apenas uma instituição 

Escolas do ensino fundamental II que atendem maior número de estudantes 
com TEA 

4 

2 

1 

ESCOLAS COM 2 ALUNOS COM TEA ESCOLAS COM 3 ALUNOS COM TEA ESCOLAS COM 4 ALUNOS COM TEA 
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escolar recebia quatro estudantes com esse transtorno. A pesquisadora 

convidou os respectivos gestores das sete escolas acima assinaladas a participarem 

de uma reunião em que seria apresentado o projeto. 

c) Apresentação do projeto: durante a reunião com a EDUCINESP, 

foi apresentado o projeto preliminar do curso de formação contendo informações 

relativas aos aspectos metodológicos do curso, resultados esperados e cronograma 

do estudo. O projeto final contemplaria as demandas coletadas nessa reunião. 

Durante a apresentação, a equipe da EDUCINESP expressou suas ideias, 

bem como esclareceu dúvidas da pesquisadora. Destaca-se a satisfação das 

participantes quanto ao intento em tornar o PEI disponível em um sistema eletrônico, 

conforme revela a seguinte observação do diário de campo registrado pela 

pesquisadora: 

Ao ser mencionado pela pesquisadora uma possível concretização 
do PEI em formato eletrônico em nosso projeto, Lis, Sol e Lua 
mencionaram sobre o SIGEDUC (Sistema Integrado de Gestão da 
Educação), um sistema eletrônico em que todo o professor do Estado 
possui login e senha para inserir os relatórios do desenvolvimento 
acadêmico de seus estudantes. Todo o acompanhamento dos 
estudantes com deficiência é registrado nesse banco de dados. As 
participantes verbalizaram o intento em tornar o PEI disponível no 
SIGEDUC (Diário de campo, 12.07.2018). 

 

 
Nessa reunião, ficaram acordados os seguintes encaminhamentos: 
 

 A formação docente deveria ser iniciada em 2019 no formato 

metodológico colaborativo, teórico e prático, presencial e virtual 

(Plataforma Moodle/UFRN); 

 Somente a 1º DIREC de Natal seria contemplada no estudo, devido a 

inviabilidade logística de gerenciar 16 DIREC para os encontros 

formativos; 

 As diretrizes do PEI poderiam ser inseridas como atualização, na 

resolução Nº 03/2016-CEB/CEE/RN, 23 de novembro de 2016, que fixa 

normas para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade de Educação Especial; 

 A pesquisadora deveria enviar um ofício à secretária de educação 

solicitando sua autorização para aplicação da pesquisa. 
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 Sendo assim, após carta de aceite da secretária (nº do ofício 

968/2018/SEEC) autorizando a realização da pesquisa, a etapa 2 do 

estudo teve início. 

 
Etapa 2. Diagnóstico da situação do PEI no Estado 

 
 

A partir da entrevista com Lis (em anexo 8), foi possível descrever como o PEI 

estava sendo elaborado pela rede estadual de educação. Primeiramente, fez-se 

necessário conhecermos a concepção de PEI da referida participante: “O PEI é um 

instrumento de planejamento onde traz estratégias para o professor de apoio mediar 

o processo de ensino e aprendizagem do estudante que vir a ter essa necessidade 

diante das suas condições específicas de aprendizagem” (LIS, 12.07.18). 

Nessa definição, percebe-se o foco dado ao professor de apoio como 

mediador do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes em situação de 

deficiência dentro do PEI. Esse profissional de apoio dentro do sistema educacional 

do RN é um pedagogo que atua junto ao estudante com deficiência na sala de aula 

comum. Esse cargo foi fundamentado na nota técnica nº 19, de 08 de setembro de 

2010 destinado aos profissionais de apoio para alunos com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento matriculados nas escolas comuns das redes públicas de 

ensino. 

Em contrapartida, a revisão de literatura sobre o PEI não enfatiza nenhum 

profissional dominante nos processos subjacentes ao protocolo, pelo contrário, 

enfatiza a corresponsabilidade de todos os profissionais. Ademais, o conceito dado 

ao PEI como instrumento de individualização está alinhado com a literatura (COSTA; 

SCHIMDHT, 2019; PEREIRA, 2014; CUNHA, 2012). 

Partindo dessa perspectiva, em meados de 2018, a EDUCINESP iniciou um 

movimento de formações continuadas sobre o PEI, conforme menciona Sol: 

 
 

por via de fóruns que são formações que têm articulado os 
profissionais de educação de forma que possa fortalecer, 
principalmente, o atendimento educacional de alunos com TEA em 
virtude da considerável demanda na rede escolar estadual. Outra 
estratégia é a formação sobre PEI por meio por meio do WhatsApp, 
onde eles orientam uns aos outros, trocam informações e 
experiência, considero uma espécie de um fórum bastante produtivo 
(SOL, 12.07.18). 
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Nessas formações buscava-se construir um modelo de PEI fundamentado na 

literatura nacional (GLAT et al, 2012; PEREIRA, 2014; VLIESE; PLETSCH, 2014; 

OLIVEIRA; MACHADO; 2007). Essa busca justifica-se por inexistirem diretrizes 

regulamentadas do PEI focadas no contexto regular de ensino no estado. Ademais, 

existia uma diversidade de modelos de PEI desenvolvidos pelos professores das 

classes especiais da rede. 

Paralelamente, a EDUCINESP orientava os professores das SRM que 

elaborassem o Plano de Atendimento Educacional Especializado (Plano de AEE) a 

partir do roteiro fornecido pelo Fascículo 1 - Escola comum inclusiva (BRASIL, 2010). 

O Plano de AEE remete “às ações específicas do AEE para que o aluno possa ter 

acesso ao ambiente e aos conhecimentos escolares de forma a garantir com 

autonomia acesso, a permanência e participação dele na escola” (BRASIL, 2010). 

Sobre essa temática, 

 
 

O roteiro do Plano de AEE consiste em 10 pontos: 1. Objetivos do 
plano: 2. Organização do atendimento; 3. Atividades a serem 
desenvolvidas no atendimento ao aluno; 4. Seleção de materiais a 
serem produzidos para o aluno; 5. Adequações de materiais; 6. 
Seleção de materiais e equipamentos que necessitam ser 
adquiridos; 

7. Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do 
atendimento e da produção de materiais; 8. Profissionais da escola 
que receberão orientação do professor de AEE sobre serviços e 
recursos oferecidos ao aluno, tais como professor de sala de aula, 
Professor da Educação Física, Colegas de turma, Diretor escolar, 
Equipe pedagógica e outros; 9. Avaliação dos resultados; 10. 
Reestruturação do Plano (BRASIL, 2010). 

 
 

Portanto, podemos inferir que coexistiam dois modelos de planejamento no 

sistema educacional estadual do RN: o Plano de AEE “de competência dos 

professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em 

articulação com os demais professores do ensino regular” (BRASIL, 2009, p. 2) e o 

PEI “de competência dos professores de educação especial (professor de apoio) em 

articulação com os demais professores do ensino regular e da SRM” (LUA, 

12.07.2018). Vale destacar que o primeiro já era amplamente utilizado pelos 

professores da SRM da rede e o segundo estava, durante a realização da pesquisa, 

sendo construído. 
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PEI 
Elaborado pelo professor 

da SRM 
Foco = desenvolvimento 

de habilidades funcionais 

Elaborado pelo professor 
da Educação Especial 

Foco = desenvolvimento 
de habilidades 
acadêmicas 

Plano do AEE 

A fragmentação do PEI pode ser explicada pelas atribuições específicas do 

professor da SRM que, no contexto das escolas estaduais do RN, estavam 

essencialmente focadas na eliminação de barreiras que inviabilizavam a 

escolarização na classe regular. Ou seja, viabilizar o acesso do aluno ao que lhe é 

ensinado na sua turma da escola comum, garantindo-lhe a participação no processo 

escolar e na vida social em geral, segundo suas capacidades (cf. BRASIL, 2010). 

Em outras palavras, o papel do Plano de AEE seria desenvolver as 

habilidades funcionais para que o educando conseguisse compreender os conteúdos 

curriculares definidos pelo PEI, que era liderado pelo professor de apoio/educação 

especial. 

FIGURA 6: MODO DE FUNCIONAMENTO DO PEI E DO PLANO DE AEE 
 

 

 

 
FONTE: O autor (2021) 

 
 

Conforme observado no modelo acima, o objetivo do Plano do AEE seria 

apoiar/viabilizar a implementação do PEI, desenvolvendo no aluno as habilidades 

necessárias para a realização das atividades na sala de aula. Essa estrutura de 

funcionamento traz similaridades ao paradigma da integração, onde o aluno deveria 

desenvolver determinadas competências para conviver na sala de aula regular 

(CARNEIRO, 2008). 

Nessa coexistência de ambos os documentos é indispensável o trabalho 

colaborativo entre os profissionais da sala de aula comum (incluindo o professor de 

apoio) e da SRM, bem como a equipe multidisciplinar. A esse respeito, a literatura 

reconhece a existência de multimodelos de PEI (VALADÃO, 2011; 2013; VALADÃO 

E MENDES, 2018; COSTA, SCHIMDHT, 2019), devido às falhas de 

regulamentação desse documento no Brasil, como já mencionado, resultando na 



 

 
111 

 

 

predominância de modelos de planejamento centrado mais nos serviços existentes, 

como o Plano de AEE. 

Por essa razão, a EDUCINESP demonstrou o interesse em participar desse 

estudo, com o intuito de construir um modelo de PEI efetivamente colaborativo, mais 

centrado no indivíduo do que nos serviços do AEE, de acordo com os recursos 

locais. 

O acompanhamento dos estudantes em situação de deficiência era, durante a 

realização desse estudo, registrado no Sistema Integrado de Gestão da Educação 

(SIGEDUC). Trata-se de um sistema eletrônico para auxiliar o professor com as 

atividades de seu dia a dia como: digitar notas, registrar frequência e conteúdos 

ministrados, entre outras funcionalidades. Os professores titulares da sala de aula 

comum tinham acesso a essa plataforma digital para inserirem notas e relatórios de 

resultados finais de todos os alunos. 

Os professores de AEE, por sua vez, eram orientados a inserirem as 

informações do plano de AEE nesse sistema (com até 4.000 caracteres), baseado 

no roteiro de Brasil (2010) supracitado. Vale destacar que o professor de Educação 

Especial30 (de apoio) teve acesso a essa plataforma somente em 2020, embora 

tenha atuado com esses educandos desde 2015. 

Em outras palavras, até 2019, o PEI era inexistente no sistema, pois ainda 

estava sendo elaborado a partir dos cursos de formação promovidos pela 

EDUCINESP31, incluindo a capacitação descrita no presente estudo. A partir das 

discussões e construtos coletivos desenvolvidos nesses momentos formativos o PEI 

passou a ser incorporado pelo sistema no final de 2019, conforme podemos 

visualizar na figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 A contratação de professores da Educação Especial teve início em 2015 por meio do Edital nº 
001/2015 – SEARH – SEEC/RN, de 30 de outubro de 2015. 
31 Antes do início deste estudo, a própria pesquisadora foi mediadora de dois encontros formativos 
sobre o PEI promovidos pela EDUCINESP, no ano de 2018. 
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FIGURA 7 - LAYOUT DO PEI 

 
 

FONTE: SIGEDUC (2019) 

Isso significa uma conquista para os alunos em situação de deficiência do 

Estado, uma vez que o seu processo de escolarização passa a ser gerenciado por 

um modelo de PEI único, virtual, flexível e em constante fase de avaliação. Por outro 

lado, o sistema apresenta algumas lacunas como a restrição de gerenciamento de 

dados por parte dos professores regulares, sendo o professor de educação 

especial/apoio o principal mediador/ gerenciador do PEI. 

 
Etapa 3. Apresentação do grupo e do projeto 

 
 

Após a entrega das cartas de apresentação (anexo 9) e dos termos de 

consentimento livre e esclarecido – TCLE (anexo 10), de maneira presencial e virtual 

nas escolas selecionadas, os interessados realizaram suas inscrições via e-mail e 
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WhatsApp e em seguida confirmaram suas presenças na aula inaugural (dia 15 de 

março de 2018) para apresentação formal do grupo. 

Esse momento contou com a participação de 16 professores e Lis, conforme o 

registro da figura 8. 

FIGURA 8- APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

FONTE: O autor (2021) 

 

Nesse encontro, as seguintes atividades foram realizadas: (1) apresentação 

do grupo; (2) exposição da pesquisadora sobre a dinâmica do curso; (3) coleta dos 

TCLE devidamente assinados pelos docentes envolvidos; (4) aplicação do 

questionário inicial; e (5) leitura e reflexão sobre educação inclusiva. 

Um questionário inicial foi aplicado aos professores (anexo 3), contendo 

questões sobre suas formações, concepções prévias sobre o PEI e TEA, bem como 

expectativas do grupo quanto ao curso. 

O quadro 11 mostra o perfil dos participantes do curso conforme os dados do 

questionário inicial. 

QUADRO 11- O PERFIL DOS PARTICIPANTES DO CURSO 
 

Participante Formação Atuação 

P1 Graduada em Pedagogia. Professora da sala de recursos 

multifuncionais dos anos iniciais. 

P2 Graduada em Pedagogia. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P3 Graduada em Pedagogia. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos iniciais. 

P4 Licenciatura plena em Letras e 

especialista em Linguística. 

Professora dos anos finais do ensino 

fundamental II - 9º ano. 
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P5 Graduada em Pedagogia. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P6 Graduada em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia, 

Libras, saúde e educação inclusiva. 

Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P7 Licenciatura em Educação Artística 

com habilitação em artes plásticas. 

Especialista em Arteterapia. 

Professora dos anos finais do ensino 

fundamental 2 - 6º ano. 

P8 Graduada em Pedagogia. Professora da sala de recursos 

multifuncionais dos anos finais. 

P9 Licenciatura em Letras. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos iniciais. 

P10 Graduada em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia. 

Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P11 Graduada em Pedagogia e 

especialista em Literatura. 

Professor da sala de recursos 

multifuncionais dos anos iniciais. 

P12 Graduada em Pedagogia e 

especialista em AEE. 

Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P13 Graduada em Pedagogia. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos iniciais. 

P14 Licenciatura em História. Professor dos anos finais do ensino 

fundamental 2 - 8º ano. 

P15 Graduada em Pedagogia. Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P16 Graduada em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia e 

Psicomotricidade. 

Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos iniciais. 

P17 Graduada em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia. 

Professora de apoio/educação especial 

da sala de aula comum dos anos finais. 

P18 Graduada em Pedagogia e Professora da sala de recursos 
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 especialista em Terapia ABA. multifuncionais dos anos finais. 

P19 Graduado em Pedagogia. Professor de apoio/educação especial da 

sala de aula comum dos anos iniciais. 

P20 Licenciatura em Matemática 

especialista no Ensino de 

matemática para o ensino médio. 

Professora dos anos finais do ensino 

fundamental. 

P21 Licenciatura plena em Pedagogia e 

Especialista em Psicopedagogia 

institucional anos iniciais. 

Professora da sala de recursos 

multifuncionais dos anos finais. 

P22 Licenciatura em Educação Artística, 

bacharel em Ciências Sociais 

(Sociologia/Política) e especialista 

em Educação especial e educação 

inclusiva. 

Professor da sala de recursos dos anos 

finais. 

P23 Licenciatura em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia 

Institucional e Anos Iniciais. 

Professora da sala de recursos 

multifuncionais dos anos finais. 

 

Do total dos 23 professores inscritos, 16 pertenciam aos anos finais do ensino 

fundamental e sete dos anos iniciais. Desse total, cinco professores, no quadro 

acima (P10; P14; P15; P17; P18), não conseguiram concluir o curso por motivos 

particulares, restando 18 professores. Desse quantitativo, a maior parte era 

composta por professores de apoio/educação especial (nove), a menor parte (três) 

por professores regentes dos anos finais do ensino fundamental, seguidos de seis 

professores da SRM. A participação das categorias de professores da sala de aula 

comum e da educação especial ainda é escassa em cursos dessa natureza (MELLO 

E HOSTINS, 2018; LIMA, 2017; VALADÃO, 2013; FACCINI, 2016). 

Podemos observar ainda que dos 18 professores concluintes do curso quase 

a metade (oito) não possuía qualquer especialização. Isso significa uma demanda 

formativa necessária para atender às necessidades dos educandos com TEA. Em 

outras palavras o baixo rendimento em termos de “participação e aprendizagem dos 

alunos com TEA está relacionado ao tipo de experiências que lhes são ou não 

ofertadas, o que depende diretamente do conhecimento daqueles que mediam seu 
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desenvolvimento” (BERTAZZO; DRESCHER; SCHMIDT, 2014, p. 6). 

A fim de compreendermos melhor os tipos de experiências que são ofertadas 

pelos participantes desse estudo, vamos analisar duas questões sobre como eles 

percebem seus trabalhos pedagógicos. 

Com base nas respostas à questão 11 do questionário inicial sobre as 

práticas pedagógicas adotadas, a seguinte nuvem de palavras foi produzida: 

 
FIGURA 9 - NUVEM DE PALAVRA 1- AUTOPERCEPÇÃO DOCENTE EM RELAÇÃO AS 

SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM SEUS ALUNOS COM TEA. 

 
 

 
 

FONTE: Software Iramuteq® 

 

Essa representação gráfica apresenta as palavras mais frequentes nos 

discursos docentes, representadas em diferentes tamanhos. O tamanho da letra 

indica a quantidade de vezes que o termo foi encontrado: as mais abundantes são 

escritas em tamanho maior e ocupam o centro da representação, enquanto as 

menores são grafadas nos entornos e com fontes em tamanho diferenciado. Sendo 

assim, a palavra “aluno” teve maior frequência no corpus (12 vezes), seguida da 

palavra “trabalho” (nove vezes). 

As palavras que mais se repetiram em seus discursos sugerem que muitos 

sentiam dificuldades em lidar com essa população. Essa afirmativa é corroborada 

pelas respostas individuais dos professores, que assinalam que “o aluno não entra 

em sala de aula” (P17) e “não mantém o foco para realizar as tarefas” (P9). Apesar 

de reconhecerem a existência de avanços no processo de ensino e aprendizagem 

com seus alunos com TEA, foi apontado a existências de muitas barreiras, conforme 

a fala de P18: “percebo um trabalho importante com pequenos avanços e também 
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muitas barreiras, que vão desde a assiduidade até espaços mais apropriados para 

recebê-lo”. 

Nesse sentido, a dificuldade perpassa também pela ausência de formação, 

como assinalado nas respostas “não tive uma formação adequada” (P20), “percebo 

que preciso melhorar, através de pesquisas e capacitações” (P11), “rede de apoio 

como a família, escola e profissionais” (P2) e “por meio dessas práticas poderão 

viabilizar os maiores ‘avanços’ com seus alunos” (P8). 

A literatura afirma que a raiz das dificuldades e dos desafios encontrados no 

trabalho diário com estudantes com TEA é a falta de conhecimento mais 

aprofundado e sobretudo de cunho prático, que auxiliem no que e como fazer para 

ensinar e manejar as dificuldades comportamentais e acadêmicos de alunos com 

TEA (CAMARGO et al, 2020). 

Com base nas respostas à questão 12 do questionário inicial sobre as 

práticas pedagógicas adotadas, foi produzida a figura 10, que assinala as estratégias 

pedagógicas, em comum e particularizadas, utilizadas pelas três categorias de 

professores com seus alunos com TEA. Nos círculos constam as estratégias 

utilizadas por cada categoria de professor individualmente: na interseção esquerda, 

as que são comuns aos grupos de professores da SRM e de Apoio; enquanto que, 

na direita, as que são comuns aos grupos de professores da SRM e titulares; por fim, 

na interseção central, a estratégia que é comum a todos os grupos. 
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FIGURA 10 - ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS COM SEUS ALUNOS COM 

TEA, POR CATEGORIA DE PROFESSORES 

 
 

. 
FONTE: O autor (2021) 

 

Podemos analisar a partir dos dados descritos na figura 10 que o uso do PEI e 

do Plano de AEE foram estratégias utilizadas apenas pelos professores especialistas 

da SRM. Ademais, nota-se que tanto essa classe de professores quanto os de apoio 

afirmaram utilizar seis tipos de estratégias em comum: atividades adaptadas, 

sensoriais, cooperativas, materiais concretos, músicas e tecnologias assistivas. 

Já os professores titulares das séries finais do ensino fundamental possuem 

um repertório escasso de estratégias pedagógicas, comparados com os professores 

de AEE (SRM) e da educação especial (apoio). No entanto, afirmam utilizar 

estratégias de conhecer os alunos e materiais lúdicos, assim como os professores 

de AEE. Todas as categorias de professores possuíam como estratégias em comum 

o uso de imagens. Esses dados sugerem que os professores titulares demonstravam 

limitado conhecimento sobre as práticas que seriam mais apropriadas para 

indivíduos com autismo (NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013; SCHMIDT et al., 

2016; NASCIMENTO; CRUZ; BRAUN, 2017). 

Esses dados corroboram com a necessidade de estudos formativos sobre o 

PEI direcionados, principalmente, aos professores da sala de aula comum (MELLO 
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E HOSTINS, 2018; LIMA, 2017; VALADÃO, 2013; FACCINI, 2016). Portanto, cabe 

aos sistemas de ensino o compromisso com a formação continuada desse 

contingente (PRIETO, 2006). 

Dados do questionário inicial também apresentaram demandas formativas 

quanto ao PEI. Quando questionados se já tinham participado de formações sobre 

PEI, apenas seis (P2, P3, P6, P16, P19, P22) dos 18 professores concluintes do 

curso, afirmaram ter participado de capacitações promovidas pela EDUCINESP. 

Desse quantitativo, cinco professores pertenciam à classe de apoio/educação 

especial e um (P22) atuava na SRM. 

A despeito dessa participação, uma parte desses participantes sugeriu que os 

cursos não atendiam às demandas que apresentavam, conforme assinalado nas 

respostas destacadas no quadro 12. 

 
QUADRO 12 - OPINIÕES SOBRE OS CURSOS SOBRE O PEI OFERTADOS PELA 

EDUCINESP         ATÉ 2018 
 

Professores  

de apoio 

Opiniões sobre os cursos sobre o PEI ofertados pela EDUCINESP até 
2018 

P2 “De maneira geral elas acontecem ou com bastante informação teórica 

ou através de exemplos de casos bem-sucedidos. Sinto falta e percebo nas 

conversas com colegas que poderíamos ter mais situações práticas sobre. Já 

que é comum encontrar dificuldades no processo de construção, uso e 

avaliação do PEI”. 

P3 “Acredito que focaram apenas na parte teórica deixando a desejar no 

acompanhamento prático da produção dos mesmos”. 

P6 “Foram apresentados alguns modelos, mas acredito que necessitava de 

explicações mais específicas”. 

P16 “Achei fora da realidade do meu aluno que apresenta autismo severo e 

deficiência intelectual também severa”. 

P19 “Tivemos um único encontro sobre PEI junto a EDUCISESP para os 

professores de educação especial. Entretanto, foi algo superficial e não sanou 

as dúvidas do grupo”. 

P22 “Boas, porém, rápidas, necessitando algo que analise casos”. 

FONTE: O autor (2021) 

 
Esse contexto suscita novas políticas de formação docente que rompa com as 

estruturas tradicionais de formação, as quais por décadas têm sido apontadas como 
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“mobilizadoras dos instituídos cristalizados” (GATTI E BARRETO, 2009, p. 52). 

Parece faltar um entendimento de que a teoria é pouco fundamentada no 

fazer do professor, mesmo sendo um saber especialista. 

A necessidade de articulação entre a teoria e a prática parece ter sido o 

principal motivo de adesão à formação docente proposta nesse estudo. Essa 

afirmativa é respaldada nas falas de cinco professores distintos a seguir, quando 

questionados sobre o que os motivou a aderir ao curso: 

 
Necessidade de entender melhor o processo de inclusão e suas 
possibilidades práticas. (P2) 
Buscar diretrizes teóricas e práticas para a elaboração do PEI. (P3) 
Adquirir conhecimento, para melhorar minha prática pedagógica. 
(P11) 
A necessidade de aprofundar melhor os conhecimentos sobre PEI 
e aprimorar as minhas práticas na escola. (P16) 
Capacitação e melhoramento da minha prática enquanto professor 
de educação especial. (P19) 
Aprender a utilizar o PEI. (P12) 

 
Outros aspectos motivacionais que levaram os participantes a fazer esse 

curso de formação foi a necessidade de melhorar a qualidade de aprendizagem dos 

seus alunos em situação de deficiência, conforme as falas de cinco professores a 

seguir: 

 
Mais conhecimento no que estou fazendo e passar para os alunos 
uma qualidade melhor do aprendizado que adquirirei e para o meu 
currículo. (P1) 
Pela necessidade de ter um currículo e objetivos específicos para um 
aluno com maiores comprometimentos e saber traçar os objetivos e 
metas que, como professora, desejaria que ele atingisse. (P6) 
As limitações que são percebidas durante o trabalho efetivo com o 
aluno e o objetivo de inferir de forma ainda mais propositiva na sua 
formação acadêmica. (P8) 
Por se professora de educação especial e também por trabalhar com 
AEE no centro de atendimento ao surdo e ter a possibilidade de ter 
um aluno com TEA. (P13) 
Auxiliar os professores no planejamento das aulas para alunos com 
deficiência. (P20) 

 

 
Sendo assim, podemos inferir que os docentes reconhecem o PEI como 

instrumento com real potencial para aprimorar suas práticas docentes e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de aprendizagem de seus alunos com 

TEA (PEREIRA E NUNES, 2018; BARBOSA, 2018; OLIVEIRA, 2018; COSTA, 2016). 
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Ademais, dos 18 docentes concluintes do curso, apenas três (P12, P16 e 19) 

afirmaram já ter utilizado o PEI. Esses três professores também são da classe de 

apoio/educação especial. Isso denota a probabilidade de que muitos estudantes em 

situação de deficiência não estão tendo seus percursos educacionais devidamente 

planejados e monitorados por seus professores (LANUTI, 2017). 

Quanto às implicações do uso do PEI em suas práticas pedagógicas, o 

professor P12 afirmou que o PEI “ajuda muito nos momentos que precisamos 

adequar ao máximo possível as demandas do aluno com a da série que está 

matriculado”. Infere-se, assim, que o PEI colabora diretamente com as adaptações 

curriculares necessárias aos alunos em situação de deficiência (CRUZ, MASCARO 

E NASCIMENTO, 2011). 

Já a professora P16 concebeu o PEI como norteador da sua prática 

pedagógica (PEREIRA, 2014). 

 
Ao estudar e pesquisar sobre PEI encontrei um norte para estruturar 
sistematicamente as minhas intervenções e avaliar melhor o aluno 
que acompanhava, levando em conta também as habilidades 
funcionais e os focos de interesse dele. Entendi que o seu 
desenvolvimento deveria acontecer de forma integral e não limitado 
aos conteúdos conceituais. Ainda assim, senti falta de outros atores 
na elaboração e execução do Plano. Ficou um trabalho muito 
restrito a mim que sou professora de educação especial (P16). 

 
Podemos inferir que há um reconhecimento do PEI como proposta de 

organização do currículo do aluno (GLAT E PLETSCH, 2013; PEREIRA, 2014), uma 

vez que oferece espaço para conteúdos além de conceituais, como procedimentais e 

atitudinais. Destaca-se nessa fala docente, o sentimento de solidão na prática do 

PEI, devido a ausência de colaboração já evidenciada pela literatura (SANTIAGO E 

SANTOS, 2015; PLETSCH E GLAT, 2012; FERREIRA, 2019; ARAUJO, 2016; 

PLETSCH E GLAT, 2012; MELLO E HOSTINS, 2018; CAMPOS, 2016; FERREIRA, 

2019: FACCINNI, 2016). 

O professor P19 considera que o PEI é a “Melhor avaliação dos avanços e 

regressos dos alunos NEE (TEA)”. Assim como o professor anterior, concebem o 

PEI como um instrumento avaliativo (CAMPOS, 2016; FONTANA, CRUZ E PAULA, 

2019; PLETSCH E GLAT, 2012; BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; LIMA 2017; 

PEREIRA, 2014; CUNHA, 2012; GLAT, VIANA; REDIG, 2012) que fornece 

recursos necessários ao professor para respaldar as demandas dos alunos com 
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TEA. 

A seguir será apresentada uma nuvem de palavras com as respostas de 15 

professores sobre a função do PEI no trabalho pedagógico. 

FIGURA 11 - NUVEM DE PALAVRAS SOBRE A FUNÇÃO DO PEI NO TRABALHO 

PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES 

 
 

 
 

FONTE: Software Iramuteq® 
 

Nota-se na figura 11 que as palavras são posicionadas aleatoriamente de tal 

forma que as palavras mais frequentes aparecem maiores que as outras, 

demonstrando, assim, seu destaque no corpus de análise da pesquisa. Logo, a 

palavra “aluno” teve maior frequência no corpus, seguido de “nortear” e “PEI”. Desse 

modo, é possível observar que as palavras mais evocadas pelos professores 

representam a ideia de que o PEI cumpre um papel norteador de suas práticas e 

funções pedagógicas (BRAUN E VIANNA, 2011; MELLO E HOSTINS, 2018; 

SANTIAGO E SANTOS, 2015; MARCELINO; 2019; SCHIRMER; SILVA; NUNES, 

2017). 

De forma geral, as palavras suscitam o PEI como um tipo de planejamento 

acadêmico anual que oferece mais aprendizagem ao aluno em situação de 

deficiência (VALADÃO, 2011;2013; PEREIRA E NUNES, 2014). Logo, pode concluir 

que, apesar do incipiente uso do PEI pelos participantes, eles reconhecem os 

impactos promissores que corroboram a revisão da literatura feita no estudo 1. 

 
Etapa 4. Etapa teórica da formação 
 

Com base nas demandas sinalizadas na etapa 1, o curso foi estruturado na 

modalidade presencial, tendo atividades a serem realizadas virtualmente por meio 

da plataforma Moodle. Quanto à etapa teórica do curso em questão houve oito 

encontros presenciais divididos em quatro temáticas já explicitadas na figura 11. No 
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caso, a Secretaria de Educação à Distância (SEDIS) foi responsável pela criação e 

manutenção do curso na plataforma e, junto a essa instância, a pesquisadora 

participou de gravações de material informativo sobre a jornada formativa com as 

devidas orientações sobre a utilização de tal ferramenta. A figura 12 mostra um 

recorte da versão virtual do curso na plataforma Moodle. 

 
FIGURA 12- VERSÃO VIRTUAL DO CURSO NA PLATAFORMA MOODLE 
 

 

FONTE: Plataforma Moodle (2019) 

 

Nessa fase, os participantes fizeram uso da plataforma Moodle para 

explorarem o material teórico das aulas, bem como para registro destas por meio 

dos diários de campo (ver anexo 1). Os materiais incluíram artigos de periódicos, 

apresentações em PowerPoint e vídeos. Por meio desses registros foi possível 

analisar quais as concepções docentes mais relevantes sobre cada temática tratada 

nas aulas e suas relações na autoeficácia dos professores, conforme veremos a 

seguir. 

 

  



 

 
124 

 

 

 

 
 
 
 

 Educação Inclusiva: Aula 1 e 2 
 

 

Essas aulas trataram da temática de educação inclusiva por meio da leitura e 

trabalho em grupo sobre: 1) a obra Quando a escola é de vidro, da autora Ruth 

Rocha (aula 1); 2) discussão crítica sobre a história da educação especial/inclusiva 

(aula 2); bem como, 3) reflexões sobre a entrevista feita com Mel Ainscow32 (aula 2). 

As discussões desses conteúdos eram constantemente interligadas com as práticas 

docentes, propiciando um aprendizado mútuo mais significativo. Na aula 1, 

frequentaram 16 professores e na aula 2, 21 docentes. 

Ao término do encontro 1 e 2, os professores foram estimulados a registrar os 

diários de campo na plataforma Moodle. Os dados produzidos nesses materiais 

foram analisados utilizando a análise de similitude, conforme figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Professor da Faculdade de Educação da Universidade de Manchester, Inglaterra, especialista em 
necessidades educacionais especiais. É consultor de diversos projetos nessa área. 
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FIGURA 15 - ANÁLISE DE SIMILITUDE DOS DIÁRIOS DE CAMPO – AULAS 1 E 2 
(13 PROFESSORES) 

 
 

 
 
 

FONTE: Software Iramuteq®  

 

A partir dessa análise, baseada na teoria dos gráficos, é possível identificar as 

ocorrências entre as palavras e as indicações da conexidade entre as palavras, 

auxiliando na identificação da estrutura do conteúdo de um corpus textual. Observa- 

se que há quatro palavras que mais se destacam nos discursos: professor, escola, 

aluno e grupo. Dessas classes, se ramificam outras palavras que se interligam 

entre si. Logo, podemos inferir que existem quatro classes subdividas em cinco 
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ramificações principais (A, B, C, D, E) do corpus total em análise. 

A classe professor possui três ramificações principais onde destacam-se as 

palavras curso, aula e questionário, trazendo à tona comentários docentes sobre a 

fase de responder ao questionário inicial: 

Achei interessante a abordagem inicial da aula onde foi realizado um 
questionário autoavaliativo para que pudéssemos refletir sobre a 
nossa prática, nossas experiências, dificuldades e facilidades em 
torno das estratégias utilizadas em sala de aula junto ao aluno com 
TEA. (P.16) 
Nosso primeiro encontro foi bem norteador do que será a formação. 
Tivemos a apresentação das aulas e explicação sobre como será o 
curso. 
Eu estava bem empolgada com a possibilidade de participar. Fiquei 
muito feliz em ver outros integrantes da escola também participando 
do curso, isso dá uma sensação mais concreta de equipe. E será um 
privilegio aprender com os professores participantes e formadores, e 
depois poder continuar como multiplicadores. (P21) 

 
 
 

A fala do professor P16 trata dos objetivos do questionário e a da P21 de suas 

expectativas sobre o curso resumidas no senso colaborativo da equipe docente que 

se formara, bem como nas possibilidades de aprendizagem mútua enxergadas para 

uma possível multiplicação desses conhecimentos em seus e outros contextos de 

trabalho inclusivo. 

A classe Escola está associada às palavras atividade, reflexão, escola e 

vidro, retomando narrativas docentes sobre a atividade da Escola de Vidro33: 

 
A atividade em grupo sobre ‘A escola de Vidro’ me fez refletir bastante 
sobre muitos entraves que ainda persistem em nossas escolas e que por 
muitas vezes colocamos nossos alunos (principalmente os NEE) fazendo 
com que eles se encaixem no padrão que consideramos o mais adequado. 
(P16) 
A primeira aula do curso foi de um aproveitamento riquíssimo, pois nos fez 
refletir sobre nossa prática docente a fim de nos ajudar a fazer uma 
reflexão diária do nosso trabalho, o livro trazido para a reflexão "a 
escola de vidro" foi muito bem pensado pela professora Débora e pretendo 
levar ele para fazer uma reflexão juntamente com os outros professores da 
unidade em que atuo. (P17) 

 
 

 
 
 

33 A escola de vidro traz uma analogia com modelos tradicionais de ensino que consistem em moldar 
seus alunos, colocando-os em recipientes de vidros, ou seja, ficam presos em diagnósticos e 
intervenções advindos de um sistema educacional opressor (FREIRE, 1996). 
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As falas docentes apresentam aspectos auto avaliativos, a partir da reflexão 

sobre a obra de Ruth Rocha, ilustrada por Walter Ono, sobre sentimentos sobre seus 

próprios processos de escolarização, sobre suas práticas pedagógicas, bem como 

sobre suas expectativas em romper com práticas contrárias ao paradigma de 

inclusão escolar. Dessa maneira, puderam ainda descrever situações em que 

produziram “vidros” em seu contexto de trabalho e proposições que favoreçam a 

desconstrução de “escolas de vidro”, conforme quadro 13 a seguir. 

 

 
QUADRO 13- BARREIRAS E SOLUÇÕES DOCENTES SOBRE A ATIVIDADE DA ESCOLA 

DE      VIDRO 
 

 

Práticas de uma escola de vidro 
 

Práticas para desconstrução das escolas 
de vidro 

Falta de recursos tecnológicos; 
Falta de formação continuada para parte dos          
docentes e gestão; 
Falta de coordenação pedagógica; 
Falta de acessibilidade no espaço físico;    
Parcerias institucionais; 
Atividades planejadas de forma geral e 
padronizadas; 
Diretrizes e normas que precisam ser 
cumpridas de forma específica;  
Avaliações; 
Currículo; 
Desenvolvimento das faixas etárias; 
Planejamentos. 

Ludicidade (materiais concretos); 
Projetos (gincanas com jogos e atividades 
de inclusão); 
Mudança no currículo oculto; Adaptação 
nas atividades e avaliação; Adaptação de 
acordo com o nível de aprendizagem de 
cada aluno; 
Procurar adaptar e flexibilizar as práticas 
escolares; 
Utilizar avaliação continuada; Trabalhar 
com projetos; Tornar o aluno protagonista 
do seu próprio aprendizado. 

FONTE: O autor (2021) 
 

De acordo com Sassaki (2011), as práticas de uma escola de vidro relatadas 

pelos docentes se encaixam com barreiras quantitativas e qualitativas da educação 

inclusiva.   As barreiras quantitativas se referem à “falta de recursos tecnológicos; 

falta de formação continuada para parte dos docentes e gestão; falta de 

coordenação pedagógica; falta de acessibilidade no espaço físico” (SASSAKI, 2011, 

p.1). Essas “faltas” relatadas pelos docentes podem estar interligadas com “a falta de 

abrangência das ações de implantação da inclusão sobre o total de escolas comuns, 

públicas e particulares, existentes em todos os municípios do País.” (SASSAKI, 

2011, p.1) 

É possível que boa parte dos recursos financeiros destinados à educação 

está sendo utilizada para outros fins. Para o autor, a solução seria despertar o 



 

 
128 

 

 

interesse das políticas públicas federais e municipais, em todas as regiões 

brasileiras, em tornar os respectivos sistemas educacionais integralmente inclusivos 

(SASSAKI, 2011). 

As barreiras qualitativas dizem respeito ao desajuste das práticas 

pedagógicas e administrativas levadas a efeito nas escolas comuns que estão 

caminhando para se tornarem inclusivas (SASSAKI, 2011). Entre elas se destacam 

as falhas significativas nas “parcerias institucionais; atividades planejadas de forma 

geral e padronizadas; diretrizes e normas que precisam ser cumpridas de forma 

específica; avaliações; currículo e planejamentos” (SASSAKI, 2011). 

As práticas para desconstrução das escolas de vidro inseridas no quadro 9 

traduzem as possíveis soluções que os docentes enxergam para romper com essas 

barreiras. Dentre elas, destacamos a flexibilização curricular e o aluno como 

protagonista do seu próprio aprendizado, uma vez que ambos são aspectos 

intrínsecos ao PEI. 

Sassaki (2011) corrobora essas soluções, apontando a valorização das 

singularidades e das inteligências múltiplas dos alunos nos processos de ensino e 

aprendizagem, bem como o respeito ao estilo de aprendizagem do aluno, no sentido 

de que o docente precisa considerar a forma que cada aluno aprende melhor. 

Em relação às falas dos professores P16 e P17, elas versam sobre a 

importância da autoavaliação docente sobre suas próprias práticas, bem como 

intenção de serem multiplicadores de conhecimentos construídos no curso em suas 

próprias realidades escolares. 

A classe “aluno” está conectada a uma ramificação com vocábulos como 

inclusão, exclusão e deficiência e a classe “grupo” liga-se a palavras como 

dinâmica, experiência e aceitar. Essas classes estão intimamente interligadas com 

duas dinâmicas de grupo de cunho teórico-prática realizadas na aula 2, conforme 

podemos observar na fala dos professores P16, P22 e P23. 

 
A dinâmica consiste em separar a turma em quatro grupos e retirar 
da sala alguns participantes que, em separado, serão orientados a 
solicitar a cada grupo a sua participação/permanência no mesmo... 
Por sua vez, o grupo combinava critérios de aceitação que se 
transformavam em verdadeiras barreiras. Alguns grupos foram mais 
maleáveis e até flexibilizaram seus critérios para incluir o colega 
solicitante, outros se mantiveram fechados e com critérios difíceis de 
serem alcançados gerando desconforto em alguns colegas 
solicitantes (esse foi o caso do meu grupo). Estudamos sobre o 
conceito
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de inclusão e a relação da sociedade com o sujeito com deficiência 
ao longo dos tempos   em   etnias   e   épocas diferentes. Foram 
apresentados slides com uma entrevista realizada com um professor 
que é referência internacional na atuação com alunos com TEA, 
fizemos uma leitura dinâmica e comentários sobre cada 
apontamento. (P23) 

[...] foi feita uma dinâmica onde quatro participantes tinham 
que buscar ser aceito nos grupos e colocar qual a sensação de não 
ser aceito. Houve troca de experiências, mostrando a realidade das 
escolas e a dificuldade encontrada por todos em relação aos 
estudantes com deficiência, a questão da não realização do 
planejamento feito junto ao professor de sala regular. Foi levantado 
também qual nosso papel dentro da escola. A aula foi muito 
interessante. Os assuntos abordados refletem de maneira positiva 
sobre nossa prática pedagógica. (P12) 

A dinâmica sobre inclusão e exclusão foi bastante 
significativa levando-nos a refletir sobre como as nossas atitudes e a 
nossa forma de avaliar, podem se tornar excludentes em 

determinadas situações (P16). 

 

As falas docentes abordam, sumariamente, sobre a metodologia da dinâmica 

de grupo sobre educação inclusiva e especial em que puderam se colocar no papel 

do aluno em situação de deficiência como sujeito historicamente estigmatizado e 

excluído de grupos sociais. Isso inclui singularidades não respeitadas pela 

sociedade preconceituosa. Esse fenômeno sugere a existência de falhas sócio-

político- educacionais causadoras de uma constante situação de desvantagem 

desses indivíduos frente à competição escolar (DUBBET, 2004 apud PEREIRA, 

2014). 

 
● TEA: Aula 3 e 4 
 

Figura 16 - Aula 3 sobre TEA Figura 17 - Aula 4 sobre TEA 

 
 

As aulas 3 e 4 foram ministradas por professores especialistas na área de 

TEA. O encontro 3, que contou com a presença de 18 professores, teve como tema 

a história e as características do TEA. Na aula 4, os 22 docentes presentes 
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discutiram aspectos etiológicos do TEA. A análise de similitude a seguir 

mostra a representação gráfica dos diários de campo dos participantes sobre as 

referidas aulas. 

FIGURA 18- ANÁLISE DE SIMILITUDE DOS DIÁRIOS DE CAMPO DAS AULAS 2 E 
3 (13 PROFESSORES) 

 

 
 

FONTE: Software Iramuteq® 

Podemos observar que as palavras mais evocadas pelos professores foram, 

autismo, professor, aula, características e TEA, seguidos de uma rede de ideias 

que trazem à tona o aproveitamento dos conteúdos abordados nas aulas 3 e 4. 

Destacamos algumas falas docentes que retomam as palavras em destaque: 

Antes de iniciar realmente a aula [...] nos pediu para preencher uma 
escala de autoeficácia para professores de alunos com autismo, 
que foi distribuída para cada professor participante do curso. Talvez 
eu tenha sido um pouco pessimista em relação às respostas, mas 
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tentei ser a mais sincera possível, principalmente porque não 
tinhanenhum conhecimento sobre as características da pessoa com 
autismo, só sabia o básico. (P21) 
Aula de grande relevância que nos trouxe um excelente 
embasamento teórico. Achei bastante interessante o olhar da 
psicóloga [...] para o que as pessoas geralmente pensam sobre o 
TEA não olham nos olhos, balança pra frente e pra trás, não fala, é 
superdotado. Existe realmente essa imagem como se fosse regras as 
mesmas características para todos os indivíduos. Excelente o 
resgate histórico até os dias atuais, já trazendo a nova mudança de 
nomenclatura para TEA assim como, o significado da fita do 
autismo (...)”. (P6) 

 

 
As palavras em destaque na primeira fala estão relacionadas à aplicação da 

escala de avaliação de autoeficácia 34 de professores de alunos com autismo 

(CANABARRO et al, 2018). Esse instrumento, conforme previamente descrito nesse 

trabalho, avalia as crenças de professores sobre a capacidade de desempenhar 

suas tarefas docentes no ensino de educandos com autismo. Ele foi aplicado em 

dois momentos: no início do curso, ainda na primeira aula teórica sobre TEA, e no 

último encontro do curso, para podermos analisar se o programa formativo foi capaz 

de mobilizar mudanças na autoavaliação docente. 

Para fins de análise, selecionamos apenas os professores que responderam 

ao questionário nas duas fases: pré-teste (início do curso) e pós-teste (fim do curso). 

Logo, consideramos apenas sete professores, sendo quatro da educação especial 

(P1, P2, P5, P6, P7), um do atendimento educacional especializado (P3) e um da 

sala de aula comum (P4) 

O questionário adaptado é composto por 30 itens a serem avaliados por meio 

de uma escala Likert de 6 pontos que varia de 0 (não posso fazer nada) a 5 

(certamente posso fazer). Foi verificada a pontuação de cada professor, que 

respondeu ao instrumento, através do somatório das pontuações (0-5) atribuídas aos 

30 itens que compõem o instrumento. Assim, a pontuação mínima do instrumento é 

de zero e máxima de 150 pontos. 

Considerando essas informações, podemos analisar o nível de autoeficácia 

por professores que responderam o teste no início e no final do curso a partir do 

gráfico 2 a seguir. 

 
 
 

34
 Por autoeficácia docente entende-se a crença na capacidade para desenvolver as 

ações pedagógicas que conduzam aos resultados desejados (BANDURA, 1997). 
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Gráfico 2- Nível de autoeficácia por professor, pré e pós-teste. 

 
 

Os dados do gráfico 2 denotam que no início do curso, o nível de autoeficácia 

docente variou entre 51 pontos (P4) e 125 pontos (P3). Já no final do curso, houve 

um aumento nessa variação, de 106 pontos (P7-professora de AEE) a 129 pontos 

(P1- professor de AEE). O gráfico 3, a seguir, evidencia a pontuação média entre os 

participantes. 

 

 
Gráfico 3 - Nível de autoeficácia docente no início e final do curso 

 

A partir desses dados podemos afirmar que a pontuação média variou entre 

99,9 no pré-teste a 118,4 pontos nos pós-teste. Isso sugere que, apesar dos 

professores já se sentirem confiantes antes do curso, houve aumento no nível de 
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autoconfiança docente na capacidade de desempenhar suas tarefas no 

ensino de educandos com autismo. 

No entanto, o alto nível de confiança dos professores na fase de pré-teste 

(99,9), parece contraditório quando comparado com os dados analisados sobre a 

autopercepção docente de suas práticas pedagógicas com alunos com TEA (ver 

Figura 7). As palavras que mais se repetiram em seus discursos, precisamente na 

questão 11 do questionário inicial, sugerem que muitos sentiam dificuldades em lidar 

com essa população. 

Nesse contexto, destacamos o caso do professor titular (P4) que teve a 

pontuação mais baixa na fase do pré-teste (51 pontos), sugerindo um descrédito nas 

próprias capacidades para adotar práticas educacionais eficazes com estudantes 

com TEA (CANABARRO et al., 2018). Esse despreparo docente está tipicamente 

associado a sentimentos como medo, impotência, frustração e exaustão frente aos 

comportamentos particulares dos alunos com TEA (SANINI E BOSA, 2015; 

SCHMIDT, NUNES, PEREIRA, OLIVEIRA, NUERNBERG, & KUBASKI, 2016; 

CANABARRO et al., 2018). 

Portanto, quanto mais capacitarmos nossos professores da sala de aula 

comum a lidarem com o ensino e aprendizagem de alunos em processo de inclusão 

“haverá uma tendência a envolverem mais esforços, de forma a persistir e propor 

estratégias que conduzam ao processo com êxito” (CANABARRO et al., 2018, 

p.241). 

Já o professor especialista (P3) se sentiu confiante ou certo do que poderia 

fazer com seu aluno com TEA. Isso é evidenciado na limitada variação de pontuação 

(125 no pré-teste e 126 no pós-teste). Os demais professores de educação especial 

também demonstraram alto nível de confiança no trabalho com estudantes com TEA 

nas duas fases, com variação de 95 a 129 pontos. 

Considerando que as crenças de autoeficácia docente podem interferir no 

desempenho da prática educacional frente ao processo de inclusão de alunos com 

TEA é importante analisarmos os constructos 35 dos professores participantes 

durante as aulas teóricas sobre TEA. 

Retomando a fala da professora P6, podemos afirmar que ela corrobora com 

a literatura sobre TEA, destacando as concepções equivocadas da sociedade sobre 

35 Conhecimentos docentes derivados das observações e percepções individuais, resultantes 
de suas experiências nas aulas teóricas sobre o TEA. 
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comportamento de sujeitos com TEA associados a “não olham nos olhos, balança 

pra frente e pra trás, não fala, é superdotado” (P6), os quais desconsideram as 

singularidades de cada ser humano. 

A classe “professor” ramificada por palavras como cérebro, biológico e 

instituto, representada na figura 11 da análise de similitude, traz à tona a aula do 

“professor” do Instituto do Cérebro da UFRN que trata dos aspectos biológicos do 

TEA, conforme as narrativas a seguir: 

 

 
Aula foi ministrada pelo professor, profissional do Instituto do 
Cérebro, UFRN. O assunto abordado foi sobre TEA, aspectos 
biológicos. O professor iniciou falando sobre o cérebro e sua 
ligação com o corpo, em que o cérebro não existe sem o corpo 
e nem o corpo sem o cérebro. [...] O professor deixou uma 
mensagem interessante e rica em relação ao TEA, afirmando que as 
dificuldades da pessoa com TEA devem ser minimizadas e as 
habilidades devem ser valorizadas. Todos devem entender melhor o 
autismo para obter um melhor tratamento. (P4) 

 
Para a aula, o professor disponibilizou um texto sobre Autismo e 
conectividade neuronal [...] algumas informações que o professor 
trouxe eu tinha visto na especialização que estou fazendo, como a 
presença do ácido valpróico pelas mulheres associado a gestações 
em que as crianças tem TEA[...] Aprendi sobre os circuitos neurais 
são formados durante o desenvolvimento do sistema nervoso 
ainda na fase gestacional e que mesmo após nascer o cérebro 
continua a se desenvolver. Isso reforça mais ainda a importância de 
intervenções precoces e diagnósticos” (P2) 

 
 

 

Fica evidenciado pelas falas docentes a importância dos professores terem 

acesso a informações atualizadas sobre o TEA e sobre a trajetória do 

desenvolvimento do TEA, autismo e aprendizagem, alterações morfológicas do 

cérebro, históricos, disfunções em diversos circuitos neurais, heterogeneidade 

etiológica e comorbidades associadas ao TEA (PEREIRA, 2019) para que 

qualifiquem ainda mais as suas práxis. 
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● Práticas Baseadas em Evidências: Aulas 5 e 6 
 

 
 
 
  

As aulas 5 e 6 foram ministradas por professores colaboradores especialistas 

em TEA e atuantes em pesquisas sobre PBE. A aula 5, frequentada por 18 

professores tratou, essencialmente, do processo de identificação das PBE em TEA. 

A aula 6, frequentada por 14 docentes, deu continuidade à aula anterior 

apresentando os pressupostos teóricos de mais quatro práticas com evidência 

empírica, bem como conceitos da compreensão leitora em TEA. 

A análise de similitude a seguir mostra a representação gráfica dos diários de 

campo docentes sobre as referidas aulas. 
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FIGURA 21- ANÁLISE DE SIMILITUDE DOS DIÁRIOS DE CAMPO DAS AULAS 5 E 
6 (10 PROFESSORES) 

 
 

 
FONTE: Software Iramuteq® 

 

Nessa análise de similitude as palavras mais evocadas pelos docentes 

denotam seis classes de palavras: evidência, baseado, prático, aula, TEA e falar. 

Associadas a cada uma delas estão outros grupos de vocábulos que traduzem o 

entendimento dos professores sobre as temáticas estudadas, conforme as falas 

docentes retiradas de seus diários de campo a seguir. 
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Tratou assuntos bastantes relevantes da referida temática, como: 
TEA /tratamentos disponíveis (existem muitas práticas sem 
evidências). Práticas interventivas tipicamente adotadas por 
famílias norte-americanas no início dessa década. Avaliação de 
práticas interventivas. Diretrizes metodológicas para determinar o 
grau de efetividade de tratamentos para TEA. Transposição de 
conhecimento. Paradigma de tomada de decisão calcado em três 
princípios: Evidências científicas, recursos disponíveis, 
características do cliente. [...] Não existe uma única abordagem a ser 
privilegiada no atendimento de pessoa com TEA. [...] E o grande 
desafio em construir práticas baseadas em evidências validadas 
no Brasil. Vendo o PEI como uma das estratégias para dar início. 
(P11) 

 
Primeiro, ela explicou que as Práticas Baseadas em Evidências 
surgiram a partir da medicina/enfermagem, pois quando um 
tratamento "não funcionava", procurava-se um médico. [...] Durante a 
aula, vários professores acrescentaram a fala da professora Débora 
Nunes com relatos do que acontecia no cotidiano [...] falou sobre 
intervenção de um autista. [...] Pode-se caracterizar essa intervenção 
como um reformo primário para conseguir instalar o comportamento 
do aluno autista. Em sua fala, [...] também respondeu à pergunta: 
"Que tipo de prática devo utilizar com um aluno?". Ela disse que 
depende da evidência científica, dos recursos disponíveis e das 
características do aluno, por isso que ela destaca sempre a 
importância de conhecer as especificidades de cada aluno com TEA. 
[...] falou que as práticas interventivas iniciam no PEI e que, dentro 
do PEI, não existe apenas as metas acadêmicas, mas também as 
metas críticas/funcionais que devem ser as protagonistas”. (P21) 

 
Essas falas refletem o entendimento docente sobre os conteúdos trabalhados 

na aula 5, trazendo à tona conhecimentos que corroboram com a literatura sobre 

PBE (NUNES E SCHIMIDT, 2019). 

Em relação a aula 6, destaca-se a classe “falar” vinculadas a palavras 

tais com sistema, comunicação, PECS, tecnologia, ampliado, alternativa, entre 

outras, observadas na análise de similitude anterior. As falas de dois professores 

foram selecionadas para comprovam esse contexto verbal. 

 
Tivemos a oportunidade de discutir juntamente com a professora [...] 
acerca da influência e contribuição da tecnologia assistiva. 
Conversamos sobre PECs e foram levantadas algumas discussões 
em como os métodos ainda são vistos por alguns profissionais como, 
por exemplo, a ideia de que a Comunicação Alternativa substitui a 
fala ou complementa a fala. É importante pensar sobre isso. Cada 
criança apresenta habilidades e características peculiares em seu 
desenvolvimento e o PECs auxilia nesse desenvolvimento abrindo 
assim um caminho com várias possibilidades. Conversamos sobre as 
fases do PECs com alguns exemplos práticos, imagens, situações e 
alguns estudos desenvolvidos [...]” (P16) 
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[...] trouxe significativas contribuições sobre a Comunicação 
Alternativa e Ampliada, que essa pode ser de alta tecnologia ou 
baixa tecnologia, que a comunicação alternativa pode substituir a 
fala e a ampliada é suplementar. Explicando o que é tecnologia 
assistiva e PECs, a diferença desse par ao sistema BLISS, 
SISTEMA PIC. [...] O PECs foi criado por Andy Body [...] falou sobre 
a importância e eficácia do treinamento em pares e o uso das 
histórias sociais [...]. (P2) 

 
As falas das professoras tratam de aspectos metodológicos da aula 6, os 

quais aproximaram a teoria sobre PBE com experiências de práticas promissoras 

para estudantes com TEA as quais poderão validá-las em suas futuras práticas de 

PEI. Dessa forma, ambos professores P16 e P2 mencionam algumas dessas 

práticas, tais como o sistema de Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e o The 

Picture Exchange Communication System (PECS) (NAC, 2015). 

 
● Aulas 7 e 8: PEI 
 
 

Figura 22 - Aula 7 sobre PEI Figura 23 - Aula 8 sobre PEI 

 
As aulas 6 e 7 foram ministradas por professores pesquisadores sobre o PEI 

que tivessem experiência prática com o instrumento. As aulas trataram de aspectos 

teóricos e práticos sobre o PEI em todas as etapas da educação básica. A aula 6 foi 

frequentada por 18 professores e aula 7 por 15 educadores. A partir da análise de 

similitude podemos identificar a quantidade de laços ou conexões que as palavras 

mantêm com outros elementos da representação sobre as referidas aulas. 
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FIGURA 24- ANÁLISE DE SIMILITUDE DOS DIÁRIOS DE CAMPO DAS AULAS 7 E 
8 (11 PROFESSORES) 

 
 

 
FONTE: Software Iramuteq® 

 

Logo, podemos observar que existem cinco classes de palavras 

interconectadas em destaque professor, PEI, aula, escola e aluno. A classe 

“professor” está vinculada a vocábulos como: atividade, trabalho, importante, 

avaliação, entre outros; a classe “PEI”, palavras como: elaboração, construção, 

coletivo, tópico, entre outras; a classe “aula”: contempla conhecimento, inclusão, 

conteúdo, etc. 

A classe “aluno” envolve palavras como, ensino, fundamental, transtorno, 

projeto, vida, ferramenta, etc. Isso significa que cada classe e suas respectivas redes 
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lexicais traduzem o que foi explorado nas aulas 7 e 8. De forma específica, esse 

contexto será resgatado por duas falas docentes a seguir. 

A professora [...] procurou coletar informações da turma a respeito 
do que sabemos sobre planejamento e em seguida, construímos 
coletivamente um conceito para o termo PEI, que foi digitado para 
visualização de todos. Seguindo, foi solicitado a elaboração em dupla 
de um esboço, apenas com tópicos necessários para a construção 
do PEI. A seguir, cada dupla apresentou para a turma o que foi 
construído, onde foi possível observarmos modelos diversificados 
[...]. (P.5) 

 
Nesta aula discutimos sobre o que é de fato o PEI, chegamos 

à conclusão de que ele é um recurso metodológico que considera as 
necessidades, competências e especificidades do aluno público alvo 
da Educação Especial, levando-se em consideração a parceria e 
importância da rede colaborativa (família, escola, profissionais de 
saúde, entre outros). Relatamos os tópicos que consideramos 
necessários serem presentes em um PEI. (P3) 

 
Por quê? Pois o aluno com deficiência tem direito a um currículo 
adaptado [...] Pra quê? Porque, assim, será possível avaliá-lo a partir 
dele mesmo para ter um documento que embase minha prática e 
ajude a avaliar o aluno e as intervenções realizadas na escola. Para 
quem? Para o aluno e equipes que atuam com ele possam juntos 
elaborar metas coerentes e complementares. O que conter: essa é 
umas das mais difíceis de pensar. Deve conter os conteúdos, 
objetivo de cada conteúdos, possibilidades do aluno, recursos 
necessários e estratégias
 av
aliativas. 
Quem deve participar? Na medida do possível o aluno, 
professor(es), equipe escolar, multiprofissionais (caso tenha) e 
família. (P2) 

 
Podemos observar que o professor P5 menciona sobre a atividade que coleta 

a concepção coletiva sobre o PEI e sua composição. A partir da análise dessa 

atividade escrita foi possível identificar os itens do PEI que os professores 

consideraram importantes conter no referido instrumento, fundamentados em suas 

experiências prévias teóricas e práticas. A nuvem de palavras a seguir nos mostra a 

representação gráfica dos itens do PEI. 
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FIGURA 25 - NUVEM DE PALAVRAS, ITENS DO PEI. 
 

 
FONTE: Software Iramuteq® 

 

É possível observar que as palavras mais evocadas pelos professores 

representam a ideia de que seria indispensável ao PEI, itens de identificação do 

aluno, tais como nome, idade, responsável, escola e potencialidade, assim como 

espaços para atuação da rede colaborativa, envolvendo a família. Ademais, ganha 

maior destaque à palavra avaliação, sendo um dos itens mais mencionados e 

relevantes ao PEI, de acordo com os docentes que participaram da referida 

atividade. 

O professor P2 afirma que pensar nesses conteúdos do PEI “é uma das 

coisas mais difíceis de pensar”. Talvez por não ter ainda um modelo único 

implementado no sistema estadual de educação, bem como pela incipiência 

formativa sobre o referido instrumento. Ele apresenta ainda respostas relativas às 

problematizações levantadas pela mediadora durante a aula 7, trazendo à tona 

conhecimentos coerentes com a literatura, ao afirmar que o aluno em situação de 

deficiência tem direito a um currículo coerente com suas singularidades (VALADÃO 

E MENDES, 2018), bem como suas formas avaliativas devem ter como parâmetro o 

próprio sujeito (SASSAKI, 2011). 

Aponta ainda a participação da rede colaborativa envolvendo escola, aluno, 

família e multiprofissionais como fator indispensável ao PEI (BARBOSA, 2018; 

VALADÃO, 2013; FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019; CAMPOS, 2016; PEREIRA E 

NUNES, 2014; NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; SANT`ANNA, 2016; MELLO E 

HOSTINS, 2018; PLETSCH E GLAT, 2012; LIMA, 2017). A esse respeito, o 

professor P3 menciona a concepção de PEI construída coletivamente pelo grupo 
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docente, o considerando como um recurso metodológico colaborativo (COSTA; 

SCHMDT, 2019). 

A classe “aluno” representa conteúdos da aula 8 que tratou do PEI na 

perspectiva do ensino fundamental, conforme a fala do professor P16. 

 
Discutimos pontos fundamentais acerca da escolaridade do aluno 
com TEA. Dentre eles: Pensar no aluno com TEA nos anos finais 
do ensino fundamental, pensar que esses alunos podem e devem 
ter projetos de vida e não serem vistos apenas como mais um na 
escola, ou apenas desenvolver a socialização. [...] Discutimos, ainda, 
sobre o PEI como uma ferramenta de construção coletiva e algumas 
estratégias como ferramenta pedagógica como é o caso do mapa 
conceitual, mapa mental [...]. (P16) 
 

Esse contexto onde se destaca práticas do PEI nos anos finais do ensino 

fundamental se revela pertinente na formação desses professores, não só porque se 

trata de um grupo social pertencente a essa etapa de ensino, como também pela 

escassez de estudos interventivos sobre o PEI (MELLO; HOSTINS, 2019). 

 

Etapa 5. Etapa prática da formação 

 
 

Conforme explicitado anteriormente, a segunda etapa do curso diz respeito às 

13 aulas presenciais que intercalaram essencialmente duas dimensões de estudo: a) 

Estudos de casos e b) Construção do PEI eletrônico. Ademais, dois instrumentos 

nortearam os sete estudos de caso: 1) Atividade inicial e 2) Protocolos de 

orientação. Após a coleta das filmagens da atividade inicial, já explicada previamente, 

os professores apresentaram esse trabalho em formato de seminários, conforme as 

imagens a seguir. 

 
Figura 26 - Seminário de estudos de caso, aula 12 

 



 

 
143 

 

 

 

Figura 27 - Seminário de estudos de caso, aula 14 

 

Durante as apresentações foi possível observar e discutir realidades distintas 

sobre como estava sendo a permanência de estudantes com TEA em sala de aula 

comum e quais os desafios imbricados nesse processo de escolarização. Nesse 

momento, foi salutar o intercâmbio de ideias e sugestões docentes sobre como 

ajudar os colegas de profissão a superar os desafios de ensino e aprendizagem 

comum a todos. 

Esse momento de avaliação e autoavaliação coletivo pode ser considerado 

um meio idóneo para que os docentes encontrem a motivação necessária para se 

compreender suas práticas quando busca compreender a práxis do outro. Esse 

modelo que favorece a troca mútua entre pares que trabalham juntos em prol de 

melhorias e reflexões sobre ações é concebido por Aguiar e Maia (2018) como 

autoavaliação colaborativa. 

Os estudos de caso foram os principais materiais para estudo dessa etapa 

amparados pelos protocolos de orientação. Os sete protocolos (em anexo 14) 

analisados refletiam situações desafiadoras enfrentadas pelos docentes. Em geral, 

partiam de problemas de comportamento identificados nos alunos como: “Não 

permanecer em nenhum tipo de atividade escrita ou de alfabetização” (Protocolo 2); 

“O aluno não consegue se manter em sala” (Protocolo 3); “Demora na escrita, ciclo 

da alfabetização” (Protocolo 1). 

A não permanência dos estudantes com TEA em sala de aula comum e seu 

suposto pouco interesse pelas atividades escritas corroboram com a literatura 

(PEREIRA; NUNES, 2018) e podem estar diretamente relacionadas não só pela falta 

de um PEI que promova estratégias acadêmicas coerentes com seus interesses e 

singularidades, como, também, a latente isenção do professor da sala de aula 
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comum da responsabilidade educacional dos alunos em situação de deficiência 

incluídos em suas turmas, conforme apontado pelo protocolo 7 e pela prévia revisão 

integrativa de literatura (PLETSCH E GLAT, 2012; MELLO E HOSTINS, 2018; 

CAMPOS, 2016; FERREIRA, 2019: FACCINNI, 2016). 

Outro aspecto desafiador citado pelos professores foi a identificação de 

modos de participação do aluno com TEA nas atividades propostas em sala de aula 

comum, durante a observação dessa realidade nesse ambiente escolar, feita 

também por meio da autoscopia (PEREIRA, 2014). Trechos retirados de três 

protocolos resgatam esse contexto. 

Difícil dizer que ele está envolvido. O aluno demostra pouco 
interesse culminando efetivamente na destruição da atividade 
proposta quando lhe é insistido para que ele execute a tarefa 
(protocolo 3); 
Difícil de dizer que ele está envolvido. Acho que ele não está 
entendendo. Ele olha, anota algumas coisas (sua nota). Observa o 
comportamento dos outros alunos e parece imitar (protocolo 1); 
O aluno demonstra interesse em participar das atividades [...] 
responde melhor as atividades de produção textual através de 

desenho (Protocolo 4). 

 
É possível notar ainda a dificuldade docente em afirmar se de fato há algum 

tipo de envolvimento do aluno com TEA nas atividades escolares, tendo em vista 

comportamento de desinteresse como a “destruição da atividade” (Protocolo 3), bem 

como a dificuldade docente de saber se ele está entendendo a atividade (protocolo 

1). 

Em contrapartida, outros docentes conseguem avaliar esse entendimento por 

meio de estratégias visuais como o desenho (Protocolo 4). Isso corrobora com a 

concepção do espectro autista, ou seja, entre duas pessoas com TEA existem uma 

extensão de diferenças individuais que dependem de combinações de multifatores 

os quais podem afetar o desempenho escolar dessas pessoas. Por essa razão, a 

expressão da aprendizagem é expressivamente variável (NDP, 2016). 

Logo, identificam-se um dos pontos-chave a serem estudados pelos docentes, 

tais como problemas comportamentais dos alunos com TEA, principalmente quanto 

aos seus modos de participações nas atividades escolares. 

Ao serem questionados sobre as principais causas desses problemas, 

destacamos dois principais fatos relatados a seguir. 
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O aluno nunca frequentou a sala regular, somente a sala do AEE, 
o que provavelmente deve ter dificultado ainda mais a iniciação a 
alfabetização. (Protocolo 2) 
A falta de planejamento junto com os professores também 
dificultam proporcionar aulas mais enérgicas, no intuito de tentar 
diminuir a energia do aluno. (Protocolo 3) 
As professoras não têm acesso ao planejamento prévio. (Protocolo 
4) 

 
A principal causa, apontada nos protocolos 3 e 4, foi a falta de planejamento 

colaborativo docente e como solução as professoras de educação especial pelo 

menos terem acesso ao planejamento antes das aulas. Esse contexto revela a 

necessidade da construção do PEI, acompanhada de formações contínuas, como 

instrumento que viabiliza e valoriza esse importante trabalho colaborativo, 

mobilizando os sistemas de ensino a criarem devidas condições para essa 

efetivação. 

Outro aspecto causal, não menos importante, descrito no protocolo 2 foi o fato 

do aluno nunca ter frequentado a sala de aula regular, somente a sala de recursos 

multifuncionais onde é ofertado o AEE. Esse dado corrobora com o fato das nossas 

políticas de educação inclusiva (BRASIL, 2008; BRASIL, 2014) permitirem a 

matrícula na escola regular como algo “preferível”, assentando a Educação Especial 

como substitutiva à escola comum. Segundo Mantoan (2018 apud PAIVA, 2018) isso 

representa um retrocesso, já que “o direito à educação não é dos pais, mas do 

aluno. Logo, o aluno não deve estudar onde o pai quer, mas onde ele tem que estar.” 

Como hipóteses de solução, diante desse contexto desafiador, os professores 

refletiram e sinalizaram algumas estratégias de participação, junto aos orientadores: 

 
Trabalhar mais com os focos de interesse dele. (Protocolo 1) 
Foto do pai ou da mãe nas atividades. Foto dele em pé com 
retângulos coloridos da mesma forma das letras com associação de 
cores. Montar um crachá do nome com fixação em velcro. (Protocolo 
5) 
Uso de reforços positivos para motivar seu interesse. (Protocolo 6) 

 

 
Podemos verificar que os professores apontam estratégias de participação 

que estimulam o interesse do aluno nas atividades propostas em sala, tais como 

objetos ou temas de interesse do aluno, o uso de recursos visuais, bem como do 

reforço positivo, sendo tais práticas são baseadas em evidências, trazendo, assim, 

maior probabilidade de uso assertivo destas estratégias durante a prática do PEI do 
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aluno com TEA. 

Para que essas soluções se tornassem realidade, ou seja, se concretizassem 

no chão da escola, alguns docentes alegaram que seria preciso três ações 

representadas nas falas a seguir. 

 
Achar um jeito novo de avaliar o aluno para ver se, de fato, ele está 

compreendendo. (Protocolo 1) 
Acesso prévio ao planejamento. Construção de frases partindo do 

interesse do aluno e fazendo relações com outros assuntos que 
estão sendo abordados em outras disciplinas. (Protocolo 4) 
Professor titular assumir a responsabilidade de dar as orientações 
das atividades, sem depender da presença da professora de 

educação especial (Protocolo 6) 

 
 
Destacamos nesse contexto o reconhecimento docente sobre a importância 

de novas formas de avaliar o aluno, a fim de romper com práticas avaliativas que não 

conseguem mensurar o que de fato o aluno conseguiu ou não alcançar em seu 

currículo. Essa lacuna pode ser preenchida pelo PEI, conforme previamente 

destacado nesse trabalho. 

Outros dois aspectos atitudinais docentes relevantes ao contexto escolar 

inclusivo é a responsabilidade mútua do ensino e aprendizagem do aluno com TEA 

entre os professores da sala de aula comum e especial, bem como o trabalho 

colaborativo entre eles. Destaca-se, nesse quesito, o acesso prévio ao planejamento 

de aulas do professor titular pelos professores da educação especial, visto que, na 

maioria das vezes, o professor titular se esquiva desse compromisso (PELOSI; 

NUNES, 2009; OLIVEIRA; LEITE, 2011; PEREIRA, 2014). 

Certamente esse intercâmbio de conhecimentos docentes sobre as melhores 

formas de concretizar o ensino do estudante otimizaria seu aprendizado, trazendo à 

tona aspectos colaborativos inerentes ao desenvolvimento do PEI já discutidos no 

estudo de revisão integrativa de literatura (BARBOSA, 2018; VALADÃO, 2013; 

FONTANA; CRUZ; PAULA, 2019; CAMPOS, 2016; PEREIRA E NUNES, 2018; 

NUNES; SILVA; SCHIRMER, 2017; SANT`ANNA, 2016). 

 
Etapa 6: Construção do PEI eletrônico 

 
 

A construção do PEI eletrônico contemplou duas questões norteadoras: 1. O 

que deve conter no PEI? 2. O que avaliamos no PEI? 
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A primeira pergunta já foi respondida na etapa anterior representada por uma 

nuvem de palavras com os itens do PEI (Figura 24). Sobre essa etapa, ainda foi 

possível coletar as definições docentes sobre cada item. Essas concepções foram 

coletadas nas aulas práticas, registradas em atividades em folha e posteriormente 

transcritas para o computador (ver anexo 13). 

A segunda pergunta foi respondida na construção coletiva do PEI 

sistematizada em 13 encontros presenciais. A partir da análise dos diários de campo 

de 10 professores que registraram na plataforma Moodle foi possível analisar 

os dados mais representativos dessa etapa. Será descrita a análise das palavras 

que foram selecionadas pelo sistema, através da leitura e da relação entre elas nos 

segmentos de textos que compõem cada classe. A análise destas categorias teve 

como base a proposta de Creswell (2010), formando o seguinte dendograma27: 

FIGURA 29- DENDOGRAMA DA CONSTRUÇÃO DO PEI 

 

FONTE: Software Iramuteq® 

 

Podemos visualizar as palavras que obtiveram maior porcentagem quanto à 

                                                
27

 Dendograma é um tipo de classificação hierárquica descendente (CHD) realizada pelo 
Software Iramuteq® 



 

 
148 

 

 

frequência média entre si e diferente entre elas. As palavras que se destacaram, 

foram as que obtiveram um qui-quadrado (χ 2) maior que 3,84 e um p< 0,0001 em 

cada classe, sendo representadas pela mesma cor na respectiva classe. Os valores 

do qui-quadrado, associados às palavras e às categorias indicam o quão fortemente 

elas estão associadas à classe a qual pertencem e “p” identifica o nível de 

significância da associação da palavra com a classe (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Algumas palavras apresentadas no dendograma da figura 29 foram 

analisadas de forma concomitante, pois fazem parte de um mesmo contexto ou 

Unidades de Contexto Elementar (UCE), ou seja, apresentaram o mesmo sentido, 

apesar de processadas separadamente pelo sistema. Esse fato ocorreu devido à 

forma de expressão de cada participante em relatar a mesma situação, bem como 

outras que, apesar de um qui-quadrado (χ 2) elevado e um p<0,0001, contiveram 

pouca ou nenhuma representatividade frente ao tema da pesquisa e, logo, não 

foram julgadas pela pesquisadora como pertinente de ser analisadas. Creswell 

(2010) corrobora com essa escolha ao afirmar que durante a leitura dos dados, o 

pesquisador deve ter uma percepção geral das informações e de seu significado 

global. 

A análise lexicográfica do corpus textual acima obtida por 40 contribuições (40 

textos) produziu 4767 ocorrências (palavras e formas). Após a lematização28 do 

corpus textual, obteve-se 839 palavras ativas e 96 suplementares. Das palavras 

ativas, as cinco mais frequentes foram: professor (n=74 vezes), PEI (n=49), aluno 

(n=45), estudo (n = 30) e sentir (n = 29). Obtiveram-se 135 segmentos de texto dos 

quais 111 (82,22%) foram aproveitados pelo Iramuteq®. Essa análise das palavras 

ativas produziu seis classes lexicais divididas em dois grandes grupos: o grupo A, 

formado pelas classes 3 e 4, e o grupo B, representado pelas classes 1, 2, 5 e 6. 

Conforme observado, o grupo B foi o mais representativo, totalizando 62,1% 

dos segmentos de texto. Já a classe 6, que compreende 18,9% dos segmentos de 

texto, resultou na mais representativa, seguida das classes 5, 2 e 1, com 17,1%, 

13,7% e 12,6% de segmentos de texto, respectivamente. Logo, o grupo A, contendo 

duas classes lexicais, 3 e 4, foi nomeado como “estudos de casos”, e o grupo B, 

                                                
28 Lematização é o ato de deflexionar as palavras de mesma origem e sentido para determinar seu 
lema e poder trabalhar melhor o foco do discurso. Por exemplo, as palavras tivera, tens, tido, tive, 
teria pertencem ao mesmo lema que é a palavra ter, sendo esta a utilizada nas considerações dos 
métodos (FERNANDES, 2019). 
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assim com as demais classes, denominou-se “construção do protocolo PEI”. As 

apresentações e reflexões sobre os estudos de casos permearam a construção do 

PEI. 

O grupo B representa a construção colaborativa e gradativa do PEI a partir da 

discussão coletiva, minuciosa e crítica de cada conteúdo apontado pelos 

professores, com pretensões de escolha dos pontos essenciais para a estruturação 

de um modelo único, centrado na pessoa (VALADÃO E MENDES, 2018) e capaz de 

responder adequadamente aos desafios inerentes às suas atribuições. De acordo 

com Valadão e Mendes (2018), no Brasil não há referências de planejamento para o 

público-alvo da educação especial dentro da classe comum, por isso a complexidade 

dessa construção exigiu bastante tempo de reflexão, avanços e recuos. 

Inclusive, se selecionarmos duas palavras de cada classe do grupo B, tais 

como “Valadão” e “Mendes” (classe 6); “conhecimento” e “significativo” (classe 5); 

“discussão” e “experiência” (classe 2) e “construir” e “modelo” (classe 1), podemos 

inferir que a partir da discussão das experiências docentes interligada com a 

literatura sobre o PEI, como as realizadas por Valadão e Mendes (2018), foi possível 

comparar modelos de PEI e construir conhecimentos significativos para a elaboração 

do protocolo almejado. 

A construção do PEI eletrônico perpassou por fases distintas que foram 

progredindo gradativamente quanto ao seu formato (rascunhos iniciais em folha, 

tabelas no Office Word e no Excel). A formatação em Excel foi idealizada de maneira 

que seus dados fossem transportados a um programa eletrônico. Sua versão 

eletrônica foi iniciada pela parceria de um estudante do curso de Ciência da 

Computação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que almejou 

desenvolver uma ferramenta para gerar PEI eletrônicos para crianças e 

adolescentes em todos os níveis de ensino do estado. 

Nesse processo colaborativo, existiram muitas idas e vindas, momentos de 

intensos e polêmicos debates, dúvidas, críticas, análises e avaliações que 

demandaram encontros extras em pequenos grupos para avançarmos na finalização 

do documento. Sendo assim, houve três encontros que envolveram a participação 

da pesquisadora, a coordenadora do curso, dois representantes dos professores 

cursistas, bem como o colaborador da UERN e seu orientador. 

Considerando a relevância deste estudo e a complexidade do documento 

eletrônico em construção, almejamos estender o tempo do curso para o primeiro 
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semestre de 2020, com o intento dos professores validarem o PEI em suas práticas 

com seus estudantes com TEA. Ademais, o final do ano letivo nas escolas públicas 

em que estão inseridos os participantes foi um tanto conturbado por demandas 

pedagógicas típicas desse período letivo, incluindo a pouca frequência dos alunos 

com TEA. Esse também foi um fator que corroborou com a decisão de prolongarmos 

o curso. 

No último encontro, os participantes responderam ao roteiro de entrevista de 

validade social da pesquisa (TANNUS-VALADÃO, 2013) com objetivo de 

avaliarmos o grau de satisfação docente e de importância do curso numa escala de 

1 a 5, em relação a quatro categorias da formação e 29 subcategorias variáveis, 

conforme já explicado em instrumentos. A partir dos dados desse instrumento, 

originou-se o gráfico de satisfação docente com o curso. 

 
Gráfico 4 - Grau de satisfação com o curso 

 

 
Portanto, os dez docentes que compareceram ao último encontro e 

responderam ao questionário consideraram como satisfatórios e importantes todos 

os seis aspectos supracitados do programa, tendo em vista que a variação alta 

porcentagem (82% a 97%). O aspecto do curso com maior nível de satisfação foi o 

Formador/pesquisador (97%), sendo os pontos mais expressivos a clareza nos 

assuntos abordados e o domínio do assunto proposto (ambos com 41 pontos) pelos 

professores mediadores do curso. 

Destaca-se que o aspecto com menor índice de satisfação foi a participação 

pessoal dos professores cursistas (82%). Isso pressupõe uma autoavaliação crítica 

dos docentes, sendo o critério mais baixo a realização das atividades práticas como 
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a elaboração do PEI (38 pontos) seguido da participação pessoal nas discussões do 

grupo (41 pontos). 

Esses dados expressam que o curso teve um impacto positivo na 

aprendizagem dos docentes quanto ao PEI, mesmo reconhecendo a necessidade de 

terem se engajado mais em suas participações pessoais durante o curso. Também 

seriam considerados no planejamento da terceira etapa do curso, cujo objetivo seria 

aplicar o inventário do PEI construído no semestre anterior e analisar as percepções 

dos professores quanto aos efeitos da aplicabilidade desse instrumento com 

seus alunos com TEA a partir de um roteiro de entrevista. No entanto, não foi 

possível concretizar a extensão do curso, bem como os objetivos inerentes a essa 

etapa, por causa da pandemia da COVID-19. 

No primeiro semestre de 2020, a falta de perspectiva de retorno às aulas 

presenciais diante da pandemia impossibilitou o prosseguimento desta etapa do 

estudo. Já no segundo semestre, com o advento das aulas remotas, houve 

tentativas desse instrumento ser aplicado, entretanto a dificuldade de acesso à 

internet, bem como a vulnerabilidade econômica, social e psicoemocional das 

famílias dos estudantes e dos professores participantes impediu a efetivação deste 

objetivo. 

Diante dessa nova conjuntura acadêmica e social causada pelos impactos da 

pandemia, foi necessário modificar os objetivos de pesquisa, o que exigiu um tempo 

maior para obtenção e análise de novos dados. Logo, a terceira etapa do estudo que 

teve como novo objetivo validar os conteúdos do inventário do PEI será explicado no 

estudo posterior. 

O PEI foi estruturado a partir de estudos de modelos construídos pelos 

próprios professores e outros publicados pela literatura nacional e internacional, 

dentre eles: Valadão e Mendes (2018); Valadão (2013); Pereira (2014); Herr e 

Bateman (2006); IDEA (2004). Após o estudo crítico e colaborativo desse material 

textual, durante o curso, foi possível definirmos a estrutura do PEI categorizada em 

sete setores, explicitados na figura 30. 
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FIGURA 30 - ESTRUTURA DO PEI 

 

FONTE: O autor (2021) 
 

Esses sete setores com suas respectivas subcategorias foram inseridos em 

uma planilha eletrônica no Excel. Essa planilha contém recursos metalinguísticos29 

que possibilitam a visualização de novas informações, que podem ser comentários 

descritivos com conteúdos conceituais e/ou explicativos. As informações contidas 

em cada um dos sete setores podem ser apreciadas no guia de orientação para o 

preenchimento do PEI (anexo 12). Esse guia foi criado pela pesquisadora com a 

colaboração dos constructos produzidos pelos professores e pesquisadores 

participantes do curso com o objetivo de orientar os docentes e outros agentes 

educacionais a elaborarem planos educacionais individualizados. 

Vale destacar que o PEI foi idealizado, originalmente, para servir de apoio às 

práticas de ensino e aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) atendidos pelas Escolas Estaduais do RN. Assim, é organizado 

considerando as demandas do contexto em que foi construído. A abrangência do 

instrumento, no entanto, contempla outros educandos apoiados pelos serviços da 

educação especial. 

                                                
29 Metalinguagem refere-se à própria linguagem. Sua função única é descrever a 

linguagem como objeto ou produto (POERSCH, 1998). 
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É importante mencionar que foi realizada a modelagem do banco de dados e 

desenvolvimento da interface da ferramenta web do PEI por um estudante de 

graduação em Ciência da Computação e seu orientador (TRINDADE, 2021, NO 

PRELO). O objetivo dessa ferramenta produzida a partir dos dados do presente 

estudo é gerenciar os PEI de estudantes com deficiência. 

A partir da figura 31, a seguir, podemos visualizar uma tabela do banco de 

dados da ferramenta web em formato de modelagem lógica contendo atributos e 

tipos de dados condizentes com as necessidades do público-alvo. 

 

FIGURA 31: MODELAGEM LÓGICA DA FERRAMENTA WEB PEI 

 

 
 

FONTE: TRINDADE NO PRELO (2021) 

 

Por exemplo, os campos limitações e potencialidade, sinalizados pelas 

setas vermelhas, estão ligados a data_inicio e data_fim. A data de início será 
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responsável por marcar o início de uma relação, enquanto a data fim, marcará o fim 

da relação no PEI. O campo ativo determina se a relação de um aluno com uma 

determinada limitação ou profissional está ativa. Uma vez que um profissional deixar 

de fazer acompanhamento com um aluno, por qualquer motivo que seja, essa 

informação não pode ser deletada por completo do banco de dados, apenas deixa 

de aparecer na interface de usuário. 

A partir do cruzamento desses tipos de dados é possível identificar a relação 

das condutas profissionais com o aumento ou redução das potencialidades e 

limitações do estudante. 

O futuro desenvolvimento dessa ferramenta é de extrema relevância, tendo 

em vista que os dados nela armazenados podem ser usados para gerar tabelas e 

gráficos que auxiliem na análise e aprimoramento dos métodos de ensino e 

avaliação, consequentemente, objetivando melhorar os índices de desempenho de 

alunos PAEE. Além do que não foi encontrada nenhuma outra ferramenta em uso 

nesse segmento na literatura nacional revisada. 

Para aprofundar a terceira questão desse estudo (Como avaliamos o PEI?), 

foi necessário a realização da validação dos conteúdos desse protocolo, 

apresentada no próximo estudo, 3, a seguir. 

 
Conclusão 

 
 

Esse estudo teve como objetivo construir colaborativamente um modelo de 

PEI com os professores do ensino fundamental do RN. Para isso, foi feito 

primeiramente um levantamento das demandas formativas sobre o TEA e PEI. Os 

resultados, produzidos por meio de roteiro de entrevista com a gestão e o 

questionário inicial, indicaram uma demanda crescente dos estudantes com TEA no 

RN, bem como a necessidade de serviços de apoio e formação continuada sobre o 

PEI para os professores do ensino fundamental I e II do RN. Ademais, existe falhas 

de planejamento colaborativo e a necessidade de construir um modelo de PEI. 

Quanto ao diagnóstico da situação do PEI no Estado foi evidenciado que 

havia dois modelos de planejamento individualizados no sistema estadual: o Plano 

de AEE, elaborado pelo professor da SRM com foco no desenvolvimento de 

habilidades funcionais dos alunos que frequentam esse serviço; e o PEI, elaborado 

pelo professor da educação especial que atua dentro da sala de aula comum, 
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enfatizando o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. 

Os modelos de PEI ainda estavam em processo de construção, por isso, 

existia uma diversidade de modelos sendo construídos pelos professores de 

educação especial. Com base nessa situação, foram desenvolvidas capacitações 

docentes promovidas pela EDUCINESP. No final do ano de 2019 foi inserido no 

SIGEDUC um único modelo de PEI eletrônico fundamentado nessas formações 

realizadas, inclusive, com a autora do presente trabalho. Vale destacar que, 

atualmente, os modelos propostos seguem em fase de validação prática pelos 

professores de educação especial. 

Em relação à primeira etapa do curso, concluímos que ele permitiu 

fundamentações teóricas essenciais para a construção colaborativa de um modelo 

de PEI focado no sujeito, considerando casos reais de seus alunos com TEA. 

Quanto à fase prática, a construção do PEI eletrônico perpassou por fases distintas 

que foram progredindo gradativamente quanto ao seu formato (em folha, Office 

Word e Excel), sendo modelado no banco de dados e desenvolvimento de interface 

da ferramenta web a fim de servir futuramente ao aprimoramento dos métodos de 

ensino e avaliação de alunos em situação de deficiência em contextos regulares de 

ensino. Destacamos o potencial inovador dessa ferramenta web, haja visto que não 

foi encontrada nenhuma outra ferramenta em uso nesse segmento na literatura 

nacional revisada. 

Em relação à validação social do curso, podemos concluir que os professores 

consideraram o curso satisfatório mesmo reconhecendo a necessidade de terem se 

engajado mais em suas participações pessoais. 

 

 
ESTUDO 3: VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DO PLANO EDUCACIONAL 

INDIVIDUALIZADO PARA ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DO RN. 

 

 
Introdução 

 

 
A literatura científica registra um descompasso entre o número de avaliações 

psicométricas empregadas na área da saúde em países em desenvolvimento e a 
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escassez de estudos que versam sobre a validação desses mesmos instrumentos 

(ALEXANDRE E COLUCI, 2011). Tendência similar é observada em âmbito 

nacional, no campo da educação, em que é registrado aumento expressivo no 

número de questionários e inventários empregados em pesquisa (CAMPOS, 2016; 

FONTANA, CRUZ E PAULA, 2019; PLETSCH E GLAT, 2012; BARBOSA, 2018; 

VALADÃO, 2013; LIMA 2017) e a carência de dados que tratam de sua validação. 

Nesse cenário, a literatura tem alertado os pesquisadores sobre a importância da 

avaliação da qualidade desses instrumentos, apontando a validade e a 

confiabilidade como um dos principais atributos para isso (ALEXANDRE E 

COLUCI, 2011). Um instrumento tem validade se ele mede exatamente o que se 

propõe a medir. Ele tem confiabilidade se é capaz de reproduzir um resultado 

de forma consistente no tempo e no espaço, ou com observadores diferentes 

(ALEXANDRE E COLUCI, 2011). 

Em termos gerais, a validade de conteúdo avalia a legibilidade e a clareza 

de conteúdo de um instrumento. Dois procedimentos são tipicamente usados para 

chegar a essa medida:1. Construção e adaptação cultural de instrumento de medida; 

2. Avaliação por um comitê de especialistas. O primeiro pressupõe três fases: 

identificação dos domínios por meio da pesquisa bibliográfica, a formação dos itens 

e a construção do instrumento. O segundo, consiste na avaliação do instrumento por 

especialistas cuja seleção deve considerar as características do instrumento, a 

formação, a qualificação e a disponibilidade dos profissionais necessários 

(ALEXANDRE E COLUCI, 2011). 

Tomando como base a revisão realizada no Estudo 1, a pesquisa de Munster 

et al (2014) foi o único estudo encontrado30 que trata da validação de conteúdo do 

inventário do PEI. Essa investigação, de caráter exploratório, teve como foco a 

validação da versão, em português, do “Plano de Ensino Individualizado”, concebido 

para o contexto da Educação Física Escolar (PEI-EF). Nesse processo investigativo, 

10 juízes brasileiros foram convidados a avaliar o referido instrumento considerando 

três medidas: clareza na linguagem (CL), pertinência teórica (PT) e viabilidade de 

aplicação (VA). Em cada medida, era fornecido, ao pesquisador, três alternativas de 

respostas: adequado (2 pontos), pouco adequado (1 ponto) e inadequado (0 pontos). 

Dentro de cada critério, a soma dos pontos obtida entre o total de juízes foi 

                                                
30

 Foi utilizado os mesmos bancos de dados do estudo 2 para a revisão de literatura do estudo 3, 
considerando os mesmos descritores associados ao vocábulo “Validação de conteúdo”. 
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convertida em porcentagem, chegando ao grau de concordância entre juízes. Para 

verificar o grau de concordância entre os juízes (CJ) foi multiplicado o nível de 

aprovação individual (NAI) por 100 e pelo número de juízes (NJ) elevado a menos 1 

(ALEXANDRE E COLUCI, 2011). 

Já o índice de validade foi calculado pela soma de cada medida convertida 

em porcentagem, dividido pelo número de quesitos (3). Os valores adotados para 

averiguar o nível de fidedignidade dos dados obtidos neste estudo foram sugeridos 

por Bauer e Gaskell (2004), os quais consideram que as respostas maiores que 0.90 

correspondia a um nível de fidedignidade muito alta, as maiores que 0.80, alta e 

entre 0.66 e 0.79, aceitável.  

Os resultados desse estudo evidenciaram que o índice de validade de 

conteúdo do inventário completo foi de 0.92, correspondendo ao nível de 

fidedignidade muito alto. De forma específica, cada uma das partes do PEI-EF 

obteve diferentes graus de concordância entre os juízes. A parte 1 (Informações 

sobre o Estudante) teve 85%; a parte 2 (Avaliação e Nível de Desempenho) foi 95% 

e a parte 3 (Programa de Educação Física) foi 96%. 

As sugestões feitas pelos juízes foram incorporadas a versão em 

português do PEI-EF. Portanto, o PEI-EF foi considerado um instrumento de apoio ao 

plano de ação do professor de Educação Física, favorecendo a inclusão de 

estudantes com deficiência nesse contexto. 

Considerando a ausência de estudos de validação do PEI no campo 

educacional, um dos objetivos do presente estudo foi validar os conteúdos de um 

inventário do PEI construído, colaborativamente, para estudantes com TEA do 

ensino fundamental I e II da rede estadual do RN. Para isso, foram elaborados dois 

instrumentos: 1. um PEI eletrônico em colaboração com 18 professores do ensino 

regular e especial do Ensino Fundamental I e II de oito Escolas Estaduais do Rio 

Grande do Norte, participantes do curso de capacitação sobre o PEI; bem como 2. 

Diretrizes para elaboração do PEI para docentes e outros agentes educacionais. 

Tomando como base a metodologia empregada por Munster et al (2014), 

submetemos os dois instrumentos supracitados, a juízes, para validação de seus 

conteúdos. No quadro 14, a seguir, serão descritos os conteúdos do PEI 

organizados em sete setores, a fim de serem avaliados. 
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QUADRO 14- DESCRIÇÃO DOS SETE SETORES DO PEI 

Setor I- Identificação do 

estudante 

Remete às informações de reconhecimento do 

estudante a quem o PEI se destina, assim como suas 

informações pessoais e escolares. 

O setor II- Identificação 

dos docentes 

Área onde os professores da educação especial, da 

sala de aula comum e sala de recursos multifuncionais devem 

se identificar, registrando seus nomes e, quando for o caso, 

os componentes curriculares dos quais são responsáveis. 

Setor III - Identificação 

de outros profissionais 

Destina-se aos profissionais de diversos setores 

corresponsáveis pelo processo de desenvolvimento integral 

do aluno. Nesse campo, os envolvidos devem especificar 

sua área, frequência e tempo de atendimento com o 

estudante. 

Setor III- Orientações 

colaborativas 

É um canal de interação entre todos os membros da 

equipe multidisciplinar do PEI. Este contém 3 subcategorias 

como área de origem, expectativas, orientações e sugestões. 

Setor V- Caracterização 

para aprendizagem 

São registradas as potencialidade e dificuldades do 

educando. 

Setor VI- Área 

curricular 

Contém os planos curriculares de cada componente curricular 

do ensino fundamental I e II. Ademais, existe o subsetor 

“Acomodações” que sugere três tipos de acomodações, 

instrucionais, ambientais e avaliativas. 

Setor VII- Parecer do 

ano letivo 

É um registro avaliativo descritivo e coletivo sobre o 

desenvolvimento escolar do aluno em diferentes áreas do 

conhecimento. 

FONTE: O autor (2021) 
 

Metodologia 

 
Este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório que envolve a 

validação do conteúdo do inventário denominado “Plano Educacional 

Individualizado” para estudantes com TEA e em situação de deficiência do ensino 
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fundamental I e II da rede estadual do RN. A validade pode ser definida como a 

capacidade que um instrumento apresenta de medir o que se propõe no contexto em 

que é aplicado ou ainda o grau em que todas as evidências acumuladas corroboram 

a interpretação pretendida nos escores de um teste para os fins propostos 

(MENDES ET AL, 2013). Portanto, o processo de validação do conteúdo do PEI 

objetivou estabelecer o grau em que o PEI pode ser considerado adequado para o 

propósito para o qual foi construído. 

A validade de conteúdo é fundamental no processo de desenvolvimento e 

adaptação de instrumento de medidas. No entanto, apresenta limitações por ser um 

processo subjetivo. Dessa forma, sua utilização não elimina a necessidade de 

aplicação de medidas psicométricas adicionais. Serão consideradas as sugestões 

dos juízes para melhoria do inventário (SAMALOT-RIVERA, 2017). 

Participantes 

Dois grupos de participantes foram selecionados para a validação do PEI. O 

primeiro, denominado de juízes externos, foi composto por cinco pesquisadores do 

campo da Educação Especial. Foram denominados de juízes externos, professores 

universitários especialistas na área da educação especial e pesquisadores sobre o 

PEI, selecionados intencionalmente, conforme o quadro 15 de distribuição das 

adaptações no sistema de classificação de experts do Modelo de Validação Fehring 

(1994) formação acadêmica, atuação profissional (ensino, pesquisa, extensão), 

curso de atualização e produção científica. 

 
QUADRO 15- DISTRIBUIÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE 

EXPERTS DO MODELO DE VALIDAÇÃO FEHRING. 

Critérios de Fehring (1994) Adaptações 

Ser mestre em enfermagem (4p) Ser mestre em educação ou áreas afins, com 

dissertação na área de educação especial ou 

inclusiva. (4p) 

Ser mestre em enfermagem, com 

dissertação na área de interesse de 

diagnóstico (1p) 

Ser mestre em educação, com dissertação 

na área de educação especial ou inclusiva. (1p) 

Ter pesquisas

 publicadas sobre diagnóstico ou 

conteúdo relevante (2p) 

Ter pesquisas publicadas sobre PEI ou 

validação de escalas de avaliação (2p) 
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Ter artigo publicado sobre 

diagnóstico em periódico indexado (2p) 

Ter artigo publicado sobre PEI ou validação 

de escalas de avaliação em periódico indexado (2p) 

Ter doutorado em enfermagem, com 

a tese na área de interesse de diagnóstico 

(2p) 

Ter doutorado em educação, com a tese na 

área de interesse de educação especial ou inclusiva 

(2p) 

Ter prática clínica recente de, no 

mínimo, um ano na temática abordada (2p) 

Ter prática universitária docente de, no 

mínimo, um ano na área de educação especial ou 

inclusiva. (2p) 

Ter capacitação (especialização) em 

área clínica relevante ao diagnóstico de 

interesse (2p) 

Ter capacitação (especialização) 

em área educacional relevante a prática do PEI 

(2p) 

FONTE: O autor (2021) 

 

Foram convidados a participar da pesquisa cinco especialistas que atingiram 

o mínimo de sete pontos. A busca foi realizada nos sites dos Programas de Pós- 

Graduação em Educação, nos Diretórios dos Grupos de Pesquisa e mediante 

consulta no currículo Lattes no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Esse grupo de juízes é oriundo de três estados 

brasileiros e duas regiões distintas, conforme podemos observar no quadro 16 de 

caracterização dos juízes externos a seguir. 

 
QUADRO 16- CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES EXTERNOS 

 

J
Juiz 

 
Instituição 

 
Formação 

 
Área de Atuação 

1
1 

Universidade 

Federal de São 

Carlos (UFSCAR) 

Pós-doutorado em 

educação especial 

Inclusão escolar; Educação especial: PEI; 

Avaliação escolar; Consultoria colaborativa; 

Ensino Colaborativo; Formação de professores. 

2
2 

Universidade 

Federal Rural do 

Rio de Janeiro 

(UFRRJ) 

Pós-doutorado em 

educação 

Educação especial, políticas de educação 

inclusiva na Educação Básica e no Ensino 

Superior; Processos de ensino e aprendizagem 

de pessoas com deficiência intelectual e múltipla; 

práticas curriculares; formação de professores e 

inovação tecnológica aplicada à educação 

especial. 
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3
3 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

Doutorado em 
psicologia do 

desenvolvimento. 

Interação Social, Desenvolvimento e 

Psicopatologia; Neuropediatria; Intervenção 

precoce e autismo; Inclusão educacional e TEA; 

Formação de Professores e TEA; Autismo e 

Família. 

3
4 

Universidade 

Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

Pós-doutorado em 

educação 

Educação Especial; Educação Inclusiva; 

Psicologia da Educação; Formação de 

Professores. 

4
5 

Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

Pós-doutorado em 

educação 

Fonoaudiologia clínica e educação especial; TEA; 

Deficiência Intelectual; Paralisia Cerebral; 

Distúrbios de linguagem; Técnicas de ensino 

especializado; PECS-adaptado; Comunicação 

Alternativa; Capacitação de familiares e 

professores do ensino regular e especial. 

FONTE: O Autor (2021) 
 

O segundo grupo, composto por 18 participantes, caracterizou-se como juízes 

internos, visto que, se trata do grupo docente público-alvo do curso de formação do 

referido instrumento. Nesse grupo 3, professores são da sala de aula regular do 

ensino fundamental II da rede pública estadual do RN, dez professores de 

educação especial atuantes na sala de aula comum e cinco professores da Sala de 

Recurso Multifuncional. 

Dos 18 juízes internos, apenas seis possuem especialização em educação, 

dois em educação especial e os demais não possuem especialização concluída ou 

ainda titulação maior. O quadro 17 abaixo identifica as características formativas dos 

juízes internos. 

 
QUADRO 17- CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS DOS JUÍZES INTERNOS. 

 

Professor de Educação 

Especial 

Professor da SRM Professor regular 

P2- Graduada em 

Pedagogia cursando 

especialização em educação 

especial 

P1- Graduada em 

Pedagogia e não especialista. 

P4- Licenciatura plena 

em letras e Especialista em 

linguística 
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P3- Graduada em 

Pedagogia cursando 

especialização em educação 

especial 

P8- Graduada em 

Pedagogia e não especialista. 

P7- Licenciatura em 

educação artística com 

habilitação em artes plástica e 

especialização em 

Arteterapia. 

P5- Graduada em 

Pedagogia cursando 

especialização em processos 

educacionais 

P11- Graduada em 

Pedagogia e Especialista em 

literatura 

P14- Licenciatura em 

Matemática e Especialista no 

ensino de matemática para o 

ensino médio 

P6- Graduada em 

Pedagogia e especialista em 

psicopedagogia 

P15- Graduada em 

Pedagogia e Especialista em 

educação especial e Educação 

Inclusiva 

 

P9- Graduada em 

Pedagogia e não especialista. 

P17- Graduada em 

Pedagogia e especialista em 

Psicopedagogia Institucional e 

Anos Iniciais 

 

P10- Graduada em 

Pedagogia e não especialista. 

  

P12- Graduada em 

Pedagogia e Especialista em 

atendimento educacional 

especializado 

  

P13- Graduada em 
Pedagogia e 

  

não especialista.   

P16- Graduada em 

Pedagogia e cursando 

especialização em 

psicomotricidade e 

psicopedagogia. 

  

P18- Graduado em 

Pedagogia e não especialista. 

  

FONTE: O Autor (2021) 
 

Instrumentos 

 

● Primeira versão do PEI eletrônico; 

● Diretrizes operacionais para a implementação do PEI; 

● Formulário de avaliação dos juízes; 

● Notebook. 
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Procedimentos da validação 

 
Todos os juízes, externos e internos, receberam por e-mail: 1. uma carta- 

convite solicitando suas colaborações como especialistas e professores interessados 

no instrumento, explicando os objetivos e procedimentos do estudo; 2. a primeira 

versão do PEI eletrônico 3. Diretrizes operacionais para a implementação do PEI 

(em anexo 12); 4. o formulário de avaliação (em anexo 13) que contém seus critérios 

de validação. No entanto, apenas 16 professores internos responderam ao 

formulário. 

O formulário de avaliação baseou-se em três critérios (propostos por Santos & 

Munster (2012): 1. Clareza da linguagem: usado para verificar se os termos 

utilizados na versão do PEI e suas diretrizes são adequados e de fácil compreensão 

pelo público-alvo, na opinião dos juízes; 2. Relevância teórica: se os elementos 

utilizados nos documentos são consistentes e estão de acordo com a literatura 

científica; 3. Viabilidade de aplicação: considera o quão adequada é a estrutura do 

PEI à sua finalidade como a viabilidade de sua aplicação. 

Em cada critério, os juízes tiveram três alternativas de resposta para 

considerar o nível de cada elemento: adequado (2 pontos), pouco adequado (1 

ponto) e inadequado (0 pontos). Dentro de cada critério, a soma dos pontos obtidos 

entre os juízes no total será convertida em percentual, para atingir o nível de 

concordância entre os juízes. 

Para avaliação dos níveis de concordância entre os juízes sobre cada um dos 

itens componentes do instrumento, foi calculado o Índice de Validade de Conteúdo – 

IVC. Esse índice mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em 

concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens. Logo, 

ele será útil na identificação dos itens que se encontram inadequados, que 

necessitam de alterações e ajustes no processo de construção do instrumento 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011; OLIVEIRA; MUNSTER, 2012; PASQUALI, 1998; 

COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). 

Deste modo, por meio da obtenção do IVC, é possível identificar se o 

instrumento analítico tem validade aceitável. Para conseguir o valor do IVC foi 

utilizada a seguinte fórmula: 
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IVC= Total de respostas positivas 

 
 
 

 
Nº total de respostas 

 
Assim sendo, o cálculo do IVC é realizado por meio da soma do número total 

de respostas positivas (em concordância) marcadas pelos juízes em cada um dos 

itens, dividido pelo número total de respostas possíveis (ALEXANDRE; COLUCI, 

2011; PASQUALI, 1998) 

Para verificar o nível de confiabilidade dos dados obtidos neste estudo 

utilizamos os valores adotados por Bauer e Gaskell (2005). 

 
 

QUADRO 18 - NÍVEL DE CONFIABILIDADE 

 

Resposta Nível de confiabilidade 

a>0.90 Muito alto 

a<0.90 Alto 

0,66<a<0,79 Aceitável 

 
FONTE: Bauer e Gaskell (2005). 

 

Os dados representados pelos itens de análise dos juízes foram calculados 

por meio do grau de concordância (respostas adequadas) de cada juiz, divididos pelo 

número total de juízes (5). Esse procedimento foi realizado em cada item de 

análise. Posteriormente, foi realizada a média de todos os sete setores do PEI, 

chegando ao índice total do instrumento por item de análise. Os dados apresentados 

nas respostas dos níveis de fidedignidade foram multiplicados por 100 e 

transformados em porcentagem, conforme recomendado por Bauer e Gaskell (2005). 

 
Resultados da validação do conteúdo do PEI 

 
O grau de concordância entre juízes (CJ) que corresponde a cada uma das 8 

partes do PEI, de acordo com cada um dos critérios de análise (CL, RT, VA), pode 

ser identificado nas colunas centrais das Tabelas 1 e 2. A coluna da direita indica o 

índice de validade de conteúdo (IVC) de cada uma das partes e do estoque como 

um      todo.  
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TABELA 1- NÍVEL DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZES EXTERNOS E ÍNDICE DE 

VALIDADE DE CONTEÚDO DO PEI. 

 

Acordo entre juízes externos 

 Clareza da 

Linguagem 

(CL) 

Pertinência 

Teórica (PT) 

Viabilidade de 

Aplicação (VA) 

Índice de 

validade de 

conteúdo 

(IVC) 

Setor I- 

Identificação do 

estudante 

100% 80% 80% 87% 

Setor II- 

Identificação dos 

docentes 

100% 100% 100% 100% 

Setor III- Outros 

profissionais 

envolvidos 

100% 80% 80% 87% 

Setor IV- 

Orientações 

colaborativas 

80% 80% 80% 80% 

Setor V- 

Caracterização para 

aprendizagem 

100% 60% 100% 87% 

Setor VI- Área 

Curricular 

80% 60% 80% 73% 

Setor VII- Parecer 

do ano letivo 

80% 60% 100% 80% 

Inventário 

completo 

91,4% 74,2% 88,5% 84,8% 

FONTE: O Autor (2021) 
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TABELA 2- NÍVEL DE CONCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZES INTERNOS E ÍNDICE DE 

VALIDADE DE CONTEÚDO DO PEI. 

Acordo entre juízes internos 

 Clareza da 

Linguagem 

(CL) 

Pertinência 

Teórica (PT) 

Viabilidade 

de Aplicação 

(VA) 

Índice de 

validade de 

conteúdo (IVC) 

Setor I- 

Identificação do 

estudante 

100% 100% 93% 98% 

Setor II- 

Identificação 

dos docentes 

100% 100% 93% 98% 

Setor III- Outros 

profissionais 

envolvidos 

100% 100% 81% 94% 

Setor IV- 

Orientações 

colaborativas 

100% 100% 93% 98% 

Setor V- 

Caracterização 

para 

aprendizagem 

100% 100% 93% 98% 

Setor VI- Área 

Curricular 

93% 100% 81% 91% 

Setor VII- 

Parecer do ano 

letivo 

100% 100% 100% 100% 

Inventário 

completo 

99% 100% 90,5% 96,7% 

FONTE: O Autor (2021) 

 
Considerando os valores adotados por Bauer e Gaskell (2005) quanto ao nível 

de confiabilidade, podemos concluir que o índice de validade de conteúdo do 
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inventário completo do PEI foi considerado alto pelos juízes externos (84,8%) e 

internos (96,7%). Na análise dos juízes externos destaca-se o setor II, inerente a 

identificação dos docentes, com o maior nível de aprovação entre os juízes (100%), 

ou seja, com um nível muito alto de confiabilidade. Em contrapartida, o de menor 

concordância foi o setor VI, área curricular, com 73%, considerado um nível 

aceitável. Os demais setores (I, III, IV, V e VII) foram considerados com alto nível de 

confiabilidade (entre 80% e 87%). 

Na análise dos juízes internos o setor VII obteve o maior nível de aprovação 

(100%). Os setores de menor concordância foi o setor VI, área curricular, com 91%, 

contudo é considerado um índice muito alto de confiabilidade, assim como os 

demais setores I, II, III IV e V (entre 94% e 98%). Esse alto índice de validade de 

conteúdo avaliado pelos juízes internos seria esperado, uma vez que eles foram os 

principais construtores do protocolo do PEI, em comum acordo com a escolha dos 

itens do referido instrumento. 

Conforme análise dos cinco juízes externos, dois deles (juiz 2 e 3) indicaram a 

manutenção dos itens do setor VI com alterações mínimas, tais como pequenos 

ajustes na clareza da linguagem (utilizar o termo “diferenciação” curricular) e na 

pertinência teórica sobre “avaliação por meio de protocolos científicos”. O juiz 2 

sugeriu a inserção de um ou dois exemplos no item “Acomodações” inerente a esse 

setor curricular. De acordo com o autor, alguns exemplos de “Acomodações 

Instrucionais” tais como “guias visuais de leituras, tutoria de seus pares ou mapas 

conceituais” são de conhecimento dos professores. Por isso, sugere que 

modifiquemos as nomenclaturas, esclarecendo o significado de cada estratégia. O 

mesmo ocorreu com as estratégias acadêmicas e funcionais (ex: Análise funcional” e 

“videomodelagem”). Ademais, ainda sugere a substituição do termo “aluno sem 

deficiência” ao invés de “aluno neurotípico”. 

Os demais juízes externos (1, 4 e 5) indicaram a manutenção desse setor 

sem modificações. No entanto, a juíza 5 sugeriu a pertinente discussão sobre 

acessibilidade curricular na perspectiva do Desenho Universal na Aprendizagem 

(DUA), tendo em vista a atualidade da temática pela literatura científica sobre o 

currículo para a população da Educação Especial. 

O DUA é uma abordagem curricular que diz respeito ao planejamento e 

elaboração de conteúdos, objetivos, metodologia, materiais, recursos e formas de 

avaliação que visam atender a maior variedade possível de estilos de aprendizagem, 
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bem como as preferências e necessidades dos alunos (BOCK, GESSER E 

NUERNBERG, 2018 apud SILVA; CAMARGO, 2020). Tem como princípios 

norteadores do planejamento, múltiplos meios de envolvimento, de representação, 

de ação e expressão (ZERBATO; MENDES, 2018; PRAIS; ROSA, 2016; APUD 

SILVA; CAMARGO, 2020). 

Apesar do PEI ser um recurso pedagógico focado nas potencialidades do 

aluno em situação de deficiência, leva em consideração os conteúdos gerais da 

turma, assim como as variadas maneiras que os alunos se apropriam desse 

conhecimento. Logo, pensar no PEI nessa perspectiva, implica dizer que o mesmo 

conteúdo da turma pode ser trabalhado em diferentes formas e mídias, dependendo 

do objetivo a ser trabalhado. Ademais, o PEI enquanto instrumento, que reúne dados 

colaborativos, seria eficaz para auxiliar os professores a pensarem em estratégias de 

ensino para que o aluno com TEA e seus pares participem da aula de forma 

interativa e significativa, levando em conta diversos recursos, de preferência 

validados por eles próprios (PLETSCH et al, 2020). 

Observando a avaliação dos juízes externos sobre cada critério de análise do 

PEI, podemos observar que a clareza da linguagem obteve maior índice de validade 

de conteúdo (91,4%). A viabilidade de aplicação foi considerada com alto nível de 

confiabilidade (88,5%) e a pertinência teórica (74,2%) aceitável. 

Em relação a avaliação dos juízes internos, a Pertinência Teórica obteve 

maior índice de validade de conteúdo (100%) seguido da Clareza da Linguagem 

(99%). A viabilidade de aplicação também foi considerada com alto nível de 

confiabilidade (90,5%). 

Para entendermos melhor esses índices quantitativos serão descritos no 

quadro 19 abaixo as sugestões resumidas dos juízes externos sobre cada critério de 

análise (em anexo 16). 

 

 
QUADRO 19- SUGESTÕES DOS JUÍZES EXTERNOS 

 

Sugestões dos juízes externos 

Clareza da linguagem Modificações Setor do 
PEI 

Em tipos de apoio pedagógico Mantida 
mínimas 

com alterações 2 
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Orientar instruções claras e objetivas 
baseadas em protocolos científicos. 

Mantida com 
modificações 

extensas 4 

Inserir 4 níveis em avaliação Mantida 
mínimas 

com alterações 6 

Utilizar parecer descritivo pode 

tornar o relato subjetivo. Acrescentar 

dados objetivos. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 7 

A intersetorialidade é importante em 

casos mais severos do quadro de autismo 

e está presente na Política de 2008 e 

em outros documentos legais, mas é 

pouco difundida em 

nossa realidade. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 3 

Pertinência Teórica 

“Sugiro incluir as referências do PECS 

(Bondy; Frost, 2001) e PECS- Adaptado 

(Walter, 2000) no guia de 

orientação do PEI. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 6 

Entre os construtos correlatos a 

“Potencialidades”, sugere-se 

“recursos” e “competências” 

Substituir o termo “dificuldades” por 
“Barreiras a aprendizagem”. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 5 

Destacar a importância de avaliações 

da área da educação para 

elegibilidade do PEI”. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 1 

Acrescentar os protocolos usados pelos 

professores, resultados e os planos de 

serviços para aqueles 

serviços semanais. 

Mantida com 

modificações 

extensas 3 

Usar referências que respalde a 

importância das avalições para 

respaldar as orientações 

colaborativas. 

Mantida com 

modificações 

extensas 4 
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Pode inserir necessidades\suportes 

do aluno, estilo de aprendizagem, tipo 

de inteligência (Gardner). 

Mantida 

mínimas 

com alterações 5 

Troca de termos por diferenciação 

(Tomlinson) 

Avaliação por meio de protocolos 

científicos 

Mantida 

mínimas 

com alterações 6 

Avaliações subjetivas e objetivas Mantida 

mínimas 

com alterações 7 

Pode inserir a ideia da mediação, pois 

a dificuldade individual é uma, mas 

quando o processo for mediado 

a dificuldade é outra. 

Sem alterações 5 

Poderia inserir a discussão 

acessibilidade curricular 

perspectiva do DUA. 

da 

na 

Mantida sem modificações 6 

Viabilidade de Aplicação 

Pode acrescentar itens como: Antes 

do item “Escola”, Inserir: I – 

Trajetória Escolar do estudante: 
Creche sim ( ) não ( ) 

Educação infantil 

Sim ( ) não ( ) 

Ensino fundamental ano: 

2019  1º 

2020 2º 

2021 3º 

2022... 

Mantida  com míninas 

alterações 

1 

Pode acrescentar o item “DATA DE 

INÍCIO” entre as colunas “ÁREA” e 

FREQUÊNCIA” 

Mantida 

mínimas 

com alterações 3 
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Pode acrescentar uma coluna (ao lado

 de 

ORIENTAÇÕES/SUGESTÕES), com o 

tópico “Modificações pós- 

mediação/interação pedagógica”. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 4 

Pode acrescentar uma coluna (ao lado 

de DIFICULDADES), com o 

tópico“Modificações pós- 

mediação/interação pedagógica”. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 5 

É um setor que permite o aporte 

colaborativo de diversos 

profissionais e também pelos 

responsáveis pelo estudante.” 

Mantida 

mínimas 

com alterações 7 

Rever necessidade/orientações sobre 

transcrição do diagnóstico clínico 

Mantida 

mínimas 

com alterações 1 

Quanto ao Nível de Ensino do 

estudante, poderia vir com mais opções 

no quadro para evitar edições do 

documento 

Mantida sem modificações 2 

Pode incluir o Acompanhante 

Educacional Especializado ente os tipos 

de apoio. 

Mantida sem modificações 3 

Definir “profissionais” como aqueles 

externos à escola, no sentido que 

professor também poderia ser um 

profissional. 

Mantida sem modificações 4 
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Se um aluno passa a não ter mais 

uma determinada limitação, é muito 

importante que se saiba em que período 

do ano letivo isso aconteceu, quais 

acompanhamentos e quais técnicas de 

ensino e aprendizagem o aluno recebeu 

nesse período, possibilitando identificar 

condutas que podem resultar em 

reduções de limitações. 

Se um aluno passa a não ter 

mais uma determinada 

limitação, é muito importante 

que se saiba em que período 

do ano letivo isso aconteceu, 

quais acompanhamentos e 

quais técnicas de ensino e 

aprendizagem o aluno 

recebeu nesse período, 

possibilitando identificar 

condutas que podem resultar 

em reduções de limitações. 

5 

Acrescentar a parte dos profissionais 

que auxiliam o desenvolvimento do 

PEI, além da equipe da escola que 

viabiliza (financeiramente) eventuais 

recursos que o estudante precisa para 

dar suporte no processo de 

escolarização”. 

Mantida 

mínimas 

com alterações 2 

Pode acrescentar na parte das áreas do 

currículo como objetivo destes 

profissionais ao atenderem o 

estudante”. 

Mantida com extensas 

modificações 

3 

Pode inserir no documento a 

proposta ou a questão: O aluno fez 

Mantida 

mínimas 

com alterações 1 
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sozinho, o aluno fez com pouco de 

apoio ou com muito apoio? 

  

FONTE: O autor (2021) 

 
A partir dos dados do quadro acima podemos concluir que os juízes externos 

sugeriram 17 alterações mínimas e apenas 4 extensas alterações. Vale ressaltar que 

apesar de ter ocorrido 5 avaliações definidas sem necessidade de alterações pelos 

juízes, ainda sim eles fizeram comentários que apreciamos como conteúdos 

sugestivos. Consideramos todas as orientações como forma de aprimoramento do 

inventário. 

Quanto a clareza da linguagem atendemos a necessidade de revisão teórica e 

uso de termos mais atualizados/adequados a fim de tornar o inventário mais 

acessível ao público a que se destina. Referente à viabilidade de aplicação, 

buscamos revisar a estrutura do instrumento como um todo, principalmente 

analisando termos, critérios e procedimentos avaliativos essenciais para aplicação 

exequível do PEI. Por fim, foi feita a adequação e inserção do constructo teórico 

sugerido pelos juízes. 

Os setores 3 e 6 tiveram maior número de sugestões (5), seguido dos setores 

1, 4 e 5 com 4 sugestões. Os setores 2 e 7 tiveram menos sugestões (3). 

No quadro 20 a seguir podemos analisar as sugestões dos 16 juízes internos. 

Eles apontaram quatro modificações mínimas na clareza da linguagem dos setores 

3, 5 e 6. Quanto a viabilidade de aplicação, duas modificações mínimas nos setores 

2 e 6 e apenas uma extensa alteração no setor 6, mantendo a pertinência teórica 

sem modificações. 

QUADRO 20- SUGESTÕES DOS JUÍZES INTERNOS 

 

Sugestões dos Juízes Internos 

Clareza da linguagem Modificações SeSetor do PEI 

Observo que estas informações são 

necessárias pois, só o diagnóstico não diz 

muito sobre o aluno. Quando 

caracterizamos torna-se mais fácil 

conhece-lo. 

Mantida sem modificações 1 



 

 
174 

 

 

Neste item talvez possamos ter uma 

dificuldade maior em ter o retorno dos 

profissionais de saúde, uma vez que 

muitas famílias tem acesso restrito a 

esses profissionais e dependemos 

também da disponibilidade do profissional 

em contribuir. No entanto, a proposta da 

parceria entre saúde e escola é 

maravilhosa. Sabemos que não 

atingiremos em sua totalidade, mas, a 

contribuição que a escola receber é de 

grande importância para o 

desenvolvimento do aluno. Acredito ser 

esse o melhor para compreendermos o 

aluno de forma global. 

Mantida sem modificações 3 

Essa parte deveria estar no quesito 

caracterização, para que inicialmente 

possamos melhor conhecer o aluno. 

Entendo que barreiras e facilitadores 

fazem parte da caracterização. 

Mantida com alterações 

mínimas 

5 

Apenas nas áreas que no momento inicial 

já sinalizamos que não é necessária 

adaptação curricular, apenas adequações 

fica a dúvida se na parte específica dos 

componentes ainda assim fica a dúvida 

se é necessário registar os objetivos para 

a turma. 

Mantida com alterações 

mínimas 

6 

Incluir o campo de identificação se o 

aluno faz uso de medicamentos e CID, 

em caso de laudo médico, tendo em vista 

que em alguns momentos nos é solicitado 

essa informação. 

Mantida com alterações 

mínimas 

3 
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Vejo que dentro dessas questões de 

currículo ainda falta muito para ficar uma 

situação de educação ideal para todos. 

Desse modo, faria algumas alterações 

mínimas na adequação da linguagem. 

Mantida com alterações 

mínimas 

6 

Pertinência Teórica 

Considero totalmente alinhado com o 

embasamento teórico estudado. 

Mantida sem modificações 6 

Viabilidade de Aplicação 

O instrumento é adequado ao uso, porém, 

sua aplicabilidade total requer mudança 

de postura de muitos profissionais, o que 

pode acarretar uma atribuição maior ao 

Professor de Educação Especial. Espera 

se que possamos contar também, com a 

rede de apoio que as vezes se torna lenta 

devido ao acesso a esses profissionais da 

saúde, em algumas realidades. 

Mantida sem modificações 1 

Necessita de uma mudança de postura de 

alguns profissionais, mas acredito que 

tudo é um processo que aos poucos vai 

sendo construído. 

Mantida sem modificações 2 

Acho essa parte do PEI muito extensa, 

talvez pela quantidade de componentes 

curriculares além da quantidade existem 

muitos itens a serem preenchidos. Essa 

parte, torna o PEI muito cansativo. 

Uma parte bastante válida é a parte das 

habilidades funcionais. Antes ficava 

angustiada com a possibilidade de 

preencher o PEI e via uma gama de 

componentes curriculares que não era 

condizente com a realidade do aluno que 

Mantida com extensas 

modificações 

6 
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trabalhava. 

De modo geral, na prática, a construção 

do PEI limita-se a escola e família. O 

envolvimento de outros profissionais 

(quando eles existem) ainda é uma 

utopia, infelizmente. Mas isso não 

significa que não devemos continuar 

tentando quebrar essas barreiras. 

Mantida sem alterações 4 

Essa caracterização envolve áreas que 

não se limitam ao pedagógico. A falta de 

envolvimento de profissionais de outras 

áreas, pode levar inclusive a uma 

caracterização equivocada do professor. 

Algumas habilidades relevantes podem 

não ser vista e/ou ignoradas  

Mantida sem alterações 5 

Considerando a dificuldade que ainda 

temos no contexto escolar de colaboração 

de todos os professores e planejamento 

conjunto. 

Mantida com 

alterações 

mínimas  

  6 

A sequência dos itens dessa parte da 

proposta é adequada, mas faria alguma 

alteração na ordem dos itens da proposta 

para completar a grade do ensino médio. 

Mantida com 

alterações 

mínimas 

 

 

 

 2 

FONTE: O autor (2021) 

 
Podemos concluir que mesmo o instrumento tendo um alto nível de 

confiabilidade, o setor 6 requer maior atenção na avaliação dos juízes, uma vez que 

foi considerado o setor de menor concordância entre os juízes. Uma das sugestões 

dos professores é rever a extensão desse setor principalmente em relação a 

quantidade de componentes e itens a serem preenchidos, o que pode tornar a 

prática do PEI cansativa, afetando a viabilidade da aplicação. 
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Considerações Finais 

 
Sabemos da importância do planejamento, monitoramento e avaliação do 

percurso de escolarização de estudantes em situação de deficiência, principalmente 

daqueles diagnosticados com TEA. Com esse alunado, o PEI tem sido recomendado 

pela literatura científica como um instrumento adequado para que isso aconteça. No 

entanto, para que o referido instrumento seja efetivamente reconhecido e 

implementado em solo brasileiro, é emergente que as políticas públicas o 

regulamentem. 

Devido, principalmente, a falta de diretrizes operacionais legais do PEI, o 

grupo heterogêneo de professores participantes desse estudo tinha, como referência 

de planejamento, o Plano de AEE. A adoção desse dispositivo incitava o uso de 

modelos diversos de planejamentos individualizados, pouco aplicáveis ao contexto 

regular de ensino. Ademais, a maior parte dos docentes participantes da pesquisa 

não havia recebido qualquer formação no uso do PEI. Isso significa que poucos 

professores estão tendo acesso a esse tipo de instrumento. Dos 18 docentes 

concluintes do curso apenas 3 afirmaram já ter utilizado o PEI. Esses três 

professores pertencem à classe de apoio/educação especial. Apesar do incipiente 

uso do PEI pelos participantes, antes do curso, eles reconheceram os impactos 

promissores que corroboram a revisão da literatura feita no estudo 1, em que foi 

possível identificar a produção do conhecimento nos últimos 11 anos sobre o PEI. 

No estudo 2 foi possível avaliar os efeitos de um programa de formação 

continuada na elaboração do PEI. Os docentes reconhecem o PEI como uma 

proposta de organização do currículo do aluno capaz de melhorar a qualidade de 

aprendizagem de seus alunos com TEA, bem como aprimorar suas práticas 

docentes. Consideram ainda o PEI como um instrumento avaliativo que fornece 

recursos necessários ao professor para respaldar as demandas dos alunos com 

TEA. 

Também foi possível identificar os principais desafios que os professores 

sentiam em relação ao processo de escolarização desses educandos, destacando- 

se as dificuldades de participação nas atividades escolares que podem estar 

diretamente relacionadas a falta de um PEI. Os professores afirmaram que uma das 

causas desses desafios consistiu na falta de planejamento colaborativo docente, 

apontando como umas das possíveis soluções as professoras de educação especial 
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(apoio) terem acesso prévio ao planejamento das aulas. Portanto, a construção do 

PEI pode viabilizar e valorizar esse importante trabalho colaborativo. 

O senso colaborativo da equipe docente e as possibilidades de aprendizagem 

mútua foram expectativas que os docentes apresentaram em relação ao curso. O 

intento seria de multiplicar os conhecimentos adquiridos no curso em seus e outros 

contextos de trabalho inclusivo. 

Apesar dos professores apontarem a latente dificuldade de atuar com esses 

alunos, a escala de autoeficácia aplicada no início do curso assinalou que os 

professores de educação especial (de apoio) se sentem mais seguros do que podem 

fazer com seus alunos com TEA do que os professores da sala de aula comum, 

ressaltando, mais uma vez, a emergência de ampla oferta de condições de 

participação dessa categoria docente em formações continuadas. 

Quanto a validade social do programa de formação, o curso foi avaliado pelos 

professores como satisfatório e importante, sendo o formador/pesquisador o aspecto 

do curso com maior nível de satisfação (97%). Já o aspecto com menor percentual 

de satisfação foi a participação pessoal dos professores cursistas (82%), sendo o 

critério mais baixo a realização das atividades práticas como a elaboração do PEI, 

seguido da participação pessoal nas discussões do grupo. 

A partir dos dados apresentados nesse estudo podemos considerar que o 

curso teve um impacto positivo na aprendizagem dos docentes quanto ao PEI, 

mesmo reconhecendo a necessidade de terem se engajado mais nas atividades 

propostas. 

Vale destacar que o PEI foi idealizado, originalmente, para se tornar uma 

ferramenta web, com o intuito de promover um ambiente computacional comum para 

que as equipes multidisciplinares acompanhem o desenvolvimento educacional de 

educandos com TEA e demais deficiências. Nesse sentido obtivemos uma 

conquista, pois o Sistema Integrado de Gestão da Educação do Estado do RN 

disponibilizou um modelo de PEI eletrônico baseado nos estudos e colaboração da 

pesquisadora, bem como outros estudiosos da área. Vale ressaltar que o modelo 

adotado, que atualmente está em teste no Estado, não é o mesmo construído nesse 

trabalho 

Algumas limitações foram identificadas no presente estudo. A primeira é que, 

em virtude da pandemia da COVID-19, não foi possível avaliar os efeitos da 

formação continuada sobre o PEI na prática pedagógica dos professores, assim 
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como os efeitos desse dispositivo no processo de escolarização dos estudantes com 

TEA. 

Outra limitação consistiu na incipiente participação de professores da sala de 

aula comum, devido a não liberação desses profissionais pelas gestões escolares, 

por não ter alguém que os substituíssem. Isso dificultou a ampliação do trabalho 

multidisciplinar e do conhecimento de outras realidades de planejamento no contexto 

regular de ensino. Portanto, chamamos atenção dos gestores, que estão 

comprometidos com a qualidade da educação dos seus estudantes, que possam 

oferecer as devidas condições de acesso desses professores em cursos de 

formação desse tipo. 

Ademais, destacamos a importância de futuros estudos ampliarem o 

conhecimento sobre como o PEI vem sendo implementado na prática aqui no Brasil. 

Por fim, esperamos que este trabalho forneça diretrizes para construção colaborativa 

do inventário do PEI, bem como a consequente validação de seu conteúdo, 

possibilitando a implementação desse tipo de instrumento em outros contextos 

regulares de ensino a fim de atender às necessidades educacionais de estudantes 

com TEA e outras situações de deficiência. 

É importante salientar que o PEI não deve ser valorizado como um programa 

padrão, com rigidez estrutural, ou ainda uma única forma de atender as 

necessidades educacionais dos alunos com TEA e outras situações de deficiência, 

mas sim uma ferramenta multidisciplinar que oferece possibilidades profícuas de 

organização das práticas de ensino e aprendizagem, a partir das especificidades de 

cada pessoa em situação de deficiência, as quais valorizam o respeito ao modo 

peculiar de cada um aprender. Ademais, o objetivo da individualização do PEI é 

sempre incluir esses estudantes na situação de aprendizagem que os outros estão 

vivenciando. 

Por fim, destacamos a importância da corresponsabilidade de todos na 

construção, desenvolvimento e avaliação do PEI, envolvendo gestores, 

coordenadores, professores, multiprofissionais, a família do aluno e ele próprio, 

quando for possível, para que possamos nos afastar, cada vez mais, da 

centralização do papel do professor especialista como único profissional capaz de 

resolver os “problemas de inclusão da escola”. Nessa perspectiva, o PEI deve ser 

sempre centrado no aluno e sua utilização em todos os espaços da escola. 
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Anexo 1- Diários de campo dos professores participantes do curso 
**** *p6_a1 
 

Apesar de ter entrado um pouco depois no curso, pude observar através do 

material que foi trabalhado na aula presencial que foi uma aula bastante rica que nos 

trouxe bastante conhecimentos .Essa visão histórica sobre a educação especial 

trazendo o panorama da exclusão a inclusão foi abordada de uma forma bastante 

esclarecedora .esse esquema de Bayer 2009 que foi trazido no slide, fala tudo. 

Observamos que estamos caminhando no processo inclusivo. No entanto, ainda 

existem muitas barreiras a serem quebradas . 

**** *p20_a1 
 

Olá, iniciamos com apresentações de todos participantes em seguida, 

musica de relaxamento com a professora Débora. A subcoordenadora Maria do 

Carmo da (SUESP) compareceu pra deseja boas vindas ao grupo. Explicação 

geral de como vai ser trabalhado a elaboração do PEI. Os dias de encontros e a 

visita nas escolas para filmar, registrar e acompanhar de perto as necessidades de 

cada aluno. Reflexão e debate sobre a escola de vidro, como era antes e 

atualmente. A liberdade de expressão e comunicação. 

 
**** *p11_a1 
 

A aula inaugural foi bem descontraída. Uma roda de conversa bem informal 

para nos conhecermos e conhecer um pouco do cronograma das aulas. 

 
**** *p21_a1 
 

Na primeira aula do curso estava um pouco envergonhada e me senti um 

pouco deslocada no início, pois percebi que alguns já se conheciam e a maioria dos 

professores são da educação especial. No entanto, quando houve a apresentação 

de todos em um momento após o relaxamento, vi que eu não era a única professora 

de disciplinas naquele ambiente, daí me senti um pouco melhor e, quando Débora 

começou a explicar sobre o curso, falar sobre datas, mostrar os tópicos de cada 

aula, consegui entender e visualizar que aquilo seria realmente importante para mim, 

pois não tenho conhecimento em como lidar com os alunos autistas e nem sei como 

posso ministrar uma aula interessante para esses alunos. Neste dia, também 

fizemos a leitura de uma história, Escola de vidro, e depois debatemos sobre o que 

era a escola de vidro para cada um, também falamos se achávamos que a nossa 

escola é de vidro, e muitos outros pontos interessantes. Essa conversa nos levou a 

uma atividade feita em grupos por escola, na qual cada grupo deveria escrever em 

tópicos: o que faz a escola que você trabalha ser de vidro; e o que poderia ser feito 

para mudar isso. Por fim, após realizada a atividade, todos os grupos falaram sobre 

o que tinham produzido e alguns colegas foram fazendo vários comentários 
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construtivos a respeito do que achavam e fazendo colocações sobre o que 

acontecia de diferente na sua escola e o que era comum. 

**** *p2_a1 

 
Nosso primeiro encontro foi bem norteador   do   que   será   a   formação. 

Tivemos a apresentação das aulas e explicação   sobre como   será o   curso. 

Eu estava bem empolgada com a possibilidade de participar. Fiquei muito feliz em 

ver outros integrantes da escola também participando do curso, isso dá uma 

sensação mais concreta de equipe. E será um privilegio aprender com os 

professores participantes e formadores, e depois poder continuar como 

multiplicadores. 

 
**** *p12_a1 

 
No primeiro dia do curso foi feita apresentação dos participantes, nome e 

escola que representava houve apresentação da professora Débora que nos 

presenteou com um relaxamento deixando a turma mais relaxada para começar os 

estudos, expôs cronograma do curso foi feita uma dinâmica onde 4 participantes 

tinham que buscar ser aceito nos grupos e colocar qual a sensação de não ser 

aceito, houve troca de experiências, mostrando a realidade das escolas e a 

dificuldade encontrada por todos em relação aos estudantes com NEE, a questão 

da não realização do planejamento feito junto ao professor de sala regular. Foi 

levantado também qual nosso papel dentro da escola. A aula foi muito interessante, 

os assuntos abordados refletem de maneira positiva sobre nossa prática 

pedagógica. 

 
**** *p22_a1 

 
Esse encontro foi passado para nós o texto de Ruth Rocha: Quando a escola 

é de vidro. Observamos neste texto a quebra de barreiras atitudinais em relação ao 

processo inclusivo, verificamos o início da interação da inclusão dos alunos e 

professores envolvidos no processo de aprendizagem, embora persista ainda 

atualmente muitos obstáculos a serem vencidos. 

 
**** *p16_a1 

 
O primeiro contato com o grupo foi apresentado às propostas para o curso. A 

princípio confesso que fiquei um pouco apreensiva quando soube que apenas os 

professores com alunos com TEA dariam continuidade. Entretanto, houve 

flexibilidade por parte da professora orientadora de formar grupos e trios nas 

respectivas escolas para manter os professores e os mesmos darem continuidade. 

Apesar de ter acompanhado em sala regular um aluno com TEA no período de 2016 

a 2018, este ano, estou com uma aluna com Deficiência intelectual. A atividade em 

grupo sobre "A escola de Vidro" me fizeram refletir bastante sobre muitos entraves 

que ainda persistem em nossas escolas e que por muitas vezes colocamos nossos 
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alunos (principalmente os NEE) fazendo com que eles se encaixem no padrão 

que consideramos o mais adequado. Nessa primeira aula surgiram muitas 

expectativas em relação ao Plano Educacional Individualizado, principalmente pelo 

fato de ele culminar em diretrizes que nortearão a construção e aplicabilidade do 

mesmo. 

 
 
 
**** *p17_a1 

 
A primeira aula do curso foi de um aproveitamento riquíssimo, pois nos fez 

refletir sobre nossa prática docente a fim de nos ajudar a fazer uma reflexão diária 

do nosso trabalho, o livro trazido para a reflexão "a escola de vidro" foi muito bem 

pensado pela professora Débora e pretendo levar ele para fazer uma reflexão 

juntamente com os outros professores da unidade em que atuo. 

 
**** *p23_a1 

 
Fomos recebidos com uma dinâmica de acolhida e sensibilização, logo 

após todos se apresentaram e pudemos ver o quão variado é o público do curso... 

apesar de sermos todos professores do estado cada um de nós tem a sua área 

específica de atuação e uma maneira particular de enxergar o aluno com TEA. 

Foram-nos apresentados alguns pontos de forma investigativa onde pudemos 

colocar nossas experiências para o grupo com um debate bastante rico. 

Sintetizamos com uma palavra as expectativas para o curso. Foi-nos apresentado o 

cronograma do curso e tivemos a visita de uma representante da Suesp. Amei o 

encontro, a possibilidade de aprender mais e trocar experiências com os colegas. 

 
**** *p1_a2 

 
Para mim a primeira aula foi uma troca de experiências, é uma boa 

oportunidade de aprendizado com as colegas de sala, ouvido suas experiências de 

vivência com as coisas boas e não boas nas escolas. Foi bom vê relatos da 

professora do curso e orientações, para assim eu poder me aperfeiçoar mais como 

professora de crianças especiais. E melhorar os meus projetos de planejamentos. 

 
**** *p5_a2 

 
Esse foi o meu primeiro dia de participação. Ao chegar me senti bem acolhida 

e realmente decidida a participar do curso, tendo em vista que inicialmente tive 

receio de assumir o compromisso e não conseguir administrar e cumprir as 

solicitações necessárias. A professora Débora foi bem receptiva, o que favoreceu 

em me tranquilizar. Iniciamos com um momento de relaxamento da turma. Depois foi 

reservado um tempo para os cursistas com cadastro registrado no ambiente virtual 

preencherem o questionário disponível na plataforma. Então, passei meus dados 
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para cadastro e fui informada que seria preciso aguardar a liberação de acesso, o 

que possivelmente ocorrerá no decorrer da semana seguinte, como de fato 

aconteceu, recebi o e-mail com as informações no dia nove de abril de dois mil e 

dezenove. No segundo momento foi realizada uma dinâmica muito proveitosa com a 

turma, com foco na aceitação de pessoas em grupos sociais. Em seguida, foram 

apresentados slides com explicações sobre os níveis de Exclusão, Segregação, 

Integração e Inclusão, mostrando o comportamento da sociedade diante as pessoas 

com deficiências. Foi mostrado a seguir uma entrevista com um pesquisador 

estrangeiro, especialista na área inclusiva, que gerou um bom diálogo entre os 

cursistas e professora. Vale citar que os diálogos que surgiram durante os momentos 

propostos foram bem significativos, onde a turma pôde expor as experiência 

vivenciadas em suas comunidades escolares. 

 
**** *p17_a2 

 
As aulas desse curso estão sendo de extrema importância para a minha 

formação docente não só como professora de educação especial, mas também nos 

permite refletir sobre nossas praticas enquanto pessoas, os momentos de 

relaxamento, achei de suma importância e isso deveria ser algo a ser adotados por 

todos os docentes em suas unidades escolares. Uma outra boa dica que irei levar 

para a unidade de ensino em que trabalho é a "dinâmica de aceitação no grupo" 

achei muito boa para que os educandos reflitam sobre a sua em relação aos alunos 

com necessidades especiais ou até mesmo para que possam refletir que também 

existem alunos que não tem nenhum comprometimento educacional e as vezes não 

são aceitos nos grupos, por questões religiosas, etnia, dentre outros aspectos que 

fazem com que o grupo a exclua. 

 
**** *p20_a2 
 

A professora Débora iniciou a aula com dinâmica e relaxamento. Essa aula foi 

um pouco confusa com relação ao questionário inicial, algumas pessoas 

conseguiram responde e outras não. Mas aos poucos as coisas foram se 

organizando. Participamos de uma brincadeira sobre inclusão, de ser aceito ou não 

em determinado grupo, que criou estratégias e características singulares. Em 

seguida tivemos relatos de como foi a vivência de ter sido aceito ou não pelas 

exigências do grupo. 

**** *p11_a2 
 

Nesse segundo momento foi reservado um tempo para entrarmos no sistema 

e respondermos um questionário referente aos nossos alunos e prática   na 

escola. Logo após foi feito uma dinâmica com a temática da inclusão, atividade bem 

interessante e que nos levou a reflexão. Na sequência foram passados alguns slides 

com uma entrevista também na temática inclusiva. 

**** *p4_a2 
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Os alunos puderam responder um questionário e outros atualizar alguns 

dados para ter acesso a plataforma. Houve algumas perguntas para que os 

participantes respondessem em uma algumas perguntas relacionadas sobre ao 

autismo, logo após realizou-se a exposição sobre a história do autismo. 

**** *p21_a2 
 

Iniciamos a aula com um exercício de respiração bem interessante, onde 

relaxamos um pouco e deixamos para trás os problemas e os estresses que são 

enfrentados em nossa rotina. Depois disso, fomos orientados a entrar nesta 

plataforma pelo computador disponibilizado e respondemos o questionário inicial que 

está disponível na primeira etapa aqui na plataforma. Como alguns alunos não 

conseguiram submeter suas respostas (inclusive eu), por um erro na programação 

da plataforma, foi sugerido que salvássemos as respostas em um documento do 

Office Word para refazer posteriormente. Após isso, a doutoranda Débora nos falou 

um pouco sobre inclusão, segregação, integração e exclusão e, enquanto ela 

explicava, alguns professores iam fazendo bons comentários e sempre havendo 

uma troca de conhecimentos. Depois dessa conversa, foi realizada uma dinâmica 

muito legal, que me fez perceber o quanto é triste precisar ter requisitos para fazer 

parte de um grupo e, consequentemente, até ser aceito pela sociedade. Para realizar 

a dinâmica, foi pedido que quatro colegas saíssem por um tempo da sala para que 

quatro grupos formados dentro da sala discutissem três coisas que seriam 

relevantes para aceitar que mais alguém entrasse nesse grupo. Depois, as 

professoras retornaram para sala e foram tentar se encaixar em algum dos grupos, 

mas só seriam aceitas nesses grupos se tivessem algum ou todos os requisitos 

impostos pelos grupos. O momento foi bem interessante, quando terminou as 

colegas falaram como se sentiram, disseram que se sentiram constrangidas, uma 

falou em timidez e algumas falaram que foi bem difícil se enquadrar em algum grupo. 

No final da aula, foi lida uma entrevista realizada com o professor Mel Ainscow, que 

fez algumas visitas em escolas de São Paulo, e respondeu nesta entrevista 

justamente sobre a inclusão dentro das escolas. A cada questão, todos discutiram 

um pouco sobre o que o professor respondeu na entrevista e fizeram comentários 

para acrescentar o que ele respondeu na entrevista e alguns aspectos todos 

concordaram com o que o professor Mel falou. 

**** *p2_a2 

 
Ainda sobre a temática dos desafios e perspectivas, a turma seguiu o 

encontro preenchendo um questionário sobre nossos conhecimentos iniciais. 

 
**** *p12_a2 
 

Iniciamos a aula com um relaxamento, logo após esse momento, foram 

disponibilizado os computadores para que pudéssemos, responder ao questionário 

inicial ,pois a maioria não havia conseguido acessar devido problemas técnicos, 
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houve muita demora devido a esse problema, após conclusão do questionário 

assistimos a um vídeo de um pesquisador inglês expondo como era realizada a 

educação inclusiva na Europa, pontuando os pontos positivos e os negativos que 

ocorrem aqui no brasil em relação a educação especial, elogiou uma escola em São 

Paulo pela forma como conduzia a aprendizagem dos estudantes, como também 

deu seu parecer em relação a educação. Pós relaxamento fomos responder ao 

questionário ,pois a plataforma apresentou problemas, apos esse momento a 

professora Débora apresentou uma entrevista de um pesquisador inglês, que veio 

ao Brasil conhecer o trabalho que estava sendo desenvolvido nas escolas em 

relação a educação inclusiva. 

 
 
 

 
**** *p22_a2 

 
Foram repassados para os participantes o histórico da evolução da educação 

inclusiva, ocasião em que foi explicada a segregação que ocorreu nos anos 1960, 

onde os alunos com deficiência eram impedidos de serem incluídos no ensino 

comum, apenas podendo frequentar as escolas especiais; nos anos de 1970, os 

alunos com deficiência eram aceitos em escolas comuns não na sua totalidade, 

dependia da deficiência, em alguns casos permaneciam em escolas especiais; nos 

anos de 1980, com o movimento de educação para todos, este movimento veio a 

auxiliar no processo de inclusão, surge com isto o conceito de inclusão que vem 

nortear a educação inclusiva. Num segundo momento foi abordada uma entrevista 

feita por um pesquisador paulista sobre o significado da inclusão, números de alunos 

em sala de aula, sala de apoio, formação do ensino superior e participação da 

família, na ocasião discutimos sobre os dados da pesquisa em correlacionamos com 

as escolas pelas quais estamos inseridos. 

 
**** *p16_a2 

 
Passamos um tempo considerável preenchendo o questionário o que tomou 

bastante tempo de nossa manhã. Entretanto, isso não a impediu de ser produtiva nos 

demais momentos. A dinâmica sobre inclusão e exclusão foi bastante significativa 

levando- nos a refletir sobre como as nossas atitudes e a nossa forma de avaliar, 

podem se tornar excludentes em determinadas situações. 

 
**** *p23_a2 

 
Iniciamos com o trabalho na plataforma virtual, muitos ainda não haviam 

acessado e alguns relatavam erro ao acessar, inclusive eu. Vivenciamos uma 

dinâmica intrigante que despertou as mais variadas sensações no grupo... A 

dinâmica consiste em separar a turma e 4 grupos e retirar do sala alguns 

participantes que, em separado, 
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serão orientados à solicitar a cada grupo a sua participação/permanência no 

mesmo...por sua vez, o grupo combinava critérios de aceitação que se 

transformavam em verdadeiras barreiras. Alguns grupos foram mais maleáveis e até 

flexibilizaram seus critérios para incluir o colega solicitante, outros se mantiveram 

fechados e com critérios difíceis de serem alcançados gerando desconforto em 

alguns colegas solicitantes (esse foi o caso do meu grupo). Estudamos sobre o 

conceito de inclusão e a relação da sociedade com o sujeito com deficiência ao 

longo dos tempos em etnias e épocas diferentes. Foram apresentados slides com 

uma entrevista realizada com um professor que é referência internacional na 

atuação com alunos com TEA, fizemos um leitura dinâmica e comentários sore cada 

apontamento. 

 
 
**** *p6_a3 
 

Aula de grande relevância que nos trouxe um excelente embasamento 

teórico. Achei bastante interessante o olhar da psicóloga Elaine Macedo para o que 

as pessoas geralmente pensam sobre o TEA não olham nos olhos, balança pra 

frente e pra trás, não fala, é superdotado. Existe realmente essa imagem como se 

fosse regras as mesmas características para todos os indivíduos. Excelente o 

resgate histórico até os dias atuais, já trazendo a nova mudança de nomenclatura 

para TEA assim como, o significado da fita do autismo. A aula também trouxe 

grande contribuição no tocante as características e inclusão na escola comum já 

apontando para um planejamento individualizado para o aluno. Maravilhosa aula. 

 

 
**** *p5_a3 
 

O encontro foi bastante proveitoso. Iniciamos com o feedback solicitado pela 

Professora Débora Mara sobre a funcionalidade da Plataforma virtual. Depois 

aconteceu o momento de relaxamento e em seguida foi direcionada a palavra à 

Professora e Psicóloga Elaine Caroline de Macedo que nos pediu o preenchimento 

de um questionário com questões relacionadas a nossa postura/condição diante o 

autismo, seguindo com explanação especificamente sobre as características do 

Transtorno do Espectro Autista, onde a partir de sua fala surgiram em alguns pontos 

comentários e perguntas entre os cursistas, que mais uma vez favoreceram para 

uma aula participativa e esclarecedora. 

**** *p1_a3 

 
A segunda aula foi muito boa, a psicóloga nos passou muitas informações que 

acrescentará no dia a dia com o desenvolvimento do aprendizado com as crianças 

com necessidades especiais. Foi uma experiência de conhecimento muito rica, os 

relatos de alunos com necessidades especiais falando das suas dúvidas e desafios 
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de conhecimentos, assim podemos ter mais conhecidos nas dúvidas que 

temos com alguns transtornos diferentes. 

 
**** *p20_a3 
 

Começamos com a apresentação da professora Elaine Macedo, que iniciou 

uma palestra sobre as características e comportamentos do TEA. Interagiu muito 

bem, fez algumas perguntas, por exemplo: o que vocês sabem sobre o Autismo? 

Como perceberam? Quais as características mais comuns? e afins. Houve trocas de 

experiências e relatos bem significativos durante a palestra. 

**** *p11_a3 
 

A aula foi ministrada pela Psicóloga Elaine Macedo, dentro da temática do 

TEA. Onde foram abordados os seguintes tópicos: História do TEA, Características 

do TEA, Classificação do autismo, Características comportamentais, Funções 

cognitivas no autismo, Linguagem. Todo assunto abordado de forma clara e objetiva. 

Com bastante aproveitamento pra nossa prática. 

 

 
**** *p4_a3 
 

A aula foi ministrada pela psicóloga Elaine Macedo, sobre o Transtorno do 

Espectro do Autismo. Nesta aula houve a exposição do que é o autismo, como é 

diagnosticado, sobre quais pessoas e profissionais podem observar ou diagnosticar 

o problema, sobre as características comportamentais e outros aspectos importantes 

sobre o autismo. A psicóloga abriu espaço para que participantes fizessem 

perguntas sobre o assunto trabalhado. Desta forma houve vários esclarecimentos e 

relatos práticos vividos pelos professores que acompanham crianças e adolescentes 

com autismo. Para o auxílio da aula houve a apresentação de vídeos sobre o tema, 

indicações de filmes, textos e séries, que colaboraram para o maior entendimento do 

assunto. 

**** *p21_a3 

 
A aula foi iniciada com a professora Débora Mara fazendo um relaxamento, 

onde todos puderam se desconectar um pouco com o mundo fora do auditório e 

tentar se concentrar ao máximo no nosso conteúdo do dia. Depois disso, a 

professora nos apresentou a psicóloga Elaine Macedo, que foi nos apresentada por 

Débora e, neste dia, foi quem nos deu uma maravilhosa aula sobre o autismo e suas 

características. Antes de iniciar realmente a aula, Elaine nos pediu para preencher 

uma "escala de autoeficácia para professores de alunos com autismo", que foi 

distribuída para cada professor participante do curso. Talvez eu tenha sido um pouco 

pessimista em relação as respostas, mas tentei ser o mais sincera possível, 

principalmente porque não tinha nenhum conhecimento sobre as características da 

pessoa com autismo, só 
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sabia o básico. Durante sua fala, a psicóloga explicou o que é o autismo, 

como surgiu e ainda falou um pouco sobre o termo "espectro". Explicou ainda que a 

partir de 2013 ficou dividido em graus: leve, moderado e severo DSM V – TEA e que 

o diagnóstico de um autista deve ser clínico, pois não existe nenhum exame 

específico que indique o TEA. Elaine também ressaltou as características 

comportamentais e as funções cognitivas no autismo: memória, praxia, linguagem, 

atenção, funções executivas, percepção sensorial, processamento perceptivo, perfil 

intelectual. Após adquirir muito conhecimento, a turma deu uma pausa para um 

breve lanche e depois retornamos para ouvir a psicóloga Elaine, que nos apresentou 

o canal "diário de um autista", que está disponível no youtube, e nos mostrou um 

vídeo desse canal, no qual um garoto autista fala dos seus pensamentos em relação 

as disciplinas e explana as suas maiores dificuldades e facilidades. Foi uma aula 

enriquecedora! Estou aprendendo cada vez mais. 

 
**** *p2_a3 

 
A aula com a professora Elaine foi muito proveitosa. Uma das coisas que 

anotei em meu caderno foi a frase " Quem conhece um autista, conhece UM autista." 

concordo muito com ela. Isso me faz lembrar de todos as pessoas com autismo que 

já convivi ou         conheci,         sem          dúvidas         seres         humanos         

singulares. As vezes já ter trabalhado com um autista nāo oralizado e depois conviver 

com outro me faz associar os meus possíveis erros e acertos, mas as respostas 

nunca foram iguais. A primeira aluna com autismo que tive foi inspiradora, e eu sabia 

que nāo teria uma vivência de ensino aprendizagem igual tivemos. Na minha 

prática era/ainda é muito comum ouvir "O fulano faz isso. Ele faz também?" ou " Ele 

é igual a fulano né? Muito mais fácil". A aula foi bem introdutória sobre critérios, 

definições e um breve percurso histórico sobre o TEA. Sempre acho legal revisar 

essas informações, principalmente quando o professor traz novas informações, 

comecei a acompanhar o "Canal Diário de um autista" no youtube. 

 
**** *p12_a3 

 
Tivemos uma palestra com a psicóloga, Elaine Macedo, que de forma simples 

pontuou características do TEA, os critérios de diagnóstico, bem como a 

individualidade de cada autista, me chamou atenção uma citação que ela leu: Cada 

autista é um autista. Nos fizeram refletir a respeito de nossos estudantes onde cada 

um tem característica própria, onde não devemos simplificar achando que todos são 

iguais. AS aulas como sempre dinâmicas, o grupo participa, troca ideias e 

experiências, a palestrante estimulou todos a falarem colocando suas opiniões e 

tirando dúvidas. 

 
**** *p22_a3 
 

Nesse encontro a psicóloga abordou os seguintes conteúdos: Funções 

cognitivas e executivas no autismo, percepção sensorial, perfil intelectual, atenção, 
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processamento perceptivo, linguagem, praxia e memória. A psicóloga abordou 

também sobre as características comportamentais de um autista. 

**** *p16_a3 
 

A aula sobre TEA foi bastante produtiva. Achei interessante a abordagem 

inicial da aula onde foi realizado um questionário autoavaliativo, para que 

pudéssemos refletir sobre a nossa prática, nossas experiências, dificuldades e 

facilidades em torno das estratégias utilizadas em sala de aula junto ao aluno com 

TEA. A professora abordou o contexto histórico, a importância do diagnóstico 

precoce de forma multidisciplinar bem como características do Transtorno que é 

bastante amplo e dinâmico. Foi de fundamental importância o esclarecimento a 

cerca do CID 10 e DSM, bem como as diferenças entre ambas e algumas mudanças 

nas atualizações mais recentes como é o caso do Transtorno de Rett não ser mais 

considerado como dentro do Espectro do Autismo. Além disso, houve bastante 

interação da professora com os alunos que nos deu abertura para dialogar e fazer 

referências com as nossas práticas em sala de aula, tornando o conhecimento 

significativo. 

**** *p17_a3 

 
A aula desse dia foi muito boa a profissional convidada falava sobre o autismo 

e relacionava a sua prática diária com bastante embasamento sobre o assunto, 

trouxe vídeos e tirou todas às duvidas trazidas pelos cursistas no momento. 

 
**** *p1_a4 

 
Todas as aulas que participo é sempre bem vinda para o meu 

conhecimento. As falas que os professores produzem é de muito aprendizado gosto 

muito. 

 
**** *p11_a4 
 

A aula foi ministrada pelo professor Rodrigo Neves do Instituto do Cérebro, 

teve um conteúdo bastante proveitoso. Abordando os seguintes temas, Autismo e 

aprendizagem, Alterações morfológicas do cérebro, Históricos, disfunções em 

diversos circuitos neurais, Heterogeneidade etiológica, Penetrância variável, 

trajetória do desenvolvimento do TEA, Comorbidades, distratores. 

**** *p3_a4 
 

A aula me tirou muitas dúvidas a cerca das causas do autismo, pois eu ainda 

tinha algumas dúvidas a respeito do quanto a parte biológica e quanto o ambiente 

influenciavam nas características da criança, como no seu desenvolvimento motor, 

social e cognitivo. Também achei muito interessante os mitos que foram esclarecidos 

a respeito do papel da mãe, alimentação e uso de remédios. Como o professor 

disse, é fato que ainda temos muito a conhecer sobre o TEA, e ver como a visão a 
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respeito do assunto mudou ao longo dos anos e como as pesquisas vem 

avançando, nos estimulam a continuar nesta caminhada. 

**** *p4_a4 
 

Aula foi ministrada pelo professor Rodrigo, profissional do Instituto do 

Cérebro, UFRN. O assunto abordado foi sobre TEA, aspectos biológicos. O professor 

iniciou falando sobre o cérebro e sua ligação com o corpo, em que o cérebro não 

existe sem o corpo e nem o corpo sem o cérebro. Fomos informados de alguns 

exames que podem ser feitos para o diagnóstico do autismo, como os exames são 

realizados e o que pode ser diagnosticado em cada exame. Logo após, tivemos a 

oportunidade de saber como os estudiosos e a sociedade tratavam as pessoas 

diagnosticadas com autismo. Por volta de 1940, as crianças diagnosticadas com 

autismo eram isoladas das outras, já em 1970 achavam que a culpa era da mãe, 

acreditavam que as mães eram frias com as crianças e as mesmas desenvolviam o 

autismo. Surge a Escola Ortogênica, com Bruno Bettelheim, para crianças com 

autismo, no início acreditavam que seria bom para as crianças, mas ocorreram 

alguns abusos dentro da escola. Em 1964, surgiram evidências, nos E.U.A, sobre 

uma epidemia de rubéola, o qual algumas mães grávidas contaminadas pelo vírus 

tinham bebês com autismo. O professor falou sobre a faixa etária em que uma 

pessoa pode ser diagnosticada com TEA, sobre o período de gestação, idade da 

mãe e contato com pesticidas, o qual podem trazer riscos ao bebê e 

consequentemente a criança ser diagnosticada com TEA. Também tivemos a 

oportunidade de analisar alguns gráficos, sobre as porcentagens de uma criança 

nascer com TEA. Neste caso, a porcentagem é maior em caso de gêmeos idênticos. 

Além de todas as informações passadas, o professor Rodrigo deixou uma 

mensagem interessante e rica em relação ao TEA, afirmando que as dificuldades da 

pessoa com TEA devem ser minimizadas e as habilidades devem ser valorizadas. 

Todos devem entender melhor o autismo para obter um melhor tratamento. 

**** *p21_a4 

 
A aula foi ministrada pelo professor Rodrigo Neves,   que atualmente 

trabalha no Instituto do Cérebro e ele falou sobre os aspectos biológicos no 

Transtorno do Espectro Autista. De início, a professora Débora fez uma respiração 

inicial para nos acalmarmos e o professor Rodrigo já começou a sua palestra 

fazendo uma explicação biológica sobre aquele relaxamento que tinha sido 

realizado. Durante a sua fala, o professor Rodrigo falou que antigamente acreditava-

se que o autismo era um tipo de esquizofrenia, mas hoje em dia sabe-se que, de 

fato, o autismo é uma doença do desenvolvimento que não está relacionada a 

esquizofrenia. Disse ainda que uma definição para o autismo poderia ser "voltar-se 

para dentro". Além de toda sua explicação, durante a palestra, Rodrigo também tirou 

várias dúvidas e conseguiu esclarecer vários mitos que existem hoje em dia quando 

se trata do TEA. Alguns tópicos que foram falados durante a aula, tais como, a idade 

da mulher, durante a gravidez, pode influenciar para que a criança nasça com 

síndrome de down e não 
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com autismo. Já nos homens, quanto mais velhos, pode vir a ter alguma 

influência em a criança nascer com autismo. Hoje não existe cura para o autismo. O 

que existe são formas para amenizar alguns sintomas/características que as 

pessoas com TEA possam ter. Não existe nenhum exame/teste/diagnóstico, pelo 

menos até hoje, que pode ser feito para identificar o autismo em um feto, durante a 

gestação. Referindo- se a dados de 2018 nos EUA, a prevalência de autistas é de 1 

em 59. Se parentes possuem autismo, a chance de uma pessoa apresentar o 

transtorno aumenta de acordo com o grau de parentesco. Uma das partes mais 

interessantes da fala do professor Rodrigo é que, muitas vezes, focamos apenas nas 

características "ruins" que o autista apresenta, percebemos apenas as dificuldades, 

e muitas vezes não abrimos os olhos em relação as potencialidades que aquela 

pessoa com autismo pode apresentar. Então, é necessário focar nas 

potencialidades, e não apenas nas dificuldades dos alunos com TEA. Essa aula foi 

muito produtiva, aprendi bastante. 

 
**** *p2_a4 

 
Para a aula o professor Rodrigo Pereira disponibilizou um texto sobre Autismo 

e conectividade neuronal, escrito em espanhol, nāo foi a leitura mais fácil que já fiz, 

tinham palavras que fui deduzindo pelo 

 contexto. A aula foi bem mais esclarecedora e cheia de 

novidades, algumas informações que o professor trouxe eu tinha visto na 

especializaçāo que estou fazendo, como a presença do ácido valproico pelas 

mulheres associado a gestações em que as crianças tem TEA, o avanço das 

pesquisas sobre carga genética nos casos de autismo. Aprendi sobre os circuitos 

neurais são formados durante o desenvolvimento do sistema nervoso ainda na fase 

gestacional e que mesmo após nascer o cérebro continua a se desenvolver. Isso 

reforça mais ainda a importância de intervenções precoces   

 e   diagnósticos. O professou ainda 

conversou sobre autismo ter um percurso histórico repleto de mitos, teorias sem 

base em evidências cientificas e isso gera incompreensões. Apesar dos constantes 

avanços e aumento das pesquisas ainda existem muitos barreiras. 

 
**** *p12_a4 
 

Houve a palestra com o professor Rodrigo Pereira, que de forma simples e 

direta explanou a trajetória do TEA no mundo, as verdades e mitos que permeiam o 

espectro autista, foi muito esclarecedora, como sempre houve o momento de tirar as 

duvidas e troca de experiências. 

**** *p22_a4 

 
Aspectos Biológicos; Professor Rodrigo Neves, Instituto do Cérebro. Na 

ocasião foi abordado o termo Autismo nas visões de Engen Bleuler, psiquiatra Suiço, 

Comportamento esquizofrênico; Leo Kauner(Austríaco) - casos de autismo infantil; 

Hans Asperger (Austríaco). Descreve jovens com padrão de comportamento, 
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isolamento social e habilidades particulares; Bernard Riuland (psicólogo 

experimental) - Escreve livro: Autismo infantil - síndromes e implicações; Bruno 

Betulheim (Psicólogo infantil) - EUA - Autismo: causas psicológicas. No encontro 

também foi abordado a respeito do autismo nos EUA e as Trajetórias de 

desenvolvimento do TEA. 

 
**** *p17_a4 

 
A aula com o professor convidado foi simplesmente excelente, professor 

muito embasado e culto e falava sobre um assunto complexo entretanto de uma 

maneira bem leve e de fácil compreensão, sanou muitas duvidas e deixou gostinho 

de quero mais em todos que estavam ali presentes. Parabéns professora Débora por 

oferecer esse curso excelente para o exercício de nossa profissão. 

 
 
**** *p1_a5 

 
As discussões falam das politicas e praticas inclusivas é perfeita . Assim as 

crianças da educação especial são vistas com outro olhar. Bem mais humano é 

maravilhoso participar das discussões dai levamos para o nosso aprendizado. 

 
**** *p20_a5 

 
A aula foi sobre Práticas Baseadas em Evidências para educandos com TEA. 

Aprendemos que no atendimento de pessoas com transtorno do espectro do autismo 

devemos trabalhar em conjunto com a família, equipe pedagógica e profissionais da 

saúde para tomar decisões conforme a singularidade de cada caso. Construindo 

práticas baseadas em evidências nas necessidades do aluno com questões simples: 

Quem é o aluno? O que ele sabe? O precisa saber? Como será ensinado? Quais 

recursos? Através de registros e observações o desenvolvimento do trabalho será 

significativo. 

 
**** *p11_a5 
 

A aula foi ministrada pela Professora Débora Nunes, com o tema: práticas 

baseadas em evidências. Tratou assuntos bastantes relevantes da referida 

temática, como: TEA /tratamentos disponíveis (existem muitas práticas sem 

evidências) Praticas interventivas tipicamente adotadas por famílias norte-

americanas no início dessa década. Avaliação de práticas interventivas. Diretrizes 

metodológicas para determinar o grau de efetividade de tratamentos para TEA. 

Transposição de conhecimento. Paradigma de tomada de decisão calcado em três 

princípios: Evidências científicas, recursos disponíveis, características do cliente. 

Foram discutidas também as práticas aplicadas no Brasil (Ministério da Saúde) - 

cartilha 2013. Não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de 

pessoa 
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com TEA. Início tardio dos tratamentos devido a ausência de detecção 

precoce, falta preparo dos profissionais e insegurança e fechar diagnóstico. Foi 

falado também sobre práticas pedagógicas e formação docente. E o grande desafio 

em construir práticas baseadas em evidências validadas no Brasil. Vendo o PEI 

como uma das estratégias para dar início. Podendo nele ter informações 

importantes para nortear as práticas, como: Quem vai ensinar? Como Será 

ensinado? Quais os recursos a serem utilizados? Como será a avaliação de ensino? 

Discutimos também sobre o pei: metas, objetivos, parâmetros, currículo. Alguns 

métodos de trabalho, como ABA, Análise funcional do comportamento. Desenvolver 

estratégias. Déficits Sensoriais. 

**** *p3_a5 
 

Professora Debora Nunes nos falou sobre práticas interventivas baseadas em 

evidências e aquelas que não são. Essas estão sendo amplamente divulgadas e 

utilizadas pelas famílias. Vimos que existem diretrizes metodológicas que apontam o 

grau de efetividade dos tratamentos para TEA, é preciso levar em conta todo o 

contexto que envolve o educando, além das evidências científicas e recursos 

disponíveis. Devemos basear nossas práticas em evidências e sabermos para quem 

vamos ensinar, como ensinar, que recursos serão utilizados e como avaliaremos o 

processo de ensino e aprendizagem. 

**** *p4_a5 
 

A aula foi ministrada pela professora Débora Nunes, sobre as Práticas 

baseadas em evidências (PBE). Durante a aula, tivemos a oportunidade de saber 

sobre os tratamentos do autismo, em que vários especialistas, junto com à família e 

à escola podem trabalham juntos para o bom desenvolvimento da pessoa com 

autismo. Para as práticas de intervenções estabeleceu-se as Práticas baseadas em 

evidências. As práticas devem ser definidas pelas equipes e a família. 

**** *p21_a5 
 

Na aula do dia 10 de maio, iniciamos com o momento de relaxamento e 

depois foi iniciado o terceiro tema da primeira etapa do curso, que é Práticas 

baseadas em evidências para educandos com TEA. Neste dia, o tema foi abordado 

pela professora Débora Nunes, que iniciou nos mostrando algumas leituras que 

estão disponíveis aqui na plataforma e começou a falar sobre o assunto. Primeiro, 

ela explicou que as Práticas Baseadas em Evidências surgiram a partir da 

medicina/enfermagem, pois quando um tratamento "não funcionava", procurava-se 

um médico. Daí, com o propósito de uma identificação mais clara da validade de 

intervenções para sua indicação ou contraindicação em serviços de atendimento 

foram estabelecidas as PBE. Depois disso, Débora Nunes ainda destacou que as 

teorias não podem ser vistas como religião, falou que devemos utilizar como meio. 

Durante a aula, vários professores acrescentaram a fala da professora Débora 

Nunes com que acontecia no relatos do cotidiano. Num desses momentos, Débora 

Pereira falou sobre intervenção de um autista que a cada peça de roupa da farda 
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que vestia, ganhava um pedaço de chocolate. Pode-se caracterizar essa 

intervenção como um reformo primário para conseguir instalar o comportamento do 

aluno autista. Em sua fala, Débora Nunes também respondeu a pergunta: "Que tipo 

de prática devo utilizar com um aluno?". Ela disse que depende da evidência 

científica, dos recursos disponíveis e das características do aluno, por isso que ela 

destaca sempre a importância de conhecer as especificidades de cada aluno com 

TEA. Além disso, a professora também falou que as práticas interventivas iniciam no 

plano educacional individualizado e que, dentro do PEI, não existe apenas as metas 

acadêmicas, mas também as metas críticas/funcionais que devem ser as 

protagonistas. Após isso, nos foi mostrado um vídeo de um comercial que foi 

banido, tratava-se de uma propaganda que falava: não tenha filhos - use 

preservativo. O vídeo mostrava uma criança no supermercado querendo comprar um 

biscoito e fazendo um escândalo quando o pai impede-o de colocar o produto no 

carrinho para levar para casa. Depois de assistir, foi feita uma discussão, algumas 

pessoas falaram seus pontos de vista e foi feita uma breve análise do vídeo. Depois, 

foi falado sobre a análise funcional do comportamento e explicado a melhor maneira 

de fazer isso. Em uma análise funcional do comportamento, é preciso desenvolver a 

hipótese: observar os antecedentes e consequências; o comportamento alvo; e a 

função do comportamento. A aula da professora Débora Nunes foi rica em 

conhecimento. No próximo encontro, a professora Elizabeth Walter, que esteve 

presente nessa aula, dará continuidade as explicações desse mesmo assunto. 

**** *p22_a5 

 
Foi tratado sobre avaliação das práticas interventivas, práticas baseadas em 

evidências, diretrizes metodológicas para determinar o grau de afetividade do TEA. 

Foi também abordado sobre o PEI, tratou se também a respeito das interferências no 

comportamento autista, ou seja, estímulo antecedente, comportamento e 

consequência. 

 
**** *p16_a5 

 
Essa aula foi bastante produtiva para mim. Foram trazidas algumas 

estratégias baseadas em evidências além de nos fazer refletir a importância de uma 

avaliação coerente junto aos alunos com TEA. A continuidade nos estudos, os 

registros dos avanços e retrocessos são fundamentais no processo da 

aprendizagem, pois evitam que intervenções equivocadas sejam aplicadas. Quando 

isso ocorre, todos os envolvidos acabam perdendo muito. O professor que fica 

angustiado, pois não consegue mensurar o desenvolvimento do aluno e acha que 

está fazendo errado, a família que fica ansiosa pois muitas vezes não consegue 

perceber melhoras no comportamento e aprendizagem e principalmente a criança 

que acaba perdendo muito tempo. Outro ponto importante discutido nessa aula foi a 

importância de um trabalho que envolva vários profissionais, pois cada um exerce 

um papel importante no trabalho desenvolvido com esse aluno. 
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**** *p1_a6 
 

Os aspectos positivos destes estudos é a clareza das realizações das 

pesquisas que fazemos para o nosso conhecimento sobre algo relacionada as 

crianças especiais. 

**** *p20_a6 
 

Aula com a professora Elizabeth foi sobre as Praticas Baseadas em 

Evidências para educandos com TEA. Nesta aula foi demonstrada a importância do 

treinamento em pares nas crianças , desenvolvendo atividades de inclusão com 

outros alunos da turma, utilizando as tecnologias assistivas com recursos de baixo 

ou alta tecnologia, estratégias, prancha de comunicação, adaptações, metodologias, 

entre outros. Observar e acompanhar as expressões faciais e corporais durante as 

atividades em sala de aula. Enfim, ensinar e oferecer o máximo de ferramentas que 

estimulem o desenvolvimento social e afetivo do aluno. 

**** *p11_a6 
 

A aula foi ministrada pela professora Elizabete, dando continuidade sobre a 

temática: Prática baseada em evidência. Ficando claro que precisamos escolher a 

intervenção que melhor se adapte ao nosso aluno. Foi apresentado e discutido sobre 

diversas práticas interventivas. Visto a importância de trabalhar com pares, 

diversificando. Sempre monitorando e registrando o trabalho. Foi falado também 

sobre a tecnologia assistiva, PECS, CAA, Sistema BLISS, PCS. Falamos também 

sobre leitura, compreensão e habilidades. Tudo discutido de forma prática, com 

apresentação de vídeos que facilita a nossa compreensão na execução das tarefas. 

**** *p3_a6 
 

Quando construímos o PEI devemos pensar em práticas que melhor se 

identificam com o aluno. O monitoramento do nosso trabalho durante o percurso é 

fundamental para que possamos repensar nossa prática continuamente. 

**** *p21_a6 
 

A aula foi continuação da aula anterior, ainda se tratando do assunto Práticas 

Baseadas em Evidências para educandos com TEA. Nessa aula, quem nos trouxe 

novos conhecimentos e esteve a frente das explicações foi a fonoaudióloga 

Elizabeth Walter. Antes de Elizabeth começar a aula, Débora fez um momento inicial 

de relaxamento, onde, em uma fila, cada um fez massagem em quem estava na sua 

frente e, em seguida, quem estava recebendo a massagem virava para o outro lado 

para fazer a massagem em outro colega do curso, seguindo as orientações da 

professora. Após o relaxamento, a fonoaudióloga deu início a aula e retomou o 

conceito de práticas interventivas que, quando implementadas, produzem resultados 

positivos no desenvolvimento de habilidades funcionais/acadêmicas nos 

participantes as pesquisas científicas analisadas. Ela ainda complementou que as 

melhores práticas são aquelas que adotam métodos e técnicas que tenham satisfeito 
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padrões científicos rigorosos determinados por múltiplos revisores e que 

produzem resultados positivos. Além disso, também foi explicado que devemos 

seguir uma ordem em relação a nossa experiência: planejamento; estratégias e 

monitoramento. Durante a aula, Elizabeth falou que ela aprende muito assistindo 

vídeos na internet sobre o assunto e nos deu essa dica. Depois, nos mostrou um 

vídeo onde duas meninas montavam um quebra-cabeça. Uma das meninas tem o 

TEA e a outra não. No vídeo, a colega ia auxiliando a criança com autismo e elas se 

entendiam, com a supervisão da professora. Com a ajuda do vídeo, foi nos explicado 

sobre a comunicação alternativa e ampliada. A alternativa substitui a fala; ampliada 

complementa/ suplementa a fala). O decorrer da aula, surgiram muitas dúvidas dos 

colegas e Elizabeth foi respondendo a todos. Depois, ela falou sobre o Sistema Bliss 

(cada símbolo corresponde a uma palavra), o Sistema PIC (com desenhos branco no 

fundo negro para identificar palavras) e o Sistema PECS (feito a partir da troca de 

figuras). Após explicar, ela nos mostrou vídeos das quatro fases do sistema PECS e 

foi muito importante poder visualizar aqueles vídeos para entender como funciona o 

sistema na prática, mesmo que em um vídeo curto, pois já foi possível compreender 

com mais facilidade. Depois dos vídeos, de sanar as dúvidas de todos e de explicar 

sobre algumas estratégias de intervenção, ela ainda levou alguns organizadores 

gráficos para exemplificar como podemos desenvolver na nossa escola. A aula foi 

muito rica em conhecimento! 

**** *p2_a6 

 
Continuamos nossos estudo sobre Práticas Baseadas em evidências, quem 

direcionou a aula foi Elisabeth   

Walter. Elisabeth que é fono, a trouxe significativas contribuições, sobre a CAA 

(Comunicação Alternativa e Ampliada), que essa pode ser de alta tecnologia ou 

baixa tecnologia, que a comunicação alternativa, pode substituir a fala e a ampliada 

é    suplemetar. 

Explicando o que é tecnologia assistiva e PECS, a diferença desse par ao sistema 

BILISS, SISTEMA PIC.  

O PECS (Picture Exchange Communication System / Sistema de comunicação por 

troca de figuras) foi criado por Andy Bondy, Lori Frost tem 7 fases, e que Catia 

Walter em 2000, fez uma mudaça nas fases e usa 5 fases, sob mesmos princípios. 

Lembro-me que Elisabeth ainda falou sobre a importância e eficácia do treinamento 

em pares e o uso das histórias sociais que possuem   passos e estratégias que 

podem ser usadas para aprender habilidades sociais, tão desafiantes para pessoas 

com autismo. 

Sobre leitura e Autismo, apresentou condições que desafiam o 

desenvolvimento dessa habilidade como: Hiperlexia, Apraxia, problemas de 

prosódia. Para a aquisição de uma leitura fluente existem vários "fios de tecido" que 

estão ligados ao domínio de leitura interpretativa, como o desafio de compreender 

ambiguidades e/ou ironias do texto. 
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**** *p12_a6 

 
Foi abordado algumas características do TEA, como lidar com diversas 

situações envolvendo o estudante com TEA, achei interessante quando li a frase, 

"cada autista é um autista", foi colocado que o autista tem sua característica ,e que 

não existe uma forma única para lidar com ele e seu desenvolvimento, importante 

compreender as causas que levam a determinado tipo de comportamento, 

estereótipos, a questão da oralização, enfim da aquisição de conhecimento de uma 

forma geral. O que e como podemos trabalhar com ele observando suas 

potencialidades, assim sendo compreender q os avanços ocorrem de forma lenta, 

porém satisfatória. Enfim foi uma aula bastante esclarecedora, e com as trocas de 

experiências dos cursistas e intervenção dos professores obtive varias ideias q me 

ajudaram a trabalhar com os estudantes q acompanham. 

 
**** *p16_a6 

 
Tivemos a oportunidade de discutir juntamente com a professora Elizabeth a 

cerca da influência e contribuição da tecnologia assistiva. Conversamos sobre PECs 

e foram levantadas algumas discussões em como os métodos ainda são vistos por 

alguns profissionais. Como por exemplo, a ideia de que a Comunicação Alternativa 

substitui a fala ou complementa a fala. É importante pensar sobre isso. Cada criança 

apresenta habilidades e características peculiares em seu desenvolvimento e o 

PECs auxilia nesse desenvolvimento abrindo assim um caminho com várias 

possibilidades. Conversamos sobre as fases do PECS com alguns exemplos 

práticos, imagens, situações e alguns estudos desenvolvidos. Outro ponto 

importante discutido nessa aula foi o uso de histórias sociais, ou seja, imagens 

sequenciadas de situações cotidianas para auxiliar a criança com TEA a se organizar 

em um determinado ambiente e/ou situação além de prepara-la previamente para 

situações que venham ocorrer. 

 
 
**** *p5_a7 

 
Semelhante aos outros dias, iniciamos a aula com um momento de 

relaxamento, que nos leva a tranquilizar a mente e até mesmo o corpo torna-se mais 

sintonizado ao ambiente. Dando continuidade, a professora Débora Mara procurou 

coletar informações da turma a respeito do que sabemos sobre Planejamento e em 

seguida, construímos coletivamente um conceito para o termo PEI, que foi digitado 

para visualização de todos. Seguindo, foi solicitado a elaboração em dupla de um 

esboço, apenas com tópicos necessários para a construção do PEI. A seguir, cada 

dupla apresentou para a turma o que foi construído, onde foi possível observarmos 

modelos diversificados, sendo alguns menos detalhados e outros mais criteriosos em 

informações. Terminando as apresentações, era previsto acompanharmos o texto: 

“Inclusão escolar e o planejamento educacional individualizado: estudo comparativo 
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sobre práticas de planejamento em diferentes países.”, de Valadão e Mendes, 

no entanto, o tempo não foi suficiente para a aula de hoje. Já próximo ao término 

da aula foi mostrado em slide o encaminhamento de uma atividade de Estudo de 

caso para realizarmos com os alunos que auxiliamos em sala de aula e, 

posteriormente, em contato via e-mail com a professora Débora Mara, foi informado 

que receberemos uma nova solicitação, ou seja, o encaminhamento da atividade 

passará por ajustes. Concluo afirmando que esse foi mais um encontro que 

favoreceu com a construção de novos conhecimentos. 

 
**** *p1_a7 

 
Neste estudo foi bem proveitoso, pois entendemos algumas praticas para 

passarmos para os alunos e ver o comportamento deles no fazer da leitura ,escrita , 

desenhos e outros. 

 
**** *p20_a7 
 

A aula foi iniciada com relaxamento corporal, através de exercícios básicos de 

educação da mente e energização. A professora fez uma roda de conversa sobre os 

conhecimentos prévios relacionados ao que já sabíamos do PEI. Para que serve? 

Para quem? Porque? O que deve conter um Planejamento Educacional 

Individualizado? No decorrer da aula houve troca de ideias e iniciamos um esqueleto 

da elaboração do PEI com características, dificuldades, metas a longo/curto prazo, 

objetivo, procedimentos entre outros , que foi apresentado de maneira simples aos 

colegas da turma. Então entendemos que a elaboração do PEI é um recurso 

metodológico individualizado que considera as necessidades e competências do 

aluno público alvo da educação especial levando em consideração a importância da 

rede colaborativa. 

**** *p11_a7 
 

Nessa aula foi abordado pela professora Debora Mara algumas Diretrizes 

sobre o PEI. Objetivo desse planejamento. Atividade desencadeadora. A turma foi 

dividida em duplas, para ser discutido e relatado, tópicos importantes para serem 

contidos no PEI. Após essa produção, fomos à frente do grande grupo partilhar 

nossos trabalhos. Foi muito importante e relevante para nossas práticas. Tivemos a 

oportunidade de opinar e refletir sobre nossos modelos de planejamentos. 

**** *p3_a7 
 

Nesta aula discutimos sobre o que é de fato o PEI, chegamos a conclusão 

de que ele é um recurso metodológico que considera as necessidades, competências 

e especificidades do aluno público alvo da Educação Especial, levando-se em 

consideração a parceria e importância da rede colaborativa(família, escola, 

profissionais de saúde, entre outros.) Relatamos os tópicos que consideramos 

necessários serem presentes em um PEI. 
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**** *p21_a7 

 
A aula de hoje foi dirigida pela professora Débora Mara. Primeiro, ela fez um 

alongamento/relaxamento conosco, com uma música ambiente e ditando o passo a 

passo dos alongamentos que poderíamos fazer. Esses momentos de relaxamento 

são muito interessantes, não conhecia esses momentos antes de participar deste 

curso e estou gostando muito, pois realmente me sinto mais concentrada para 

assistir aquela aula, deixando fora da sala os estresses do cotidiano. Após isso, a 

professora nos questionou: O que é planejamento? Por quê? Para que serve? Pra 

quem deve ser desenvolvido? Qual a finalidade? Todos os participantes do curso 

foram respondendo as perguntas e complementando uns aos outros, feito isso, 

Débora uniu os pensamentos de todos e, junto com a turma, criou um conceito para 

o Plano Educacional Individualizado é um recurso metodológico individualizado que 

considera as necessidades, competências e especificidades do aluno público-alvo 

da educação especial, levando-se em consideração a importância da rede 

colaborativa (família, escola, profissionais da saúde, entre outros). Depois de 

construída uma ideia sobre o planejamento e o PEI, a professora nos pediu para 

ficarmos em duplas e construir um "esqueleto" do PEI, em tópicos. Quando todos 

finalizaram, cada dupla apresentou suas percepções a respeito do que construímos 

em relação ao planejamento educacional individualizado. Junto com a minha dupla 

(João Souza), desenvolvemos alguns tópicos que acreditamos serem pertinentes 

fazer parte do PEI, dentre eles: Dados do estudante; Organização do atendimento; 

Potencialidades; Necessidades educacionais especiais; Objetivos; Atividades; 

Recursos e materiais; Colaboradores/Expectativa; Avaliação (AEE e sala); 

Orientações a serem desenvolvidas pelo AEE; Resultados. Durante as 

apresentações dos professores e colegas do curso, pude perceber como todos 

sentem dificuldades em alguns aspectos, percebi que a maioria das ideias 

apresentam pontos em comum e todos, mesmo pensando e escrevendo de 

maneiras distintas, objetivam um mesmo foco: ter um instrumento norteador para 

utilizar com alunos com necessidades especiais. Foi muito bom poder ouvir todos e 

entender melhor o que acham cada um, algumas sugestões acredito que podem ser 

muito positivas. 

 
**** *p2_a7 

 
Iniciamos        o        estudo        dos        aspectos         teóricos         do         

PEI. com perguntas como: Por que? Pra que? Para quem? O que conter e Quem 

deve participar? Foram as perguntas motivadoras para a tentativa de uma 

construção de respostas e conceitos coletivos. 

 
Foi muito importante para mim, perceber como a mesma pergunta pode e vai 

provocar respostas diferentes que estão diretamente ligadas as vivências de cada 

um. Temos em nosso cursos, professores licenciados, professores que trabalham 

em Salas de Recursos Multifuncionais, pedagogos que atuam ma mais tempo que 
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eu, todos nós carregávamos dúvidas e interpretações sobre as perguntas. Minha 

respostas pessoalmente foram: Por que? Pois o aluno com deficiência tem direito a 

um currículo adaptado, que contemple suas potencialidades e demandas especificas 

que a deficiência as vezes promove. Pra que? porque assim será possível avalia-lo 

a partir dele mesmo, para ter um documento que embase minha prática e ajude a 

avaliar o aluno e as intervenções realizadas na escola. Para quem? para o 

aluno, e equipes que atuam com ele possam juntos elaborar metas coerentes e 

complementares. O que conter: essa é umas das mais difíceis de pensar. Deve 

conter os conteúdos, objetivo de cada conteúdos, possibilidades do aluno, recursos 

necessários e estratégias avaliativas. Quem deve participar? Na medida do 

possível o aluno, professor(es) equipe escolar, multiprofissionais (caso tenha) e 

família. 

 
**** *p16_a7 

 
Essa aula foi teórica e mediada pela professora Débora. Nessa dialogamos 

sobre o que é PEI e seus conceitos: Por que? Pra que? Pra quem? O que deve 

conter? Quem deve planejar. Foi possível fazermos uma ponte com o conceito 

teórico e prático de acordo com as nossas vivências. Vimos que infelizmente, a 

prática do PEI ainda é uma Utopia em nossas escolas, visto que é inviável a 

construção do mesmo sob a responsabilidade exclusiva do professor de educação 

especial. Somos mediadores desses alunos, mas ele está inserido no contexto 

escolar e todos nós somos responsáveis pela sua aprendizagem e desenvolvimento. 

O Pei envolve todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao aluno, seja dentro 

ou fora da escola. Foi uma aula produtiva, rica em conhecimento, mas ao mesmo 

tempo frustrante por saber que temos um caminho muito longo a ser percorrido e 

que os entraves do dia a dia por vezes nos faz acreditar que ainda estamos muito 

longe do que realmente gostaríamos que fosse a inclusão de alunos com TEA a 

escola regular. 

 
**** *p16_a8 

 
Discutimos pontos fundamental a cerca da escolaridade do aluno com TEA. 

Dentre eles: Pensar no aluno com TEA nos anos finais do ensino fundamental, 

pensar que eles alunos podem e devem ter projetos de vida e não serem vistos 

apenas como mais um na escola, ou apenas desenvolver a socialização. Discutimos 

sobre o bullying que é bem presente ainda ou pior que isso, muitas vezes são usados 

para manipular e fazer atitudes insanas. Discutimos ainda sobre o PEI como uma 

ferramenta de construção coletiva e algumas estratégias como ferramenta 

pedagógica como é o caso do mapa conceitual, mapa mental. É importante destacar 

nessa discussão do PEI, a importância da avaliação e da retomada das habilidades 

consolidadas no trimestre anterior para que o trabalho possa ser continuado. Além 

disso, fazer registros das evoluções. Conversamos ainda sobre o papel da 

coordenação nas escolas que muitas vezes acabam assumindo diversas atribuições 
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que não são de sua competência, deixando de lado o mais importante que é articular 

junto ao professor estratégias, planejamento e discussões sobre a prática 

pedagógica e a construção coletiva de projetos e atividades que envolvam toda a 

escola. Discutimos também sobre a participação da família nos eventos da escola 

que ainda está abaixo do esperado. 

 
**** *p17_a8 

 
A aula foi muito boa e bastante interativa, pois a professora trouxe 

exemplos e relatos de como é realizado o PEI na instituição privada na qual ela 

trabalha a partir desses podemos esclarecer diversas duvidas sobre a elaboração 

PEI. 

 
 
 
**** *p5_a8 
 

Voltamos às aulas após um pequeno período de recesso. Hoje nosso 

encontro aconteceu no Laboratório de Tecnologia Assistiva. Iniciamos com o 

momento de relaxamento direcionado pela professora Débora Mara, que nos trouxe 

práticas de aromaterapia com uso de óleo essencial de cravo e de respiração da 

yoga. Concluindo essa primeira parte, a professora Débora reforçou o roteiro 

programado da aula e em seguida apresentou a professora Christiane Duarte, 

coordenadora pedagógica de uma escola da rede privada, de classe alta, no 

município de Natal/RN. A referida professora relatou de forma bem dinâmica a 

experiência do trabalho desenvolvido com o PEI, como instrumento no processo de 

escolarização. Citou os desafios que surgem junto as famílias e docentes, onde 

muitos dos estudantes não acompanham desses estudantes. Mencionou que a 

escola oferece formações continuadas semanais para os professores e quinzenais 

com a rede de apoio (estagiários que auxiliam em sala de aula), onde a equipe 

identifica e descreve as práticas pedagógicas que cada um realiza em suas aulas, de 

modo que favorece com o trabalho coletivo, assim, ultrapassando as barreiras 

enfrentadas anteriormente, destacando sempre a importância do Plano Educacional 

Individualizado, recurso metodológico utilizado e avaliado de forma bem positiva. 

**** *p1_a8 

 
Todas as aulas que participo , é uma luz no aprendizado . Traz para mim uma 

oportunidade de conhecimento muito rica. 

 
**** *p20_a8 
 

Na aula de hoje, como é de costume a professora Débora iniciou com uma 

terapia, utilizou um pouco de essência de canela para massagear as mãos e aos 

poucos orientações de relaxamento do corpo. Em seguida apresentou a professora 

Cristiane Duarte que conduziu a aula com bastante entusiasmo, uma bagagem 
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enorme de conhecimentos e relatos de experiências muito pertinentes para a 

nossa prática de alunos com TEA. Falou da importância de construir um 

Planejamento Educacional Individualizado para desenvolver, descobrir e estimular 

um projeto de vida para o aluno. 

**** *p11_a8 
 

Retornamos do recesso, dando continuidade ao curso com a participação da 

professora Christiane Duarte. Discussão do texto de Valadão e Mendes,2018. A 

professora apresentou seu trabalho com inclusão em uma escola da rede privada. 

Foram feitas reflexões importantes, como. Precisamos pensar esses alunos nos 

anos finais. Projeto de Vida. Muitas práticas pedagógicas adotadas não favorecem 

apropriação de conteúdos escolares. A importância do envolvimento de todos no 

processo de aprendizagem do aluno. 

**** *p3_a8 
 

Nesta aula ouvimos um relato de experiência da professora Christiane Duarte 

sobre um aluno doas anos finais do Ensino Fundamental II e vimos a necessidade 

destes alunos terem não somente um plano de ensino individualizado, mas também 

um projeto de vida, levando em consideração os seus desejos e capacidades. 

Discutimos também sobre a importância do PEI ser elaborado coletivamente por 

todos os envolvidos no processo de aprendizagem do aluno. 

**** *p4_a8 
 

Aula com a professora Christiane Ferreira. A professora falou sobre sua 

experiência educacional e sua atuação em uma escola particular, em Natal, como 

coordenadora pedagógica. A mesma enfatizou sobre a importância do planejamento, 

junto com a equipe da escola, sobre os relatos de atividades positivas realizadas 

pelos professores e que são compartilhadas com os colegas de trabalho, dividindo 

todo o desenvolvimento do trabalho, em sala de aula. A professora falou sobre como 

é feito o trabalho com as crianças, pais e professores que estão ao lado das crianças 

autistas. Relatou sobre a experiência com o aluno Gui e sobre a trajetória do aluno 

na escola, apontando os avanços da criança e sua relação com todos que compõem 

a escola. Houve também a discussão sobre a avaliação das crianças com autismo e 

dicas sobre filmes e ferramentas da internet. 

**** *p21_a8 

 
A aula foi ministrada pela professora Christiane Duarte, que contou suas 

experiências dentro de uma escola privada de Natal, no seu olhar como 

coordenadora daquele ambiente. Além disso, ela também falou sobre o PEI, 

destacando que alguns desses planos vão além do que a gente pensa e 

ilustram/destacam até metas que a pessoa deveria alcançar na vida em geral, não 

só no meio escolar. Apesar de entender a importância do crescimento dos alunos 

com TEA, Christiane destacou que algumas famílias não aceitam o PEI, são 

resistentes a 
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atividades adaptadas, adequação curricular, etc. Ela falou que isso não 

acontece só nas escolas públicas, como alguns achavam, mas falou que também é 

comum nas escolas particulares e que os desafios da escola pública e privada "são 

muito próximos". Ao meu ver, a maior diferença é que na escola pública a SRM e o 

profissional AEE são exaltados, enquanto na escola privada não existem a SRM e 

nem o AEE. Na escola em que Chris trabalha, os professores se encontram 3 horas 

semanalmente para discutir vários temas, dentre estes, os alunos com 

transtornos/deficiência. A professora citou uma pergunta que pode ser respondida 

nesses encontros: "qual caminho pedagógico devemos trilhar com esses alunos que 

apresentam transtornos?". Percebi que uma das diferenças que podem existir no 

público e privado é esse tempo em que os professores podem se reunir com a 

coordenação para dividir conhecimentos e para aprender juntos sobre como e o que 

fazer para ter um bom desenvolvimento de alunos com qualquer deficiência. Durante 

a aula, a professora nos contou sobre a experiência que ela tem na prática com o 

aluno "Gui". Alguns pontos importantes que achei interessante ressaltar foram: No 

PEI, não é correto colocar "avaliação contínua". Nesse caso, é interessante 

descrever as atividades que serão realizadas (ex: trabalho utilizando o ábaco); 

Apesar do PEI ser construído por um conjunto de pessoas (equipe pedagógica, 

professores, família, profissionais da saúde), a palavra final é da equipe pedagógica; 

Além do plano educacional, existe um relatório que a coordenadora pedagógica faz 

para registrar avanços e regressos para, no ano seguinte, saber o que precisa ser 

retomado. Em resumo, a aula foi muito produtiva, consegui entender como podemos 

aplicar alguns conceitos na prática e como pode ser feito o processo de construção 

do PEI, além de entender a melhor forma de avaliar um aluno com autismo sem 

prejudicá-lo. 

 
**** *p22_a8 

 
A aula da professora da rede particular e pública foi bastante significativa. Na 

ocasião, foram abordados conteúdo a respeito do PEI da escola aonde a professora 

trabalhava, conforme relato da docente, os professores participam do planejamento, 

recebem informações a respeito de temas voltados para a inclusão, os próprios 

professores nas aulas para os alunos que apresentam algum transtorno ou 

deficiências, quando elabora uma atividade que consegue realizar com êxito, eles 

são convidados para compartilhar através das reuniões do docentes nos dias de 

planejamento. 

 
 
**** *p21_a9 

 
Texto a Inclusão escolar e o planejamento, autoras: Gabriela Valadão e 

Mendes. O texto trata de um panorama histórico a respeito do PEI, leva em 

consideração a legislação sobre o pei, bem como os modelos de execução do pei, 

em países como: 
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a França, os EUA, a Itália e o Brasil. O modelo do Francês do PEI engloba 

todo o ciclo de vida. No Brasil falta um dispositivo legal que garanta que os 

estudantes com deficiência e transtorno global tenham um PEI, baseado nas 

peculiaridades dos alunos. As práticas de planejamento no caso do Brasil, não 

mudaram, permanecem necessitando de um olhar para a pessoa como ela é, como 

é o caso da França. O ministério da educação do Brasil, as secretarias de educação 

estadual e municipal, ambas necessitam consolidarem o PEI, para almejar tais 

objetivos: Capacitar o professor de sala de aula, cobrar das instituições escolares a 

contemplação de objetivos, metas, adequações, adaptações, acessibilidade, tudo de 

forma plena, centrada na pessoa, assumir as experiências de vida e o 

desenvolvimento do indivíduo, buscar aprimorar suas relações pessoais, sua vida 

em comunidade. Um modelo de PEI que serve como exemplo é o da França define 

procedimentos de conduta, escolarização e das ações pedagógicas, ações 

psicológicas, educativa, sociais, médicas, paramédicas, com o intuito de satisfazer 

as reais necessidades dos estudantes. 

 
**** *p5_a9 

 
Como prática iniciamos com o momento de relaxamento com a professora 

Débora Mara. Em seguida, a mesma nos passou as orientações para realização da 

atividade de filmagem de uma rotina escolar envolvendo práticas no processo de 

ensino aprendizagem do estudante que auxiliamos em sala de aula. Concluindo, 

seguimos para a leitura compartilhada do texto: Inclusão escolar e o planejamento 

educacional individualizado (Valadão e Mendes), que retrata práticas de 

planejamento diferenciadas em diversos países com alunos público alvo da 

educação especial; apresentando histórico do conceito, legislação e modelos de PEI 

como ferramenta na melhoria da escolarização desses alunos. Durante a leitura, 

alguns apontamentos foram comentados e não tendo tempo suficiente para terminar, 

foi solicitado que concluíssemos em outro momento e elaborássemos um resumo 

crítico com base no que foi analisado. 

 
**** *p20_a9 
 

Teve um breve momento de relaxamento corporal e palavras positivas para 

iniciarmos o dia com energias boas. A professora Débora explicou o procedimento 

da atividade sobre filmar o aluno na escola, realizando tarefas e interagindo com os 

professores, colegas da turma e outros profissionais do ambiente escolar. Depois 

leitura compartilhada do texto Valadão e Mendes com pausas para discussão e 

interpretação relacionados a pesquisa das políticas de inclusão do público alvo da 

Educação Especia l (PAEE) as reflexões tem conciliado a traçar um panorama 

histórico sobre o conceito plano educacional individualizado (PEI),que pressupõe 

que a melhor colocação seja a classe comum das escolas regulares. 

**** *p11_a9 
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A professora Débora após explicar o trabalho a ser desenvolvido iniciou uma 

leitura coletiva do texto de Gabriela Tannús Valadão e Enicéia Gonçalves Mendes, 

Inclusão escolar e o planejamento individualizado. Um excelente estudo comparativo 

sobre a práticas desses planejamentos em diversos países. Dando continuidade a 

esse estudo, nos foi orientado a realização de um resumo do texto estudado. Que 

segue em anexo na atividade 5. 

 

 
**** *p3_a9 
 

Tivemos a explicação do trabalho a ser desenvolvido na escola com nossos 

alunos e discutimos sobre a perspectiva histórica do PEI, além de analisarmos 

quando o mesmo é focado para a instituição ou para o aluno. 

**** *p4_a9 
 

Leitura e discussão sobre o texto Inclusão escolar e o planejamento 

educacional individualizado: estudo comparativo sobre práticas de planejamento em 

diferentes países. 

**** *p21_a9 

 
No início dessa aula Débora nos explicou sobre a atividade do estudo de 

casoo, que deve ser entregue no dia 16 de agosto. A atividade consiste, 

basicamente, em filmar um aluno com TEA durante 15 minutos em sua rotina comum 

e depois, seguindo o modelo disponibilizado aqui na plataforma, descrever pontos 

importantes do vídeo e fatores relevantes. Estou ansiosa para cumprir com essa 

atividade e poder ver como o aluno irá se comportar. Depois, fizemos a leitura 

compartilhada do texto "Inclusão escolar e o planejamento educacional 

individualizado: estudo comparativo sobre práticas de planejamento em diferentes 

países", com pausas para discutir pontos relevantes e para comparar a teoria 

descrita no texto com o que vivemos aqui no Brasil, dentro das escolas em que 

trabalhamos. Um dos trechos que mais me fez pensar no texto foi em relação as 

diferenças entre o planejamento que é voltado para a instituição e o que é focado na 

pessoa (no aluno). Fiquei surpresa como, em sua grande maioria, nós não 

centralizamos no que é mais importante e muitas vezes direcionamos para 

instituição, mesmo sabendo que o mais importante é o aluno. 

 
**** *p21_a9 

 
Após o relaxamento fizemos a explanação do texto ,inclusão escolar e o 

planejamento, fez um histórico sobre a condição do deficiente desde o século V 

antes de cristo mostrando que havia segregação com os indivíduos portadores de 

deficiência ,os mesmos eram tratados como seres incapazes e viviam a margem da 

sociedade, mostrou que em algumas sociedades eliminavam crianças com 

deficiência ao nascer.do século XVI XVII, muda o cenário ,porém não havia 
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preocupação em perceber o individuo como um ser com identidade e 

necessidades próprias, ocasionando assim um aprendizagem realizada de forma 

globalizada, criando um único planejamento sem observar as individualidades de 

cada um. No século XIX, dois tipos de planejamento surgiram ,o modelo médico que 

é formado na própria deficiência e o modelo de integração da deficiência para o 

sujeito, o texto apresentado leva a uma reflexão a respeito de como ocorre o 

planejamento nas escolas, mesmo com tantos avanços relativo a aprendizagem, 

bem como a inclusão 

,ainda vemos e temos a dificuldade em planejar de maneira a desenvolver as 

potencialidades dos estudantes, ainda existe barreiras na construção desse 

planejamento, ocasionadas por vários fatores que se arrastam ao longo do tempo, 

como professora da educação especial, vejo a dificuldade em planejar juntamente 

com os professores, muitos ainda veem o estudante deficiente como 

responsabilidade tão somente do professor que auxilia o estudante na sala de aula. 

 
**** *p21_a10 

 
Vivemos um momento muito bom, um relaxamento diferente, arte terapia, 

desenhamos mandalas e logo após em círculo íamos colocando o que significava 

nossa mandala, em seguida fizemos a leitura do texto de Valadão e mendes, a cada 

paragrafo era feito relatos ou discutido sobre o assunto abordado, achei interessante 

a trajetória do PEI e as diferentes forma como ele é construído, a diferença do nosso 

para o da Europa e Estados Unidos. Percebo que como eu, os colegas também 

sentem dificuldade em construir o PEI em suas escolas, uma fala constante é em 

relação a falta de um tempo com os professores do estudante para que possa ser 

discutido e construído de forma a ser aplicado de forma coerente, para que 

possibilite o estudante a participar e se desenvolver de forma satisfatória. 

 
**** *p21_a10 

 
Iniciamos a elaboração do PEI, a turma foi dividida em grupo, discutimos os 

aspectos a serem contemplados no PEI, houve bastante discussão e alternativas 

viáveis em equipe para contemplação e elaboração do PEI. 

 
**** *p16_a10 

 
Nesse dia iniciamos a aula de um jeito diferente. Começamos o momento de 

reflexão sobre a mandala e o significado da mesma. Em seguida, fomos instruídos a 

construir a nossa própria mandala de forma livre e desprendida, deixando fluir a 

imaginação e a criatividade. Em seguida, colocamos nossas mandalas no chão, 

as observamos por um tempo e conversamos sobre as nossas produções. Alguns 

colegas partilharam as suas experiências. Foi possível perceber que pra cada um a 

produção teve um significado diferente e nenhuma produção ficou igual a outra. 

Chamou minha atenção que alguns colegas fugiram da proposta do círculo e os 

fizeram de forma não convencional (para uma mandala) o que pessoalmente, me fez 
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refletir que cada um tem a sua própria interpretação, e nós como professores 

devemos sempre pensar no aluno com um universo de infinitas possibilidades. No 

segundo momento, retomamos ao texto da aula anterior sobre PAI, fazendo assim 

uma leitura coletiva e discutindo alguns pontos. Nessas discussões houve alguns 

relatos dos colegas da turma sobre alunos que não entram em sala e principalmente 

da dificuldade que ainda existe de traçar objetivos de forma coletiva. 

 
 
**** *p5_a10 
 

Iniciamos a aula com um momento arteterapêutico, envolvendo som suave e 

visualização de imagens representativas de Mandalas. Após essa vivência, a 

professora Débora Mara distribuiu folhas de papel ofício e solicitou que 

construíssemos individualmente nossa Mandala, sendo para mim um pouco delicada 

essa representação artística, uma vez que não tinha em mente o que desenhar 

naquele momento. Procurei relaxar e partindo de um ponto central, foquei em Deus 

e dei continuidade aos traços até a conclusão do desenho da Mandala, que ficou 

bem circular e colorida. A seguir, retomamos a leitura compartilhada do texto: 

Inclusão escolar e o planejamento educacional individualizado...(Valadão e Mendes), 

onde foram feitos alguns comentários sobre o assunto, partindo em seguida para o 

relato de experiência (PEI - trabalhos realizados na Educação infantil e Ensino 

Médio), explanado pela professora Débora Mara. Concluimos mais um dia de aula 

com vivências e aquisição de conhecimentos significativos, os quais servirão para 

nossa prática pedagógica. 

 

 
**** *p20_a10 

 
Na aula de hoje a professora iniciou a dinâmica com uma pergunta: O que é 

uma Mandala? E aos poucos na roda de conversa os participantes foram falando 

seus os conhecimentos prévios, natureza ,formas, cores e significados. Logo após, 

iniciamos momento de arteterapeutico com Mandala ,representando através do 

desenho nossos sentimentos e emoções. Em seguida retomada do texto Inclusão 

escolar e o planejamento educacional individualizado: estudo comparativo sobre 

práticas de planejamento em diferentes países (Valadão e Mendes) 2018.Leitura 

compartilhada com reflexões e discussões sobre as temáticas e conceito 

desenvolvidas no trabalho de pesquisa do autor. Percebemos que mesmo em 

países que já tem a prática do PEI , a educação ainda não está devidamente 

adequada nem garantida as pessoas com PAEE ,pois nem sempre são seguidos 

conforme planejado. 

 
**** *p3_a10 
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Vemos que o PEI é um documento que deve ser construído pelo maior 

numero possíveis de profissionais que fazem parte da vida da criança, assim como 

sua família. 

**** *p20_a11 

 
Iniciamos a aula de hoje, com a professora Débora descrevendo oralmente 

um ambiente natural e cada aluno foi visualizando ,sentindo as práticas de 

arteterapia no momento de relaxamento e autoconhecimento. Retomada da atividade 

sobre a construção do PEI as duplas foram revisar os conceitos contidos nos tópicos 

da aula anterior. Em seguida montagem coletiva de toda a turma já com as 

alterações necessárias para o modelo do PEI. No segundo momento apresentação 

da primeira dupla professoras Alessandra e Rafaela da educação especial sobre o 

estudo de caso. Escola Estadual Joaquim Torres. O aluno esta matriculado na turma 

do 3 ano do fundamental sendo acompanhado pela professora Alessandra no 

horário matutino, porém passa o dia na escola no horário integral. 

 
**** *p21_a11 

 
Foi feito um momento de relaxamento e, em seguida, fomos criando os 

tópicos que acreditamos serem essenciais fazerem parte do PEI. A professora 

Débora levou alguns nomes de tópicos em papéis e eles foram colados na parede, 

divididos em "temas" e "subtemas" que a turma foi discutindo ser importantes. 

Depois, houve a apresentação do estudo de caso de uma dupla de professoras 

(Alessandra e Rhafaella) que trouxeram para expor alguns vídeos curtos que 

gravaram com o aluno em sua rotina escolar. 

 
**** *p5_a11 

 
A aula começou com práticas de arteterapia, no qual procuramos relaxar e de 

olhos fechados buscamos visualizar o ambiente que estava sendo descrito pela 

professora Débora Mara, sendo uma vivência muito significativa de 

autoconhecimento. Em seguida, foi retomada a atividade em dupla de elaboração 

dos conceitos contidos no PEI. A seguir, montamos coletivamente (toda a turma) os 

tópicos necessários para o modelo do PEI que desejamos construir, onde 

questionamentos e sugestões surgiram para definirmos os conceitos de cada tópico 

citado. Ao concluirmos, foi iniciada a apresentação do primeiro estudo de caso do 

aluno acompanhado pelas professoras de Educação Especial, Alessandra e Rafaela, 

da Escola Joaquim Torres, que descreveram as características do referido 

estudante e mencionaram suas práticas no dia a dia escolar. 

 
**** *p11_a11 
 

Eu e Rhafaella, apresentamos o Estudo de caso de nosso aluno Pedro Paulo. 

Mostramos também vídeos com filmagens do estudante na sala de aula. Foi 
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bastante significativo compartilhar nossa vivência com os demais cursistas. E 

a partir das observações e contribuições, iniciamos a produção do PEI. 

**** *p11_a12 
 

Foi dado continuidade as apresentações dos Estudos de caso juntamente 

com as filmagens dos estudantes. Foi muito importante observarmos nossas práticas 

e comenta-las no grande grupo. 

**** *p21_a12 

 
Tivemos um primeiro momento de relaxamento que é sempre interessante 

para nos manter mais atentos aos ensinamentos que virão pela frente e, num 

segundo momento, aconteceram algumas apresentações do estudo de caso. A 

primeira apresentação foi minha com minha dupla (o professor João, da SRM) que 

falamos do aluno Vinícius do 6º ano da E. E. Alberto Torres. Após nossa 

apresentação, o colega Luiz exibiu o seu trabalho com base em um aluno da 1ª 

série do Ensino Médio e, por fim, a professora Anelita mostrou seu estudo de caso 

sobre o aluno que acompanha, que frequenta o 8º ano do Ensino Fundamental. 

Durante as apresentações, vários pontos foram abordados e alguns comentários 

foram sendo feitos, sugestões dadas etc. Com as apresentações foi possível 

enxergar realidades diferentes da minha e, com isso, ampliar a mente em relação as 

crianças/jovens com autismo. É interessante ver a apresentação dos colegas para, 

além de poder ajudar com ideias para os outros professores, também receber ajuda 

em relação de como melhorar. 

 
**** *p21_a12 

 
Foi repassado para nós como deveríamos proceder para elaboração do 

estudo de caso, bem como foi repassado orientações a respeito de como deveria ser 

feito a filmagem com o aluno(a) autista. 

 
**** *p20_a12 

 
Na aula de hoje, iniciamos com um momento de relaxamento as praticas de 

yoga muito bom. Acreditamos que esses movimentos de respirar e inspirar,alongar 

o corpo ,concentrar e refletir no pensamento, faz toda diferença no decorrer do dia. 

Em seguida apresentação da segunda dupla do estudo de caso de um aluno 6ºano 

da Escola Estadual Alberto Torres com a professora de matemática e o professor da 

SRM. A professora titular fez uma dinâmica com boliche dentro da sala de aula e o 

aluno publico alvo, participou da brincadeira interagindo de maneira satisfatória. A 

outra apresentação o estudante não tem professor da educação especial , o aluno 

Pedro Lucas esta no 1°ano do ensino médio da Escola Estadual Varela Barca. A 

terceira apresentação do dia, foi da Escola Estadual Manoel Vilaça com o professor 

da educação especial do aluno Pedro Victor do 8°ano . 
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**** *p20_a13 
 

Na aula de hoje a professora Débora, pediu pra sairmos da sala e no espaço 

de fora caminhar na grama e sentir o barulho do trânsito e o silêncio do meio 

ambiente sem conversar com os colegas , por alguns minutos fazer uma reflexão 

daquele momento. Expondo na roda de conversa os sentimentos positivos ou 

negativos. Em seguida, retornamos pra sala e continuamos a construção do PEI 

com discussões e sugestões coletivas para melhorar o desenvolvimento de maneira 

que atenta as necessidades de cada aluno. 

**** *p21_a13 

 
Neste encontro três grupos apresentaram o estudo de caso, baseado nas 

atividades realizadas em sala de aula com o(a) aluno(a), ocasião em que podemos 

apreciar, avaliar e compreender as habilidades, dificuldades, parcerias, 

programarmos atividades voltadas para ele ou ela, bem como das intervenções e 

construção de avanços significativos. 

 
**** *p21_a13 

 
Nesse dia, nossa aula iniciou de forma muito diferente. Fomos para área 

externa do auditório e fizemos uma meditação/relaxamento/dinâmica que consistia 

em, descalços, observarmos o ambiente, tentar levar os pensamentos do cotidiano 

para longe e tentar focar na beleza das coisas pequenas e se sentir em paz naquele 

momento. Depois, em círculo, algumas pessoas se sentiram a vontade para expor o 

que sentiram naquele momento de encontro consigo mesmo e eu, particularmente, 

achei muito interessante. Depois disso, em uma roda de conversa, dentro do 

auditório, a professora Débora nos trouxe um modelo de PEI "antigo" e o PEI que 

estava em construção por nós para que juntos pudéssemos discutir sobre os pontos 

que poderiam permanecer os tópicos que seria interessante remover ou fazer 

alterações de nomenclatura. O debate foi bem rico, todos falaram seus pontos de 

vistas e as mudanças e ajustes que foram significativos foram sendo anotados para 

a construção definitiva do PEI. 

 
**** *p5_a13 
 

A vivência inicial de hoje foi bastante significativa, pois tivemos contato direto 

com a natureza, onde a professora sugeriu que descalços pudéssemos sentir o 

universo, a partir de passos que foram dados no jardim localizado na área externa 

próxima ao auditório de aulas. Ao concluir essa prática, foram mencionadas algumas 

sensações e em seguida retornamos à sala de aula, onde retomamos coletivamente 

a construção do PEI, analisando os tópicos existentes nos modelos sugeridos pela 

professora Débora Mara; pela SUESP, como também o que foi indicado por nossa 

turma na aula do dia dezesseis de agosto de dois mil de dezenove. 

**** *p5_a14 
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Momento inicial da aula com relaxamento. Seguindo para apresentação de 3 

estudos de casos. O primeiro foi mencionado pela professora de Educação Especial 

que acompanha o aluno com Síndrome de Down, aproximadamente com 30 anos e 

ainda matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental II da E. E. Tiradentes, fato que 

causou surpresa a muitos, pois sua idade deveria ter sua matrícula efetivada na 

modalidade EJA. O segundo passou para os professores de Educação Especial 

Irumuara e Geilza que não acompanham a aluna, mas justificaram o motivo de 

optarem por apresentarem o estudo de caoso da aluna Emilly Victoria, 9 anos, laudo 

TEA aos 3 anos e em investigação de Síndrome rara. Citaram que a aluna é 

acompanhada pela professora Janine e está frequentando o ambiente escolar pela 

primeira vez esse ano. O terceiro estudo de caso foi do aluno Kauan, com laudo de 

TEA e em investigação de Esquizofrenia, matriculado na E.E. Manoel Vilaça foi 

apresentado pela professora Ana, de Arte e Eliza, professora de Educação Especial, 

mas que não é ela que acompanha em sala de aula. Diante das falas citadas 

conseguimos adquirir conhecimentos para nossas práticas pedagógicas, tendo em 

vista que as experiências vivenciadas pelos colegas professores muitas vezes 

refletem com as ações necessárias para desenvolvermos algum dos nossos 

objetivos propostos e ainda não encontramos o caminho mais indicado a seguir. 

 
 
**** *p21_a14 

 
Como de costumo, a aula do dia 27/09 iniciou-se com um breve momento de 

relaxamento. Em seguida, a professora Maria das Graças nos apresentou o seu 

estudo de caso, juntamente com o vídeo do aluno em que ela acompanha na SRM. 

Após finalizado, a dupla Irumuara e Geilza foram nos falar sobre o estudo de caso 

deles e as dificuldades que vem enfrentando com a aluna que chegou na escola 

deles, pois este é o primeiro ano em que ela está frequentando uma escola e, aos 

poucos, estão tentando inseri-la no ambiente escolar. Depois dessa apresentação, 

as professoras Eliza e Ana Karenina nos falaram do desafio para conseguir gravar o 

vídeo com o aluno e dos problemas para conseguir finalizar o estudo de caso, mas, 

apesar de tudo, elas conseguiram e nos trouxeram o histórico do aluno, dentro do 

estudo de caso, e ainda um breve vídeo do aluno. 

 
**** *p22_a14 

 
Demos continuidade as apresentações dos estudos de casos, momento de 

bastante interação, discussão e aprendizagem. 

 
**** *p5_a15 
 

Iniciamos a aula com a Professora Débora Mara nos passando as orientações 

para a fase final de construção do PEI (informando alterações no calendário de aulas 

e citando os orientadores de cada dupla, sendo Christiane Ferreira Duarte, a 

nossa professora orientadora. Em seguida, foi realizada uma leitura silenciosa de um 
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texto de autoria de Fernando Pessoa, onde boa parte da turma comentou um pouco 

sobre seus sentimentos diante o que está escrito no referido texto. Após esse 

momento, as apresentações dos estudos de casos foram retomadas. Diante os casos 

apresentados, podemos mencionar que nos deparamos com inúmeros obstáculos 

durante a realização do trabalho pedagógico junto aos nossos estudantes, tendo em 

vista a particularidade de cada um, onde muitas vezes a falta de parceria por parte 

de algumas famílias e até mesmo o desinteresse de alguns professores regentes, 

que não se aproximam para cumprir de fato o seu papel, tende a não participarem 

como fiéis colaboradores na formação desses seres humanos. É lamentável essa 

realidade, no entanto, não podemos enfraquecer nossas metas e desacreditar do 

potencial dos nossos estudantes. 

 

**** *p11_a15 
 

Participamos de uma aula com a Professora Débora sobre Comunicação 

Alternativa e ampliada. Área da prática clínica. Envolve gestos manuais, expressões 

corporais, símbolos gráficos... Substitui a fala, suplementa a fala. Estudamos 

também sobre o Sistema CAA: Símbolo, sistema comunicador, método de uso, 

estratégias de aceleração, vocabulário. ARASAAC - Portal que oferece recursos 

gráficos para facilitar a comunicação daquelas pessoas com algum tipo de dificuldade 

de comunicação. O assunto suscitou discussões bastante proveitosas no grupo. 

Sugerindo boas ideias e práticas. 

 

 
**** *p20_a15 
 

Iniciamos com a leitura e reflexão de um texto de Fernando Pessoa. Que 

enfatizou a maneira de como podemos perceber, compreender e expressar os 

nossos sentimentos com as pessoas que convivemos no dia a dia. Algumas 

orientações da fase final da construção do PEI ,alterações no calendário 

curricular, apresentação dos orientadores das duplas . Em seguida, apresentação da 

professora Fernanda de língua portuguesa da Escola Estadual Alberto Torres. O 

aluno esta matriculado no 7 ano do ensino fundamental, participou da atividade com 

números de 1 a 20.Demostra ser calmo e atencioso, porem não frequenta a Sala de 

Recursos Multifuncional. Segunda apresentação professora da educação especial 

Cleidiana. Escola Estadual Potiguassu. O aluno esta matriculado no 5 ano do ensino 

fundamental, participou da atividade de matemática com fração, respondeu a tarefa 

no livro acompanhando o conteúdo com uma boa compreensão. Consegue realizar 

operações simples com a utilização da calculadora, mas na maioria das vezes 

precisa de estimulo .Assim como a coordenação motora fina esta sendo trabalhada 

pois ainda não   consegue   escrever   de   maneira   padrão.   Terceira 

apresentação professoras Paula e Hosana da educação especial .Escola Estadual 

Jorge Fernandes. O aluno André Victor é bastante ansioso, sua frequencia é assídua 
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na turma do 8 ano,p articipou da atividade de português fazendo uso do 

dicionário e o celular para realizar uma pesquisa, também fez outra atividade no 

quadro escreveu sobre o meio ambiente. Demostrou incomodo por está sendo 

filmado. O estudante frequenta a SRM. A ultima apresentação professora Maryceli e 

Angêla da educação especial .Escola Estadual Jorge Fernandes .O aluno Lucas é 

bem difícil de trabalhar 

, está em processo de adaptação com a escola ainda não consegue ficar na 

sala de aula, a maior parte do tempo correr pelos corredores da escola e a cuidadora 

fica observando ele. 

 

 
**** *p5_a16 

 
Hoje tivemos a presença da Professora Débora Nunes, que acompanhou a 

aula. A Professora Débora Mara passou orientações para a fase inicial de 

construção do PEI, mostrando alteração no calendário de aulas e apresentando os 

nomes dos orientadores das duplas. Nossa orientadora será a professora Christiane 

Ferreira Duarte. Em seguida foi feita a leitura compartilhada de um texto Fernando 

Pessoa, onde boa parte da turma explanou seus sentimentos, a partir da mensagem 

por ele transmitida. Concluindo as falas, foram retomadas as apresentações de 

Estudos de Casos. A primeira foi realizada pela professora de Língua portuguesa e 

inglesa, que apresentou o estudante Antony, 13 anos, matriculado no 7º ano do 

ensino fundamental, com TEA, citando características do mesmo, tais como: muito 

calado, não se socializa bem, tem dificuldade de compreensão dos conteúdos, se 

veste com auxilio e falta com frequência, sendo Vitória, sua professora de 

educação especial, no entanto, não é atendido na SRM, pela indisponibilidade da 

mãe levá-lo no contraturno. O seguinte estudo de caso foi do estudante Fernando, 

11 anos, matriculado no 5º ano do ensino fundamental, acompanhado pela 

professora de educação especial Cleidiana, da Escola Potiguassu. Mais dois 

estudos de caso foram apresentados, ambos da Escola Jorge Fernandes. 1º 

apresentado pelas professoras Paula e Hosana que mostraram características do 

estudante André Victor, 14 anos, com TEA, matriculado no 8º ano do ensino 

fundamental, acompanhado pela professora de educação especial Paula Juçara e 

recebe atendimento no contraturno na SRM, é acompanhado por neurologista e 

necessita de psicologia e fonoaudiologia, mas aguarda há vários meses vaga para 

atendimento. 2º apresentado pela professora Maricelly que mostrou características 

do estudante Lucas Augusto, 11 anos, com TEA, matriculado no 6º ano do ensino 

fundamental, tendo a professora Ângela como professora de educação especial. É 

atendido na SRM, acompanhado por psiquiatra e recebe outros atendimentos na 

APAARN. Concluimos mais um dia de aula com muitas aprendizagens, a partir das 

experiências relatadas por nossas colegas professoras. 

 
**** *p5_a17 
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Hoje não tivemos o momento de relaxamento. Para otimizar o tempo a 

professora Débora Mara fez breves comentários sobre a previsão de conclusão do 

curso e organização dos orientadores das duplas. Em seguida, retomamos a revisão 

da construção do Plano Educacional Individualizado - PEI, com participação de toda 

a turma presente, sugerindo alterações necessárias para uma melhor leitura do 

documento, onde o mesmo deverá ser objetivo, ou seja de fácil compreensão para 

os envolvidos em sua elaboração, junto as necessidades e desenvolvimento do 

trabalho com os estudantes NEE. Vale citar que tivemos a presença e participação 

da professora Débora Nunes nas discussões. 

**** *p20_a17 

 
Na aula de hoje não tivermos o momento de relaxamento, devido estarmos 

com o tempo curto para finalizar o PEI. Então foi apresentado o modelo no Excel que 

estamos construindo e mais uma vez feito alguns ajustes, colocando ou tirando 

informações necessárias com o objetivo de ficar cada vez mais claro e objetivo. 

Foram discutidas questões bem pertinentes nas orientações desse documento, para 

facilitar o entendimento de outros profissionais que terão acesso para preencher o 

espaço destinado a eles, contribuindo no desenvolvimento do plano educacional 

individualizado. 

 
**** *p11_a18 
 

Nesse encontro com a professora Débora Mara foram tratados assuntos 

referentes ao novo modelo de planilha do PEI. Discussão bastante construtiva para o 

grupo. 

**** *p5_a18 
 

Hoje teve aula com a professora Débora Mara, mas não foi possível eu e 

minha dupla Hosana participarmos, pois em meio a tantas dificuldades de 

disponibilidade de agendamento com a nossa orientadora Mariana Orrico, esse foi o 

primeiro dia compatível para nos reunirmos. Ao chegarmos no Centro de Educação 

também enfrentamos um pouco de dificuldade para encontrarmos sala disponível, 

tendo em vista que as que foram disponibilizadas estavam fechadas, sendo o 

LATECE o nosso apoio para o momento. Iniciamos com a leitura do Estudo de Caso 

e posterior explicação sobre os comportamentos do aluno André Victor. Em 

seguida, começamos o preenchimento do Protocolo de Orientação do Estudo de 

Caso junto com a orientadora em seu notebook. Como o tempo não foi suficiente 

para concluirmos, ficamos de receber por e-mail para darmos continuidade na 

escrita do documento. Também foi solicitado a aplicação de sondagens para 

analisarmos em que nível alfabético encontra-se o nosso aluno, devido nossa dúvida 

quanto a sua alfabetização, inclusive revendo textos que nos auxiliem na prática de 

atividades diárias. Concluímos nosso encontro de forma satisfatória e apesar dos 

contratempos foi um momento bem produtivo. 

 

**** *p3_a18 
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Discutimos sobre pontos que devem ou não estar no PEI e sobre o inventário 

que pode ser usado para avaliar os alunos. 

 
**** *p5_a19 

 
Na aula de hoje retomamos a construção do PEI eletrônico, onde tivemos a 

presença e participação da professora Débora Nunes e João Paulo (aluno do Curso 

de Computação), onde realizamos discussão coletiva que contribuirá para criação 

de um sistema para aplicação do PEI. Como estamos na reta final do ano, ficou 

previsto auxílio do João Paulo ao nosso retorno no próximo ano, uma vez que o 

curso será estendido, tendo em vista a não conclusão durante o ano atual. 

 
**** *p5_a20 

 
Iniciamos a aula no LATECE com o momento de relaxamento, tendo a 

presença e participação da professora Débora Nunes. A seguir, tivemos a explicação 

da carga horária do curso e necessidade de retornarmos o próximo ano, com 

previsão de mais um semestre de aulas. Partindo para algumas solicitações, como 

saber as dificuldades enfrentadas na aplicação do PEI, sendo citadas entre elas, o 

preenchimento por parte dos professores de áreas específicas, o que foi possível 

exemplificar através de mostragem do PEI preenchido pela nossa colega Aline, 

professora da área de matemática. Durante a aula também foi reservado um 

momento para respondermos questionários avaliativos distribuídos pela professora 

Débora Mara. 

 
**** *p5_a21 
 

A aula de hoje foi marcada pela presença da professora Débora Nunes, como 

também Maria do Carmo, Arlene, Juliana e Vera, representantes da SUESP-SEEC. 

A professora Débora Mara iniciou com a apresentação do Projeto do Curso, 

descrevendo contribuições, objetivos, participantes e informando a importância de 

construirmos um modelo de PEI de forma colaborativa. No segundo momento da 

aula formamos uma roda de conversa, onde as discussões foram bem pertinentes, 

sendo a fala inicial com Maria do Carmo, que agradeceu e parabenizou a realização 

do curso, citando a importância formativa para os professores de nossa rede. Entre 

várias falas, a professora Débora Nunes e outra colega do curso comentaram a 

necessidade do Plano de AEE inserido no PEI ( pelo menos nessa fase inicial de 

implantação), o que gerou comentários de concordâncias e discordâncias também. 

Dentre todo o diálogo que surgiu, as barreiras e obrigatoriedade podem não 

colaborar com a funcionalidade do PEI. Infelizmente não tivemos tempo suficiente 

para realizarmos o momento arteterapêutico, elaborado pela professora Débora 

Mara, ficando previsto para um outro encontro.
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Anexo 2- Roteiro de entrevista para gestão da Subcoordenadoria de 

Educação Especial do Rio Grande do Norte 

 
 

1. Nome completo: 
2. Função: 
3. Nível de escolarização: 
4. Quantos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão 

matriculados nas escolas do Estado do RN? 

5. Quantos frequentam as séries finais do ensino fundamental? 
6. O que você sabe sobre o TEA? 
7. Existem desafios quanto a escolarização de estudantes com TEA? Se 

sim, descreva- os. 

8. Quais as estratégias que a gestão vem utilizando para superar 
possíveis desafios? 

9. Você conhece o Plano Educacional Individualizado (PEI)? O que sabe 
sobre isso? 

10. Quais os documentos oficiais e literatura a gestão tem utilizado na 

construção do PEI? 

11. Existem desafios na construção e prática do PEI? Se sim, relate-os. 
12. Como você concebe avaliação da aprendizagem? 
13. Existem formações continuadas sobre o PEI promovidas pela 

SUESP? Relate um pouco como elas funcionam (Metodologia, periodicidade, 

participantes...) 

14. A gestão trabalha de forma colaborativa? Se sim, resuma como isso 
funciona. 

15. Você acha necessário participar de um programa de formação sobre o 

PEI na escolarização de alunos com TEA? 

16. Se sim quais as temáticas, conteúdos ou ações gostaria de ter acesso 

nessa formação? 
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Anexo 3- Questionário Inicial do perfil dos professores 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PRÓ-REITORIA 

DE EXTENSÃO DA UFRN 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

 
Curso de extensão/ capacitação: Diretrizes para a elaboração do PEI como 

ferramenta para escolarização de alunos com TEA: contributos de uma formação 

docente. 

 
 

 
QUESTIONÁRIO INICIAL- 

 
 

17. Nome completo: 

 
 
18. Qual sua função na escola? 
 
( ) Professora da sala de recursos multifuncionais 
 
( ) Professora de apoio\educação especial da sala de aula comum 
 
( ) Professora dos anos iniciais do ensino fundamental 1. Especifique o ano: 
 
● ( ) 1º ano 
 

● ( ) 2º ano 
 

● ( ) 3º ano 
 

● ( ) 4º ano 
 

● ( ) 5º ano 
 

( ) Professora dos anos finais do ensino fundamental 2. Especifique o ano que 

leciona: 

● ( ) 6º ano 
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● ( )7º ano 
 

● ( ) 8º ano 
 

● ( ) 9º ano 
 

Neste caso, qual disciplina leciona? 

 
 

19. Qual a sua formação acadêmica? 

 
 

20. Qual o seu tempo de atuação, como professor, em sala de aula? 

 
 

21. Possui Especialização? Se sim, em que? 

 
 

22. Possui Mestrado? Se sim, em que? 

 
 

23. Possui Doutorado? Se sim, em que? 

 
 

24. Participou de cursos de capacitação docente nos últimos 5 anos? Se 

sim, qual ou quais? 

25. Qual é sua carga horária atual de trabalho? 

 
 

26. Você possui algum estudante com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) em sua sala de aula? Se sim, quantos? Descreva as características destes 

alunos. 

27. Como você percebe o seu trabalho com os alunos com TEA? 

 
 

28. Quais as estratégias pedagógicas que você tem utilizado com seu (s) 

aluno (s) com TEA? 
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29. Como você percebe a participação (acadêmica e social) desses alunos 
na aula? 

 
 

30. Em que áreas você acredita que estimula e contribui para melhorar o 

desenvolvimento de seu aluno com TEA: (numere de 1 a 7, sendo 1 a área em que 

você mais contribui e 7 a área em que menos contribui) ( Pimentel e Fernandes, 

2014) Não possuo alunos com TEA 

( ) Comunicação ( ) Aprendizagem 

( ) Relações interpessoais ( ) Comportamento 

( ) Desenvolvimento neuropsicomotor ( ) Raciocínio 

( ) Autonomia 

 
 

31. Em que áreas que você encontra mais dificuldade com seu aluno com 

TEA: (numere de 1 a 7 sendo 1 a área em que você encontra mais dificuldade e 7 a 

área em que você encontra menos dificuldade) ( Pimentel e Fernandes, 2014) Não 

possuo alunos com TEA 

( ) Comunicação ( ) Aprendizagem 

( ) Relações interpessoais ( ) Comportamento 

( ) Desenvolvimento neuropsicomotor ( ) Raciocínio 

( ) Autonomia 

 
 

32. Em que fatores você considera que a escola contribui para o 

desenvolvimento do seu trabalho com seu aluno com TEA: (numere de 1 a 6 sendo 1 

a área em que você encontra mais dificuldade e 6 a área em que você encontra 

menos dificuldade) 

( Pimentel e Fernandes, 2014) Não possuo alunos com TEA ( ) Infraestrutura 

( ) Auxilio de outros profissionais ( ) Apoio familiar 

( ) Aprimoramento profissional 
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( ) Apoio da diretoria ( ) Material didático 

 
33. Em relação à comunicação quais os meios comunicativos que você 

utiliza para comunicar-se com seu aluno com TEA? (numere de 1 a 4 sendo 1 a área 

em que você mais contribui e 4 a área em que menos contribui) 

( Pimentel e Fernandes, 2014) Não possuo alunos com TEA ( ) Fala 

( ) Gestos ( ) Escrita 

( ) Sinais 9. 

 
 

34. Em quais circunstâncias seu aluno com TEA se comunica: (numere de 

1 a 5 sendo 1 a área em que você encontra mais dificuldade e 5 a área em que você 

encontra menos dificuldade) ( Pimentel e Fernandes, 2014) Não possuo alunos 

com TEA 

( ) Para pedir informações, objetos, comentar fatos. 
( ) Para Interagir com o professor e os colegas de sala. ( ) Não focaliza o 

assunto 

( ) Para protestar 
( ) Nunca tenta se comunicar 
35. Em relação aos comportamentos e interesses quais observa com 

mais frequência em seu aluno com TEA: (numere de 1 a 11 sendo 1 a área em que 

você encontra mais frequentemente e 11 a área em que você encontra menos 

frequentemente) ( 

Pimentel e Fernandes, 2014) Não possuo alunos com TEA ( ) Relaciona-se 

com colegas de sala 

( ) Atende ordens 
( ) Resiste em participar das atividades propostas e/ou mudanças de rotina ( ) 

Demonstra medos 

( ) Utiliza pessoas como ferramentas ( ) Resiste ao contato físico 

( ) Mantém contato visual com professores e colegas 
( ) Apega-se a objetos de maneira inapropriada e/ou gira objetos ( ) Mostra-se 

arredio e/ou indiferente 
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( ) Apresentou comportamento estereotipados (repetição persistente de 

atos e/ou fala) 

( ) Apresenta auto e/ou hetero agressão (bate nos outros, ou em si mesmo) 

 
36. Você faz plano de aula para sua turma? Se sim, qual horário e dia 

da semana que você elabora esse plano? 

 

 
37. Você faz um plano de aula específico para seu(s) aluno(s) com TEA? 

Se não, pular a questão seguinte. 

 
38. Você faz o plano de aula do aluno com TEA em parceria com outros 

professores? Se sim, comente descreva como isso acontece. 

 
39. Como você avalia o desempenho acadêmico de seu aluno com TEA? 

Utiliza algum instrumento para isso? Se sim, qual? 

 
40. Você conhece o Plano Educacional Individualizado (PEI)? Caso não 

conheça, pular as questões 25, 26 e 27. 

 
41. Já o utilizou o PEI com seus estudantes com deficiência? 

 
 

42. Você já participou de capacitações sobre o PEI? Caso não tenha 

participado, pular as questões 27 e 28. Se sim, quantas vezes? 

 
43. Descreva sua opinião sobre essas capacitações do PEI, caso tenha 

participado. 

 
 

44. Descreva as implicações do uso do PEI em sua prática pedagógica. 

 
 

45. Você acha necessário participar de um programa de formação sobre o 

PEI na escolarização de alunos com TEA? Se sim, por quê? 

 
46. Quais foram os motivos que te levaram a fazer esse Curso de 

Formação? 

 
 

47. Que temáticas gostaria de discutir no Curso de Formação – dizer o 
título? 
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48. Em sua perspectiva, qual a função do PEI no trabalho pedagógico? 
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Anexo 4- Questionário de validade social 
 

 

A atribuição da nota e as escalas do grau de Satisfação e de 

Importância variam de 1 a 5, sendo: 
 

 
Insatisfatório 1 2 3 4 5 Bastante 

Satisfatório 

Sem Importância 1 2 3 4 5 Muito 
importante 

1 “Insatisfatório/Sem importância”; 

2 “Pouco satisfatório/Pouco importante”; 

3 “Regularmente satisfatório/Regularmente importante”; 

4 “Satisfatório/Importante”; 

5 “Muito satisfatório/Muito importante”. 

  1 2 3 4 5 

LO 

CA 

L 

 Estrutura do programa de formação 

1.1 Local das reuniões      

1.2 Dia das reuniões      

1.3 Horário das reuniões      

1.4 Duração total do programa de formação (meses)      

1.5 Carga horária do programa de formação      

1.6 Relação carga-horária e tempo de duração do programa      

DID 

ÁTI 

CA 

2. Estrutura das reuniões 

2.1 Ordem de realização das atividades      

2.2 Discussão dos temas em cada módulo      

2.3 Tempo para análise do estudo de caso      

2.4 Tempo para discussão do PEI de cada estudo de caso      

2.5 Dinâmicas para a elaboração do PEI      

2,6 Tempo para elaboração do PEI      

3. Material de apoio 

3.1 Qualidade das informações abordadas em cada módulo      

3.2 Clareza de conteúdo      
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3.3 Estrutura do texto: tamanho da fonte, espaçamento e etc.      

3.4 Estilo de escrita e linguagem utilizada      

PR 

OF 

ES 

OR 

4. Formador/ Pesquisador 

4.1 Clareza nos assuntos abordados      

4.2 Didática      

4.3 Domínio do assunto proposto      

4.4 Compromisso com as atividades realizadas      

PES 

SO 

AL 

5 Participação pessoal (como aluno) 

5.1 Participação pessoal nas discussões do grupo      

5.2 Realização das atividades práticas (elaboração do PEI)      

5.3 Colaboração entre você e os participantes da pesquisa, inclusive, a 

pesquisadora. 

     

5.4 Aprendizagem para a elaboração de um PEI      

5.5 Viabilidade de continuidade da prática do PEI de maneira 

colaborativa entre os profissionais que trabalham com o aluno 

     

6. Relação do programa de formação com sua atuação docente 

6.1 Possibilidade de reflexão das atividades realizadas cotidianamente      

6.2 Contribuição para a melhoria do trabalho      

6.3 Proposta de formação sobre PEI      

6.4 Alteração da sua prática como profissional      

Fonte: Valadão (2013) 
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Anexo 5- Protocolo de orientação dos estudos de caso 

 

Esse protocolo se trata de um guia de orientação de estudos de caso para os 

professores colaboradores do Curso de formação: Diretrizes para a elaboração do 

PEI como ferramenta para escolarização de alunos com Transtorno do Espectro 

Autista: contributos de uma formação docente. 

O objetivo dessas orientações é auxiliar os professores cursistas a 

implementarem o PEI de maneira consciente e crítica, tendo como foco a melhoria 

da participação acadêmica do aluno com TEA. Para isso, escolhemos a metodologia 

problematizadora (FREIRE, 1996) como eixo básico desse trabalho colaborativo no 

qual a relação ação-reflexão-ação percorre todas as etapas de orientação. 

Todas as orientações devem ser gravadas e o tempo de duração 1 hora e 30 

minutos. 

Seguiremos o método do arco de Maguerez (BORDENAVE E PEREIRA, 

2000) apoiado em cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um 

recorte da realidade, explicadas a seguir: 

1- Observação da realidade: Primeiramente os orientadores e os 

professores cursistas deverão refletir sobre a realidade do aluno com TEA a partir 

dos vídeos de linha de base, buscando identificar as variáveis ou pontos-chave dos 

possíveis problemas que os professores enxergaram, aqueles que, se modificados, 

poderiam resultar na solução do problema (BORDENAVE; PEREIRA, 2000). 

Logo, os professores são orientados pelo orientador a olhar atentamente e 

registrar o que perceberem sobre o recorte da realidade escolar em que o estudante 

está submetido, podendo para isso serem dirigidos por questões norteadoras que 

ajudem a focalizar e não fugir do tema. Segue abaixo as questões norteadoras em 

formato de tabela onde os professores devem registrar suas reflexões junto ao 

orientador nos campos determinados. 
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NÃO PARTICIPAÇÃO 

Quais os 

comportamentos de não 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

ESTRATÉGIAS 

PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer 

a participação ou 

envolvimento do 

aluno na rotina ou 
atividade alvo 

 
 

Área de registro dos 
professores 

 
 

Área de registro dos 
professores 

 
Área de registro 

dos      professores 

 

Essas questões norteadoras junto a observação e reflexão da realidade 

permitirá a identificação de possíveis dificuldades, carências, discrepâncias, de 

várias ordens, que serão transformadas em problemas. Não há restrições quanto 

aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos da 

realidade social, dinâmica e complexa. 

As discussões entre os professores e orientador ajudarão na redação do 

problema, como uma síntese desta etapa, e que passará a ser a referência para 

todas as outras etapas do estudo. É possível que surjam vários problemas 

levantados pelos professores, mas pode ser eleito apenas o mais emergencial. É 

muito provável que o problema esteja diretamente relacionado aos comportamentos 

de não-participação do aluno com TEA detectado na análise do vídeo. 

Após a detecção do problema, os professores são levados a refletirem sobre 

as suas possíveis causas da existência a partir da pergunta feita pelo orientador: “Por 

que será que esse problema existe?”. 

Nesse momento os professores, com as informações que dispõem, passam a 

perceber que os problemas de ordem social (os da educação, da atenção à saúde, 

da cultura, das relações sociais etc.) são complexos e geralmente 

multideterminados. Continuando as reflexões, deverão se perguntar sobre os 

possíveis determinantes maiores do problema, que abrangem as próprias causas já 

identificadas. A tabela a seguir demonstra a forma de registro dessa etapa. 
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Área de registro do orientador 

REGISTRO DOS PONTOS-CHAVE 

REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA  
Por que será que esse problema 

existe? 
Quais os maiores determinantes do 

problema?” 

 

( Perguntas feitas pelo 
orientador) 

 

 
 

 
Área de registro dos 
orientadores 

 
 

 
Área de registro dos 
professores 

 

2- Pontos- chave: Agora os professores são estimulados a uma nova 

síntese: a da elaboração dos pontos essenciais que deverão ser estudados 

sobre o problema, para compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de 

interferir na realidade a fim de solucioná-lo ou desencadear passos nessa direção. 

Podem ser listados alguns tópicos a estudar, perguntas a responder ou 

outras formas. São esses pontos-chave que deverão ser aprofundados na próxima 

etapa. 

 

 

 

3- Teorização: Nessa etapa os professores buscarão uma teorização 

sobre o problema, através da recordação de informações prévias sobre os estudos 

teórico- práticos vivenciados no curso, bem como em outras fontes de pesquisa 

científica (livros, revistas especializadas, consultar pesquisas já realizadas, consultar 

especialistas sobre o assunto, observar o fenômeno que está ocorrendo) e não 

convencionais (relatos orais, escritos...). As informações obtidas são tratadas e 

analisadas quanto a suas contribuições para resolver o problema. 
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4- Hipóteses de solução: Todo o estudo realizado na etapa anterior 

deverá fornecer elementos para os professores elaborarem, crítica e criativamente, 

as possíveis soluções para o problema. Para isso, os orientadores poderão realizar 

os seguintes questionamentos visualizados no quadro a seguir: 

ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 
Área de registro dos professores 

O que precisa ser providenciado? Área de registro dos professores 

O que pode realmente ser feito? Área de registro dos professores 

 
 

5- Aplicação à realidade: Os resultados desse processo formativo 

deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade escolar no qual foi 

observado o problema, imediatamente, dentro do nível possível de atuação permitido 

pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social 

dos professores. Trata-se de uma etapa prática e transformadora. Essa etapa 

retoma as estratégias que poderão favorecer a participação do aluno com TEA 

em sua rotina, já registrado na primeira etapa de observação da realidade. 

A seguir segue o protocolo de registro na íntegra. 



 

 
246 

 

 

Orientador: _ 
 

Professores participantes:  
 

NÃO 
PARTICIPAÇÃO 

Quais os 

comportamentos de não 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno durante 

a rotina ou atividade 

observada? 

ESTRATÉGIAS 

PARA PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou envolvimento 

do aluno na rotina ou 

atividade alvo? 

 
 
 
 

 
Área de registro 

dos professores 

 
 
 
 

 
Área de registro dos 

professores 

 
 
 
 

 
Área de registro dos 

professores 

Data da orientação: / /   
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Tempo de orientação: De : às :   
 
 

 
REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 

 

“Por que será que esse problema 
existe?” 

 

“Quais os maiores determinantes do 

problema?” 

( Perguntas feitas pelo orientador) 

 
 
 
 

 
Área de registro dos 
orientadores 

 
 
 
 

 
Área de registro dos professores 



 

 
248 

 

 

REGISTROS DOS PONTOS-CHAVE 

QUESTIONAMENTO DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que 

o problema seja solucionado? 

Área de registro dos professores 

O que precisa ser providenciado Área de registro dos professores 

O que realmente pode ser feito Área de registro dos professores 

 

 
ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 
Área de registro dos professores 

O que precisa ser providenciado? Área de registro dos professores 
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O que pode realmente ser feito? Área de registro dos professores 

Fonte: Próprio pesquisador 

 
 

Anexo 6- Escala de autoeficácia 
 

 
ESCALA DE AUTOEFICÁCIA PARA PROFESSORES DE ALUNOS COM AUTISMO 
Nome: 
 

Data: 

 
Este questionário foi concebido para auxiliar na melhor compreensão dos tipos de coisas 

que criam dificuldades para os professores de alunos com autismo. Por favor, avalie seu grau de 
certeza em relação aos itens discutidos, no que diz respeito ao aluno com autismo, que você pode 
fazer. Escreva o número apropriado no espaço fornecido. 

Escreva o número apropriado no espaço dado. Avalie seu grau de confiança ao marcar o 

número de 0 a usando a escala dada abaixo: 
0 (não posso fazer nada) 5 (certamente posso fazer) 

 
Lembre-se de responder com o(s) aluno(s) em mente 

   
Confiança (0-5) 

1 Realizar uma avaliação das habilidades de 
desenvolvimento/aprendizagem do aluno. 

 

2 Descrever as características do aluno que se relacionam ao 
autismo. 

 

3 Planejar a intervenção com base nas características do aluno 
com autismo. 

 

4 Interpretar informações da avaliação para definição das metas 
e dos objetivos 

de ensino para o aluno. 

 

5 Escrever objetivos que possam ser verificados claramente 
quando atingidos 

pelo aluno. 

 

6 Escrever um plano de ensino para o aluno baseado em metas 
e objetivos. 

 

7 Elaborar atividades de ensino para o aluno.  
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8 Organizar a sala de aula para aumentar as oportunidades de 
aprendizagem para o aluno. 

 

9 Utilizar estrutura visual para aumentar a independência do 
aluno. 

 

10 Auxiliar o aluno a compreender os outros.  

1
11 

Auxiliar o aluno a ser entendido pelos outros.  

12 Proporcionar oportunidades de comunicação em sala de aula ao 
longo do dia 

para o aluno. 

 

13 Avaliar as causas dos problemas de comportamento do aluno.  

14 Planejar apoio para os comportamentos positivos do aluno.  

15 Implementar apoio para os comportamentos positivos do aluno.  

16 Reunir informações para avaliar o progresso do aluno em 
relação aos objetivos 

propostos. 

 

17 Fazer uso dos dados coletados para reavaliar as metas e os 
objetivos do aluno. 

 

18 Avaliar as habilidades de interação social do aluno.  

19 Avaliar a habilidade de brincar do aluno.  

20 Ensinar habilidades/estratégias de interação social ao aluno.  

 
21 

Ensinar ao aluno habilidades de brincar.  

2
22 

Ensinar os colegas para aprimorar as habilidades sociais do 
aluno. 

 

 
23 

Descrever preocupações dos pais em relação ao aluno.  

 
24 

Comunicar e trabalhar efetivamente com os pais ou cuidadores 
do aluno. 

 

 
25 

Descrever prioridades dos pais em relação à aprendizagem do 
aluno. 

 

 
26 

Auxiliar o aluno a manter-se engajado.  

 
27 

Sustentar a atenção do aluno.  

 
28 

Motivar o aluno.  

 
29 

Auxiliar o aluno a sentir-se competente.  

 
30 

Ensinar habilidades acadêmicas ao aluno.  

Fonte: Canabarro; Teixeira; Schimdt (2018) 
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Anexo 7- Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 8- Entrevista semiestruturada para coordenadores e gestores da 

SUESP 

 

1. Nome completo: Maria do Carmo Sousa Severo 

2. Função: coordenadora pedagógica da Subcoordenadoria de 

Educação Especial 

- SUESP/SEEC) 

3. Nível de escolarização: 

4. Quantos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) estão 

matriculados nas escolas do Estado do RN? 

364 alunos 

5. Quantos frequentam as séries finais do ensino fundamental?104 

alunos 

6. O que você sabe sobre o TEA? 

Transtorno caracterizado por alterações comportamentais, comunicação 
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e alteração social, e pode haver variações nessa tríade. Cada sujeito apresenta 

suas singularidades. 

7. Existem desafios quanto a escolarização de estudantes com TEA? Se 

sim, descreva- os. 

A crescente demanda de estudantes é um deles. Ela revela a 

necessidade os serviços de apoio já existentes, a formação dos educadores e 

ampliação da organização de recursos da escola, do contexto macro 

também. Quando eu falo da formação ela é extensiva a todos que compõem a 

escola, mas é inegável que em especial os professores que atuam na sala de 

aula comum, os professores da sala de recursos e essa articulação deles que 

são responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem desses alunos. A 

articulação na escola com o AEE, que seja nele ofertado na escola ou centros, 

eles se configuram desafios, e a necessidades de recursos humanos no que 

se refere a professores de apoio escolar. A fragilidade na rede de serviço de 

saúde que tem deixado muitos escolares sem a devida assistência e é inegável 

que tem consequências nos processos de ensino e aprendizagem desses 

estudantes. 

8. Quais as estratégias que a gestão vem utilizando para superar 

possíveis desafios? 

Estamos recorrendo a fóruns sistemáticos, seminários e mobilizando o 

protagonismo dos profissionais que atuam para serem formadores ampliando 

as possibilidades de alcance de formação da rede escolar, tanto os 

professores da sala de aula como da sala de recursos estão sendo agentes 

formadores em cada contexto. Porque nos permite ampliar, chegar junto o 

máximo possível dos professores no contexto escolar e também é uma 

possibilidade da formação dar-se em serviço. 

Essa estratégia do professor assumir o processo formativo tem sido 

muito eficaz pela possibilidade do diálogo que ele vai estabelecendo com os 

demais professores e assim tornando possível alcançar o maior número de 

professores e contextos escolares mais distante, porque temos 16 

Direds...então realmente esse protagonismo dos profissionais tem favorecido 

demais ampliar a formação. A ampliação do quadro dos professores de apoio 

também esse ano tem sido uma outra estratégia mobilizada para dar maior 

sustentação aos estudantes, todos eles, especificamente pelos estudantes 
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com TEA, para quem temos direcionado o quadro dos professores pela via do 

concurso do quadro permanente e ou seletivo, organização por via do 

concurso que permite o fortalecimento da formação desse profissional 

que está dando continuidade. E outro mecanismo muito relevante que está 

acontecendo é a possibilidade desse professor também acompanhar o 

estudante quando ele muda de uma etapa educacional, de um nível para outro, 

essa possibilidade e dá maior confiança, tem dado segurança e possibilidade 

de que esse estudante continue o seu processo de escolarização com mais 

tranquilidade e qualidade. 

 

9. Você conhece o Plano Educacional Individualizado (PEI)? O que sabe 

sobre isso? 

È um instrumento de planejamento onde ele traz estratégias para o 

professor de apoio mediar o processo de ensino e aprendizagem do estudante 

que vir a ter essa necessidade diante das suas condições específicas de 

aprendizagem. 

 

10. Quais os documentos oficiais e literatura a gestão tem utilizado na 

construção do PEI? 

Fascículo 1- Escola comum inclusiva (BRASIL, 2010); (PEREIRA, 2014); 

PLETSCH (2010); (NASCIMENTO, 2011); (VIANNA et al., 2011);. (GLAT et 

al.2012); (PLETSCH, 2009). 

 

11. Existem desafios na construção e prática do PEI? Se sim, relate-os. 

Sim, ainda estamos construindo esse documento. 

 

12. Como você concebe avaliação da aprendizagem? Processo que 

objetiva de emancipar o sujeito em seu processo de ensino e aprendizagem. A 

avaliação é continua priorizando o potencial do estudante, as habilidades que 

ele detém e propondo as intervenções, que ela seja um instrumento de 

organização do trabalho pedagógico para a analise e para fortalecimento do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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13. Existem formações continuadas sobre o PEI promovidas pela SUESP? 

Relate um pouco como elas funcionam (Metodologia, periodicidade, participantes...) 

Formações por via de fóruns que são formações que tem articulado os 

profissionais de educação de forma que possa fortalecer o atendimento 

educacional de alunos com TEA em virtude da considerável demanda na rede 

escolar estadual. Outra estratégia é a formação constante por meio do 

whatsapp, são fóruns onde eles orientam uns aos outros, trocam 

informações e experiência, é um fórum bastante produtivo. 

14. A gestão trabalha de forma colaborativa? Se sim, resuma como isso 

funciona. Formação e interlocução entre os profissionais. 

15. Você acha necessário participar de um programa de formação sobre o 

PEI na escolarização de alunos com TEA? Com certeza. 
16. Se sim quais as temáticas, conteúdos ou ações gostaria de ter acesso 

nessa formação? 

Caraterísticas do TEA; orientações pedagógicas para estudantes com 

comportamentos atípicos; mediação escolar- como atuar de forma 

colaborativa; o papel dos professores na interlocução entre professores dos 

serviços de apoio e da sala de aula comum; o PEI como estratégia para 

promoção de aprendizagem; avaliação como promoção do desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes com TEA, entre outros que os docentes vão 

sugerir. 
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Anexo 9- Carta de apresentação 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 
 

Prezados professores da Escola
 Estadual 

  , 
vocês estão sendo convidados a participar do curso de formação intitulado 

“Diretrizes para a elaboração do PEI como ferramenta para escolarização de alunos 

com Transtorno do Espectro Autista: contributos de uma formação docente”, 

coordenado pela Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFRN, Débora Mara Pereira, matrícula 20181008043 sob a orientação da 

professora Associada do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da 

UFRN, Drª Débora Regina de Paula Nunes, a ser realizado no Laboratório de 

Tecnologia Assistiva do Centro de Educação da UFRN (LATECE), assim como no 

Bloco de Aulas do referido Centro. 

O objetivo geral deste projeto é capacitar 30 professores efetivos da rede 

estadual de ensino da sala de aula comum e da sala de recursos multifuncionais a 

elaborar planos curriculares diferenciados, por meio de Planos Educacionais 

Individualizados (PEI) para alunos com TEA, regularmente matriculados no Ensino 

Fundamental ou ensino médio. Esse treinamento será feito por meio de um curso 

capacitação (120 horas) que contempla um componente teórico e outro prático. O 

curso será desenvolvido no período de março a dezembro de 2019 e os 

encontros formativos serão sextas-feiras quinzenais durante 4 horas no turno 

da manhã. Os critérios de participação dos professores serão os seguintes: (a) 

Ser professor efetivo de alunos com TEA (com frequência maior ou igual a 75%) 
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da sala de aula comum ou da sala de recursos multifuncionais dos ensinos 

fundamentais I e II ou ensino médio da rede estadual de ensino de Natal; (b) 

acordar em participar de todas as etapas do projeto. 
O curso está autorizado pela Secretaria de Estado e Subcoordenadoria de 

Educação Especial – SUESP/ SEEC-RN, de acordo com a carta de anuência e ofício 

nº2963/2018-GS/SEE. 

Como resultado desse curso de formação, almeja-se que os 30 professores 

estejam capacitados a: (1) descrever a etiologia e as características do TEA; (2) 

identificar práticas interventivas baseadas em evidências científicas para indivíduos 

com TEA; 

(3) desenvolver programas instrucionais para o desenvolvimento, 

manutenção ou generalização de habilidades acadêmicas e funcionais de 

educandos com TEA; (4) desenvolver recursos de acessibilidade curricular (5) 

elaborar um PEI que contemple as demandas do contexto educacional de 

educandos com TEA. 

Espera-se, ainda, que os professores atuem como agentes multiplicadores 

nas escolas públicas onde trabalham. Devidamente instrumentalizados, os 

participantes serão capazes de enfrentar os desafios inerentes ao processo de 

inclusão escolar com maior respaldo científico, impactando na melhoria das práticas 

de ensino e aprendizagem dos estudantes com TEA. Esses são alguns benefícios 

de sua participação nesse percurso formativo. 

 

Natal, 28 de março de 2019. 
 

 

 
 

Débora Mara Pereira 
Doutoranda do Programa de Pós Graduação da UFRN e Coordenadora do 

curso de formação. 
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Anexo 10- Termos de consentimento livre e esclarecido- TCLE 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 

Esclarecimentos 

 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Diretrizes para a 

elaboração do PEI como ferramenta para escolarização de alunos com TEA: 

contributos de uma formação docente, que tem como pesquisador responsável a 

doutoranda Débora Mara Pereira sob a orientação da Professora Drª Débora Regina 

de Paula Nunes. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos de um programa de formação 

continuada sobre o Plano Educacional Individualizado (PEI) na prática pedagógica 

dos professores de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de salas de 

aulas comum e especial. O motivo que nos leva a fazer este estudo parte da 

hipótese de que os educadores dos ensinos fundamentais I e II da rede estadual do 

RN têm necessidade de conhecer mais sobre práticas eficazes envolvendo o Plano 

Educacional Individualizado principalmente na escolarização de estudantes com 

TEA. 

Caso você decida participar, você deverá responder um questionário do perfil 

docente que trata de suas experiências formativas, bem como de seus 

conhecimentos sobre o TEA e o PEI antes e depois do curso. No decorrer da 

capacitação, além das aulas presenciais quinzenais (sextas-feiras) você ainda 

deverá participar de atividades na plataforma virtual Moodle onde serão registrados 

todos os dados da pesquisa, incluindo filmagens de uma rotina sua com o aluno com 

TEA. Ao final do curso você também deverá responder um questionário de validade 

social para avaliar a sua percepção sobre o programa de formação. 
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Os questionários serão preenchidos por você mesmo e a previsão é que você 

gaste 20 minutos para respondê-lo, podendo levar mais tempo, caso precise. 

Durante a realização do preenchimento dos questionários ou da capacitação a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina, como desconforto por não 

conseguir responder a uma questão. No entanto, gostaríamos de lhe tranquilizar, 

pois não há respostas certas, nem erradas e, se você se sentir desconfortável, isso 

será minimizado pela pesquisadora, basta que você a comunique e então você 

poderá pausar sua participação. 

Ao contribuir com este projeto você terá como benefício de poder comunicar 

suas dificuldades em lidar com alunos com TEA, bem como receberá uma formação 

que ajudará a dirimi-las. . 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para o telefone (84) 991561183, e falar com a pesquisadora Débora Mara Pereira. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Você não terá gastos pela sua participação nessa pesquisa, a não ser o seu 

próprio transporte para o local da formação. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, no endereço 

Av. Nilo Peçanha,620, 1º Andar do Prédio Administrativo - Espaço João Machado, 

Petrópolis, Natal/RN; pelo telefone (84) 3342-5003; ou ainda pelo e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Débora Mara Pereira. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa: Diretrizes para a elaboração do PEI como 

ferramenta para escolarização de alunos com TEA: contributos de uma formação 

docente, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 
  , de de 2019. 
 
 
 
 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

 
Declaração do pesquisador responsável 
  
 

Como pesquisador responsável pelo estudo : Diretrizes para a elaboração do 

PEI como ferramenta para escolarização de alunos com TEA: contributos de uma 

formação docente, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 
  , de de 2019. 
 
 
 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
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TCLE para maiores de idade: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: (título da pesquisa), que 

tem como pesquisador responsável (nome do pesquisador responsável). Esta 

pesquisa pretende (citar o objetivo da pesquisa). O motivo que nos leva a fazer este 

estudo (citar a justificativa e esclarecer se há algum método alternativo para os 

procedimentos que serão adotados. Este parágrafo deve ser claro e objetivo para 

não se tornar muito extenso). Caso você decida participar, você deverá (esclarecer a 

qual procedimento o participante será submetido. Se o pesquisador for utilizar 

questionários, deverá dizer quantos, de um modo geral, o que eles pretendem colher 

e quanto tempo será gasto para a aplicação dos mesmos. Se vai utilizar entrevistas, 

dizer se haverá gravação de voz e/ou imagem e solicitar autorização para isso. Se 

vai coletar material biológico, deve explicar a quantidade e o que será feito com esse 

material, esclarecer se vai armazenar e como vai descartar). Durante a realização 

(citar os procedimentos aos quais o participante será submetido) a previsão de riscos 

é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame 

físico ou psicológico de rotina (se há previsão de riscos, eles devem ser 

esclarecidos). 

Pode acontecer um desconforto (citar os procedimentos que poderão causar 

desconforto) que será minimizado (citar as medidas que o pesquisador usará para 

esse fim) e você terá como benefício (aqui deve ser esclarecido se há benefício 

direto para o participante ou qual o benefício advindo do estudo). Em caso de algum 

problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a 

assistência gratuita que será prestada (dizer como a assistência será prestada e 

quem será o responsável por isso). 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para (nome do pesquisador responsável, telefone e e-mail para contato). Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. Qualquer 

dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, 

endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 
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Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável (citar o nome do pesquisador responsável). Consentimento 

Livre e Esclarecido Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 

desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 

meus direitos, concordo em participar da pesquisa (título da pesquisa), e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

 
 

Natal, (data). 

______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 
Declaração do pesquisador responsável Como pesquisador responsável pelo 

estudo (título da pesquisa), declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

Natal, (data). 

_________________________________________________ 

 
Nome do (a) Pesquisador Responsável 

 
Rubrica do Participante/Responsável legal 

 Rubrica do Pesquisador 

 
 
TCLE para menores de idade: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: (título da pesquisa), que tem como pesquisador 

responsável (nome do pesquisador responsável). Esta pesquisa pretende (citar o 

objetivo da pesquisa). O motivo que nos leva a fazer este estudo (citar a justificativa 

e esclarecer se há algum método alternativo para os procedimentos que serão 

adotados. Este parágrafo deve ser claro e objetivo para não se tornar muito 

extenso). Caso você decida autorizar, ele deverá (esclarecer a qual procedimento o 
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participante será submetido. Se o pesquisador for utilizar questionários, deverá dizer 

quantos, de um modo geral, o que eles pretendem colher e quanto tempo será gasto 

para a aplicação dos mesmos. Se vai utilizar entrevistas, dizer se haverá gravação 

de voz e/ou imagem e solicitar autorização para isso. Se vai coletar material 

biológico, deve explicar a quantidade e o que será feito com esse material, 

esclarecer se vai armazenar e como vai descartar). 

Durante a realização (citar os procedimentos aos quais o participante será 

submetido) a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina (se há 

previsão de riscos, eles devem ser esclarecidos). Pode acontecer um desconforto 

(citar os procedimentos que poderão causar desconforto) que será minimizado (citar 

as medidas que o pesquisador usará para esse fim) e ele(a) terá como benefício 

(aqui deve ser esclarecido se há benefício direto para o participante ou qual o 

benefício advindo do estudo). Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, 

relacionado com a pesquisa, ele(a) terá direito a assistência gratuita que será 

prestada (dizer como a assistência será prestada e quem será o responsável por 

isso). 

________________________________________________ 

Rubrica do Participante/Responsável legal 
 

 
________________________________________________ 

Rubrica do Pesquisador: 
 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para (nome do pesquisador responsável e telefone para contato). Você tem o direito 

de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você e para ele(a). Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e 

serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa identificá-lo(a). Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa 

pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Se ele(a) 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, 

telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João 

Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 Nata/Rn, e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará 

com você e a outra com o pesquisador responsável (nome do pesquisador 

responsável). 

 

 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br


 

 
265 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  
 
Eu, 
  , representante legal 

do menor  , autorizo 

sua participação na pesquisa (título da pesquisa). Esta autorização foi concedida 

após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o modo como 

os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e benefícios que 

essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam  identificá-lo(a).  

 

 

Natal, (data). 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do 

representante legal. 
 

Declaração do pesquisador responsável Como pesquisador responsável pelo 

estudo (título da pesquisa), declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, (data). 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a)
 Responsável 

____________________________________________________________ 
Nome do (a) Pesquisador  (a) Responsável 

______________________________________________________________ 
Rubrica do Participante/Responsável legal 

______________________________________________________________
_ 

 Rubrica do Pesquisador: 
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Anexo 11- Definição dos itens do PEI ( codificadas) 
 

**** *p20_p5_pi 
Identificação: dados da escola e do aluno 
 

Características: aspectos que definem o aluno (suas particularidades) 

Habilidades: reconhecer as competências do aluno 

Dificuldades: identificar as necessidades do estudante Atendimentos: redes 

colaborativas 

Objetivos: apresentar que desejamos atingir com estudante (com estratégias 

do trabalho a ser realizado) 

Disciplinas: componentes curriculares estudados 
 

Conteúdos: assuntos relacionados às disciplinas (adaptação conforme nível 

de aprendizagem) 

Metas: propor intervenções desejadas ao estudante Procedimentos: atribuir 

metodologias facilitadoras de aprendizagem Recursos: materiais concretos que 

possibilitem a aprendizagem 

Avaliação: fazer a observação integral do estudante (aprendizagem, 

interação, comportamentos atitudinais e processuais e socialização) 

**** *p6_pi 
Potencialidades: focar no que o aluno... 
 

Objetivos: algo que se deseja atingir com o aluno. Uma meta. 
 

Disciplinas: refere-se às disciplinas dos conteúdos curriculares / cálculo 

funcional (acrescentar). 

Avaliação: observar avanços ou retrocessos do aluno num determinado 

período. (Rever minas práticas, se necessário, diante dos comportamentos 

apresentado pelo aluno). 

Colaboradores: toda rede de apoio que pode contribuir para o 

desenvolvimento do aluno. 

**** *p2_pi 
AVD: atividades da vida diária 
 

Sociais atitudinais: nível de interação social 
Disciplinas: componentes curriculares 
 

Habilidades: ganhos, conquistas / o que o aluno consegue realizar 

Dificuldades: o que o aluno não realiza 

Conteúdos: Curriculares 
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Metodologia: abordagem com o aluno 
 

Avaliação: ganhos e conquistas no contexto escolar 
 

**** *p12_pi 
Identificação: coleta de dados pessoais, escolares e terapias. 
 

Descrição: observar habilidades, necessidades, potencialidades do estudante 

dentro e fora do ambiente escolar 

Metas: as necessidades encontradas, desenvolvendo habilidades e 
competências. 

 

Avaliação: se auto avaliar procurando identificar as partes positivas e o que 

precisa ser melhorado. Refletir sore a pratica. 

**** *p21_p22_pi 
Descrição do estudante: Pontuar nome, data de nascimento, série, período de 

execução do PEI, professor do AEE, professor de turma, diagnóstico inicial do 

médico especialista. 

Organização do atendimento: Descrever como será o atendimento na SRM, 

com que frequência semanal, o tempo necessário, a composição do atendimento e 

os profissionais envolvidos. 

Potencialidades: Descrever o que o aluno gosta de fazer e qual a área de 

domínio dele. 

Necessidades educacionais especializadas: Descrever se é na área afetiva, 

corporal, comunicativa, social, dentre outras. 

Objetivos: curto, médio e de longo prazo 
 

Desenvolver as habilidades do aluno conforme a área especifica: cognitiva, 

motora, social, etc. 

Atividades: Descrever atividades elaboradas para trabalhar as necessidades 

do estudante. 

Recursos materiais: Listar os equipamentos, recursos adaptados e materiais 

de uso didático tecnológicos que podem ser usados com o aluno. 

Colaboradores: Professores responsáveis pelo estudante, profissionais da 

saúde, gestores, coordenadores pedagógicos e amigos de sala. 

Avaliação: Deverá ocorrer de forma contínua, levando em consideração cada 

atividade aplicada de forma individual ou em grupo, levando em consideração os 

avanços e as dificuldades. Essa avaliação deve acontecer em parceria com o 

professor do AEE, auxiliar de sala e coordenação. 

Orientações a serem desenvolvidas pelo professor do AEE: Professores; 

adequações curriculares, critérios de avaliação, comunicação alternativa (se 

necessário) e avaliação do plano; Colegas: palestras temáticas referentes a 

inclusão; Família: trocar informações a respeito do aluno. 

Resultados: Observar e pontuar os avanços e retrocessos do (a) aluno (a) 

durante o processo descrito nos objetivos do PEI. 
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**** *p10_p14_pi 
Descrição do aluno: histórico do aluno com NEE Nome do Professor: do AEE e 

sala regular 

Responsáveis: coordenação pedagógica; família; professores; terapeutas e 

médicos) Diagnóstico: médico 

Áreas do interesse: Habilidades que o aluno já sabe. 
 

Objetivos gerais: o que vai querer atingir de acordo com as habilidades 

Cognitivo, motor e social. 

Objetivos específicos: alfabetizar, ler, conhecer os números. Habilidades que 

gostaríamos de estimular. Autonomia. O que eu vou trabalhar de acordo com as 

disciplinas. 

Metodologias: Adaptações dos materiais; estratégias de ensino. Conteúdos: 

Atitudinal, conceitual e processual. 

Recursos materiais e equipamentos: Sites, jogos e materiais lúdicos. 

Avaliação: Contínua. Trabalhos; pesquisas; Individualidade; Potencialidade Família: 

Manter contato, Relação com a família ; Encaminhar para médicos 

**** *p9_pi 
Diagnóstico: Entrevista com família; Competências; Dificuldades. 
 

Priorizar conteúdos da série: Priorizar os conteúdos da serie que seja utilizado 

de maneira funcional. 

Adaptação curricular: Compreende o processo de tornar possível a 

participação ativa do aluno no processo de ensino e aprendizagem de modo efetivo. 

É a utilização de recursos concretos, imagens estáticas, e dinâmicas da rede 

mundial, Internet, e suportes evidenciais de leitura e escrita. 

Desenvolvimento: É composto de forma geral para toda a turma. O professor 

auxiliar ajuda na sequencia do conteúdo. Momento da execução da adaptação 

curricular planejada em conjunto com os professores das disciplinas curriculares. 

Avaliação: Análise global do processo acadêmico no bimestre de uma série 

específica, contemplando interação aluno aluno, aluno professor; a oralidade durante 

a exposição. Exemplo: Interação com a turma e professor. Participação com a turma. 

Forma oral, Teste adaptado com avaliação quantitativa. 

**** *p16_p19_pi 
Conhecer o aluno: Entrevistas com a família; Atividades de sondagem; 

Identificar o que já está consolidado; Aplicar um inventário de habilidades 

considerando aspectos diversos como acadêmicos, afetividade, comunicativa, 

socialização. 

Registrar o que foi avaliado: Traçar um perfil para o aluno; Identificar seus 
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focos de interesse; Criar um gráfico (percentual) por área a fim de identificar o que 

precisa ser trabalhado a curto, médio e longo prazo; Construir relatório inicial 

Objetivos gerais: de longo prazo: Traçar objetivos para o aluno atingir ao final 

do semestre ano; Estabelecer os caminhos que serão percorridos para atingir esses 

objetivos ou estratégias; Fazer registros a fim de avaliar o desenvolvimento do aluno; 

Reestruturar se for preciso. 

Objetivos específicos de curto prazo: Traçar pequenas metas de curto prazo 

(mensal, bimestral) considerando os objetivos gerais traçados anteriormente; Fazer 

adaptações do currículo posto para a turma, considerando as especificidades do 

aluno por disciplina; Estabelecer o caminho com estratégias materiais e recursos que 

serão idealizados; Fazer registros para avaliar e reestruturar quando necessário; 

Entregar a família anexado ao boletim, para compreensão de nota, os objetivos 

atingidos ou não pelo aluno. 

Registro avaliativo: Pontuar os avanços e possíveis retrocessos apresentados 

ao longo do ano/semestre/bimestre, considerando a avaliação inicial, os objetivos 

traçados de curto, médio e longo prazo; Construir relatório final. 
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Anexo 12- Guia de Orientação para preenchimento do PEI 

 

 
PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO- PEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diretrizes para a elaboração do PEI 
como ferramenta para 

escolarização de alunos com TEA: 
contributos de uma formação 

docente 
 
 
 

ELABORAÇÃO 
 

Débora Mara Pereira. Pedagoga, Professora de educação infantil da rede municipal de 

Parnamirim, arteterapeuta, mestre em Educação e doutoranda do programa de pós-

graduação em Educação da UFRN. 

 
COORDENAÇÃO 
 

Débora Mara Pereira, Pedagoga Professora de educação infantil da rede municipal de 

Parnamirim, arteterapêuta e doutoranda do programa de pós-graduação da UFRN. 

Débora Regina de Paula Nunes, Professora adjunta dos Programas de Graduação e Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Diretrizes para elaboração do Plano 
Educacional Individualizado Estadual 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 
O presente guia, organizado pela Pedagoga Débora Mara Pereira, foi 

concebido a partir do Projeto de pesquisa de doutorado intitulado “Diretrizes para a 

elaboração do PEI como ferramenta para escolarização de alunos com Transtorno 

do Espectro Autista: contributos de uma formação docente”. O conteúdo aqui exposto 

advém das discussões realizadas durante curso de capacitação docente, de 120 

horas, conduzido como parte integrante do projeto. 

Esse documento foi produzido em colaboração com 16 professores do ensino 

regular e especial do Ensino Fundamental II de oito Escolas Estaduais do Rio Grande 

do Norte, participantes do curso. A versão eletrônica do PEI contou, adicionalmente, 

com o apoio de um docente e um discente do Departamento de Computação da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, assim como de um diretor 

executivo de uma empresa de tecnologias. 

Este guia tem como objetivo orientar docentes e outros agentes educacionais 

a elaborarem planos educacionais individualizados. Vale destacar que o PEI tratado 

neste documento foi idealizado, originalmente, para servir de apoio às práticas de 

ensino e aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

atendidos pelas Escolas Estaduais do RN. Assim, foi organizado considerando as 

demandas do contexto onde foi construído. A abrangência do instrumento, no 

entanto, contempla outros educandos apoiados pelos serviços da Educação Especial. 
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O que é o PEI? 
O Plano Educacional Individualizado (PEI) é um  recurso pedagógico que 

descreve metas acadêmicas e funcionais de educandos apoiados pelos serviços da 

Educação Especial. Nesse documento são descritos os objetivos educacionais de 

curto e de longo prazo, considerando-se o currículo regular, assim como as 

potencialidades e necessidades do educando (PEREIRA; NUNES, 2018). A 

implementação de formas alternativas e individualizadas de ensino, previstas pelo PEI, 

visam garantir a educação desse alunado em contextos regulares de ensino. 

Além de um instrumento que descreve um plano de ação, o PEI é concebido 

como um(a): 

(1) Metodologia de avaliação que viabiliza a análise pormenorizada das demandas 

educacionais e funcionais do aluno (COSTA E SCHMIDT, 2019); 

(2) Estratégia para a construção de redes colaborativas, envolvendo profissionais de 
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distintas áreas de conhecimento (PEREIRA, 2014); 

(3) Diretriz para identificar acomodações e modificações curriculares necessárias para o 

desenvolvimento de competências previstas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC); 

(4) Recurso norteador da práxis docente vinculado a um processo naturalmente auto 

avaliativo e formativo (PEREIRA, 2014); 

(5) Documento que permite prestar contas para o estudante, seus pais e/ou 

representantes legais e para todos aqueles que possuem responsabilidades mútuas 

sobre o seu processo de escolarização, bem como a conquista dos objetivos traçados 

(VALADÃO E MENDES, 2018). 

 
A perspectiva colaborativa, que perpassa a pluralidade conceitual do PEI, é 

considerada central. Por colaboração, compreende-se uma experiência de um 

conjunto de pessoas que, unidas por um interesse comum, estabelecem 

objetivos ou acordos importantes. Mais que isso, 

trata-se de um processo em que os próprios sujeitos se constroem por, e na interação 

múltipla (MARTINHO, 2018). 

Por essa razão, esse documento oferece espaços para “orientações 

colaborativas” a fim de que todos os envolvidos possam intercambiar suas 

expectativas, sugestões e informações referentes à escolarização do educando. 

 

 

O PEI é obrigatório? 
 

O Brasil ainda não possui dispositivos legais que garantam a obrigatoriedade 

do PEI no contexto da escola regular. O PEI está presente na legislação brasileira, de 

forma implícita, em dispositivos legais estaduais, municipais e federais (VALADÃO E 

MENDES, 2018) sob diversas nomenclaturas. No âmbito federal (BRASIL, 2009) 

denota-se a necessidade de os sistemas assegurarem o Plano de Atendimento 

Educacional Especializado (PAEE) cuja elaboração e execução é de competência dos 

professores do Atendimento Educacional Especializado que atuam na sala de 

recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais 

professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com 
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os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao 

atendimento (BRASIL, 2009, p. 2, GRIFO NOSSO). 

Embora o PAEE apresente características em comum ao PEI, principalmente 

quanto ao trabalho colaborativo, há diferenças significativas entre eles em termos 

conceituais e operacionais. O PAEE possui uma identidade centrada na instituição 

(KEYES E OWENS-JOHNSON, 2003), delimitando prioritariamente condições 

específicas de espaço (Sala de Recursos Multifuncionais) e tempo de atendimento 

com caráter complementar e suplementar na formação do aluno. 

O PEI, por sua vez, prevê a centralidade no indivíduo (KEYES E OWENS- 

JOHNSON, 2003) e sua utilização em todos os espaços da escola, principalmente 

na sala de aula comum onde o professor regente tem responsabilidade 

compartilhada e igualitária com os demais profissionais envolvidos na escolarização 

do estudante (COSTA E SCHMIDT, 2019). 

Diante desse contexto, reconhecemos a importância da elaboração do PEI 

centrado no indivíduo, mas descentralizado em termos de espaços e serviços de 

ensino; coerente com o conjunto de decisões discutidas e tomadas de forma 

colaborativa, tal qual procuramos desenvolver durante o processo de construção do 

presente documento. 

 
 

Quem deve elaborar o PEI? 
 

A literatura nacional e internacional indicam que o PEI deve ser desenvolvido 

por uma equipe de, ao menos, um professor do ensino regular, um professor de 

educação especial ou prestador de serviços correlatos, um representante da escola, 

os pais, o aluno, se for apropriado, e outras pessoas convidadas ou pela escola ou 

pelos pais (PACHECO ET AL, 2007; TANNUS- VALADÃO, 2011; RUBLE ET AL, 

2010; SMITH, 2008). Essa composição é representada na figura 1 abaixo. 
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Figura 1- Sujeitos elaboradores do PEI 
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Elaboração - o ato de 
planejar, estruturar e 
organizar ações do PEI 

 
Implementação - colocar 

em prática o que foi 
planejado na fase de 

elaboração 

Monitoramento - 
acompanhar/ avaliar a 

efetividade das práticas 
interventivas propostas 

pelo PEI 

Como observado na figura acima, é recomendada a participação do  

estudante no PEI (ONTARIO, 2004; PACHECO ET AL, 2007; TANNUS-VALADÃO, 2011, 

2012, RUBLE et al., 2010, SMITH, 2008). Assim, é importante que os demais membros da 

equipe incentivem a participação do aluno, considerando suas potencialidades e 

limitações. 

 

 

Qual a função de cada membro da 
equipe? 
 

Todos os membros da equipe têm funções e responsabilidades importantes 

na educação do estudante. Sendo assim, são responsáveis pela operacionalização do 

PEI, que envolve três etapas distintas: a elaboração, a implementação e o 

monitoramento. Essa sequência é ilustrada na figura 2, abaixo. 

 
 

Figura 2- Operacionalização do PEI. 

 
O modelo de PEI descrito neste documento foi elaborado por professores do 

ensino regular, da educação especial e do atendimento educacional especializado 

da rede estadual do Rio Grande do Norte, atuantes no ensino fundamental II. As 

funções atribuídas a esses profissionais são, segundo a coordenadora de Educação 

Especial da SUESP/RN, determinadas pelos seguintes documentos: 

 IX Fórum De Educação Especial no RN, Mossoró (12ª DIREC) 

 Lei complementar nº 322, de 11 de janeiro de 200631, 

 Nota Técnica nº 19/201032 

 Resolução, 03/2016 CEE/CEB, ART. 0933. 

                                                
31

 Lei complementar nº º 322, de 11 de janeiro de 2006 dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, referente à Educação Básica e à Educação 
Profissional, e dá outras providências. 
32

Nota Técnica nº 19, de 08 de setembro de 2010 destinado aos profissionais de apoio para alunos com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas comuns da rede públicas de 
ensino, Brasília, 2010.  
33 solução nº 03/2016-CEB/CEE/RN, 23 de novembro de 2016 que fixa normas para o Atendimento 



 

 
278 

 

 

Os quadros 1, 2 e 3 apresentam as atribuições de cada um desses 

profissionais. 

Quadro 1: 

 
Professor Regular - Professor titular de sala de aula comum responsável pela inclusão escolar de 

todos os estudantes 

 

A
tr

ib
u
iç

õ
e
s
 

1. Participar da elaboração, implementação e monitoramento do PEI, de forma crítica e 

colaborativa; 

2. Avaliar e reavaliar o desempenho atual do estudante, junto ao professor de educação 

especial; 

3. Registrar as potencialidades e dificuldades existentes ou pré-existentes e considerá-

las na preparação de suas aulas; 

4. Definir os tipos de adequações 

necessidades específicas do estudante; 

curriculares mais coerentes com as 

5. Definir, quando necessário, os tipos de acomodações ambientais, instrucionais e 

avaliativas que o estudante necessita; 

6. Projetar o plano curricular modificado condizente com sua competência 

específica; 

7. Analisar os objetos de conhecimento gerais para toda a turma, junto ao professor de 

educação especial, e redefinir quais desses objetos de conhecimento são indispensáveis para o 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas e funcionais do estudante. 

8. Analisar e redefinir criticamente, junto ao professor de educação especial, as habilidades 

acadêmicas e funcionais para o aluno, ou seja, objetivos mensuráveis 
priorizados para o aluno em situação de deficiência. 

9. Definir, desenvolver e avaliar estratégias acadêmicas e funcionais, apoiado em estratégias 

baseadas em evidências, sempre que possível, para atingir as habilidades traçadas, junto ao 

professor de educação especial e do AEE; 

10. Revisar, constantemente, as habilidades e estratégias pré-definidas para o aluno em 

situação de deficiência. 

11. Participar das orientações colaborativas compartilhando suas expectativas em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem do estudante em situação de deficiência, bem como outras 

ideias e/ou sugestões para os demais envolvidos no PEI; 

                                                                                                                                                   
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de Educação Especial. 
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12. Analisar e atualizar as expectativas do plano curricular modificado no início de cada período 

avaliativo (bimestral, trimestral, etc.); 

13. Emitir um parecer anual descritivo, quanto a sua competência específica, justificando 

se o aluno está apto a seguir para o próximo nível de ensino. 

 

 
Quadro 2: 

 
Professor da Educação Especial - Pedagoga que atua junto ao estudante em situação de deficiência 

dentro da sala de aula comum 

 

A
tr

ib
u
iç

õ
e
s
 

Participar da elaboração, implementação e monitoramento do PEI, de forma crítica 

e colaborativa; 

Preencher os primeiros dados do PEI; 

Avaliar e reavaliar o desempenho atual do estudante junto ao professor titular; 

Fornecer avaliações diagnósticas das potencialidades e limitações existentes ou pré- 

existentes e considerá-las na preparação das aulas dos professores titulares; 

Oferecer suporte aos professores titulares da sala de aula comum do aluno, gerando 

ideias e sugestões para o desenvolvimento de expectativas modificadas ou 

acomodações (por exemplo, estratégias de ensino ou avaliação individualizadas, 

suporte humano, equipamento individualizado); 

 

 

Definir, junto ao professor titular, os tipos de adequações curriculares mais coerentes 

com as necessidades específicas do estudante; 

Definir, junto ao professor titular e de AEE, os tipos de acomodações ambientais, 

instrucionais e avaliativas que o estudante necessita; 

Colaborar com o plano curricular modificado, planejando junto ao professor titular; 

Analisar, junto aos professores titulares, os objetos de conhecimentos gerais para toda 

a turma e participar da redefinição de objetos de conhecimento indispensáveis para 

o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e funcionais do estudante em 

situação de deficiência; 

Analisar e redefinir, criticamente, sobre as habilidades acadêmicas e funcionais para 

o aluno em situação de deficiência, juntamente com o professor titular e do AEE; 

Auxiliar na definição, desenvolvimento e avaliação de estratégias acadêmicas e 

funcionais apoiadas em práticas baseadas em evidências, junto ao professor titular e 

do AEE; 

Participar, ativamente, da revisão das habilidades e estratégias pré-definidas para o 
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aluno em situação de deficiência; 

 

Participar das orientações colaborativas compartilhando suas expectativas em 

relação ao processo de ensino e aprendizagem do estudante em situação de 

deficiência, bem como outras ideias e/ou sugestões para os demais envolvidos no 

PEI; 

Colaborar com a análise e atualização das expectativas do plano curricular 

modificado no início de cada período avaliativo (bimestral, trimestral, etc.) junto ao 

professor titular; 

Colaborar com a elaboração do parecer anual descritivo junto ao professor titular. 

Participar da elaboração, implementação e monitoramento do PEI, de forma crítica 

e colaborativa; 

Preencher os primeiros formulários de dados do PEI; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 3: 

 
Professor do Atendimento Educacional Especializado - Professor especialista que realiza o 

Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recurso Multifuncional dentro da escola. 

 

A
tr

ib
u
iç

õ
e
s
 

Elaborar e executar o Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

Inserir e compartilhar o PAEE dentro do PEI; 

Contribuir na elaboração do PEI inserindo dados cabíveis sobre o aluno; 

Definir os tipos de apoio pedagógico que o aluno em situação de deficiência recebe 
na escola e justificar a necessidade do apoio especializado ativo; 

Especificar seu atendimento em termos de frequência, tempo e composição; 
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Participar das orientações colaborativas compartilhando suas expectativas em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem do estudante em situação de deficiência, bem como outras 

ideias e/ou sugestões para os demais envolvidos no PEI; 

Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 

Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 
disponibilização de recursos de acessibilidade; 

Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno; 

Ensinar  e  usar  recursos  de  Tecnologia  Assistiva,  tais  como:  as  tecnologias  da informação e 

comunicação, a comunicação alternativa e aumentativa, a informática acessível, o soroban, os 

recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades 

de orientação e mobilidade entre outros; de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia, atividade e participação. 

Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização 

dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos em situação de deficiência nas 

atividades escolares. 

 

 
Vale destacar que as atribuições e tarefas descritas acima podem variar 

dependendo das circunstâncias de cada aluno, pois suas especificidades e 

condições para aprendizagem sugerem dinâmicas diferentes dentro do PEI. 

Quais são os conteúdos necessários 
para a construção do PE 
 
 
 

 

Os requisitos básicos do modelo PEI descrito nesse documento foram 

definidos a partir de estudos de modelos construídos pelos próprios professores e 
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1.1. Identificação do 
estudante 

• Informações de 
reconhecimento do estudante 

a quem o PEI se destina 

2.Identificação dos 
docentes 

• Identificação dos professores 
envolvidos no PEI 

3. Identificação de outros 
profissionais 

• Identifcação de profissionais de 
diversos setores 

4.Orientações 
colaborativas 

• É um canal de interação entre 
todos da equipe 

multidisciplinar do PEI 

5. Caracterização para 
aprendizagem 

• Registro docente sobre as 
potencialidades e limitações 

existentes ou pré-existentes do 
estudante 

6 Área Curricular 

• Descrição do trabalho 
pedagógico a ser realizado na 

sala de aula 

7. Parecer do Ano Letivo 

• Registro avaliativo descritivo e 
coletivo sobre o 

desenvolvimento escolar do 
aluno em diferentes áreas do 

conhecimento 

outros publicados pela literatura nacional e internacional, dentre eles: Valadão 

(2013); Pereira (2014); Herr and Bateman (2006); IDEA (2004). 

Após o estudo crítico e colaborativo desse material textual, durante o curso, foi 

possível definirmos os conteúdos essenciais do PEI. Esses conteúdos foram 

categorizados em 7 setores, explicitados na figura 3- Setores do PEI construídos 

durante o curso de capacitação. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3: Setores do PEI construídos durante o curso de capacitação 

 

 
Os setores incluíram subcategorias que detalhavam os conteúdos a serem 

inseridos no documento. 

Com vistas a favorecer o preenchimento do PEI foi elaborada uma versão 

eletrônica do documento. Assim, os 7 setores, com suas respectivas subcategorias, 

foram inseridos em uma planilha eletrônica (Excel). Essa planilha continha recursos 

metalinguísticos34 , que possibilitavam a visualização de novas informações, tais 

como comentários descritivos com conteúdos conceituais e/ou explicativos. 
                                                
34 Metalinguagem refere-se à própria linguagem. Sua função única é descrever a linguagem como objeto 

ou produto (POERSCH, 1998). 
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No próximo tópico serão apresentadas as informações contidas em cada um 

dos sete setores. 

Setor I, Identificação do estudante 
 

Um modelo desse setor é exemplificado na Figura 4 abaixo: 

 

 
Figura 4- Setor I - Identificação do estudante 

 
Conforme observado na Figura 4, quatro tipos de informações são 

solicitadas nesse setor: 

1. Dados gerais (nome, data de nascimento, nome dos pais ou responsáveis, nome da 

escola, ano letivo); 

2. Caracterização do aluno – nesse campo serão incluídas

 características sociocomunicativas, cognitivas, psicomotoras e sensoriais 

pertinentes ao próprio aluno; 

3. Etapas de revisão do PEI - aqui devem ser incluídas as datas de início, revisões e 

conclusão anual do PEI; 

4. Diagnóstico clínico/ Justificativa de necessidade do PEI - os profissionais da 

educação devem transcrever o diagnóstico fornecido pelo profissional clínico que 

avaliou ou reavaliou o aluno (diagnóstico mais recente). 
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O setor II, Identificação dos docentes 
 

Um exemplo desse setor é apresentado na figura 5 a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5- Identificação dos docentes 

 
 

 
As informações solicitadas nesse setor incluem: 

1. Dados sobre os docentes: os professores registram seus nomes e, se for o 

caso, o componente curricular. Nesse documento constam apenas os componentes 

do ensino fundamental I e II. Caso o estudante frequente outro nível de ensino, o 

professor editará o documento, inserindo os componentes curriculares condizentes 

com seu nível de ensino. O professor de cada componente curricular é responsável 

pelo preenchimento das informações desse setor. Cabe salientar que os demais 

professores também podem auxiliar, se for necessário. 

2. Tipos de apoios pedagógicos – tipos de apoio pedagógico que o aluno recebe na 

escola (SRM, professor de libras, intérprete, dentre outros). Aqui o responsável deve 

nomear cada profissional especialista, bem como justificar a necessidade do apoio 
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especializado ativo. Se, no decorrer do ano letivo, o profissional não estiver mais 

ativo, é necessário desmarcar esse item e apresentar justificativa. 

3.  Atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais – nessa parte, o professor 

da SRM especifica a frequência (1, 2 ou 3 vezes por semana? Outro, qual?), tempo 

(Quantos minutos ou horas de atendimento?) e composição ( individual, em grupo, 

outro?)do atendimento ofertado. Esse setor também contempla o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado sob a responsabilidade do professor da 

Sala de Recursos Multifuncionais. Logo, quando o profissional clicar no hiperlink 

“PLANO DE AEE” será aberta uma planilha para preenchimento desse documento 

cujo modelo vem sendo utilizado por essa categoria de professores do RN. 

 

No setor III, Identificação de outros profissionais. 
 

Esse setor, conforme observado na figura 6, se destina aos demais 

profissionais de diversos setores, corresponsáveis pelo processo de desenvolvimento 

integral do aluno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6- Setor III - Tipos de apoio pedagógico 

 
 

Nesse campo os profissionais envolvidos devem especificar sua área de atuação 

(terapeuta ocupacional, psicólogo, psicomotricista, etc.), frequência (2 vezes na 

semana, 3 vezes na semana, etc.) e tempo de atendimento com o estudante (40 

minutos, 1 horas, etc.). A figura 6 projeta essa identificação multiprofissional. 

 

O setor IV, Orientações colaborativas 
 

É um canal de interação entre todos da equipe multidisciplinar do PEI e contém 3 

subcategorias: 

1. Origem - se sustenta no tripé da família, profissionais e escola, ou seja, as 



 

 
286 

 

 

pessoas que compõem cada uma dessas categorias poderão trocar informações 

sobre o aluno. 

2. Expectativas – os responsáveis (família, profissional ou escola) escrevem sobre o que 

concebem em termos do desenvolvimento das habilidades acadêmicas do aluno, bem 

como o que planejam para seu futuro. 

3. Orientações e sugestões- os responsáveis inserem conselhos ou instruções que 

favoreçam a aprendizagem do aluno. Caso ocorra alguma dificuldade no decorrer do 

preenchimento, por parte da família, tanto o professor de educação especial, da 

SRM, quanto o da sala de aula comum, podem transcrever as recomendações 

verbalizadas. 

A figura 7 exemplifica esse setor. Observamos que a família escreveu que 

esperam que o filho desenvolva habilidades orais e escritas. Complementando essa 

expectativa, a fonoaudióloga expos seu intento de desenvolver aspectos melódicos 

da fala, bem como a atenção compartilhada. Já os profissionais da escola 

denotam o desejo comum de melhoria nos níveis de participação do estudante durante 

as aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7- Setor IV Orientações colaborativas 
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No setor V, Caracterização para aprendizagem. 
 

 

Dois tipos de dados são incluídos nesse setor: as potencialidades do aluno e 

eventuais dificuldades ou limitações. 

 Potencialidades - É a capacidade de perceber ou inferir informações, além de 

retê-las como conhecimento a ser aplicado no formato de comportamentos 

adaptativos em um ambiente ou contexto. Denota, ainda, uma capacidade mais 

ampla e profunda de compreender o que nos cerca - "entender", "dar sentido" às 

coisas ou "descobrir" o que fazer (GOTTFREDSON,1997). 

Essa capacidade pode ser traduzida como potencialidades, aptidões, habilidades 

ou inteligências que marcam as diferenças entre as pessoas, sendo o 

desenvolvimento delas determinado, tanto por fatores genéticos e neurobiológicos 

quanto por fatores ambientais (GAMA, 1998). 

 Dificuldades - São transtornos provenientes de falhas significativas na aquisição 

e uso de conhecimentos acadêmicos (currículo escolar) e funcionais        (vida         

diária),         incluindo         a         capacidade de falar, ouvir, ler, escrever, soletrar, 

raciocinar e organizar informações. A seguir, serão apresentados exemplos de 

potencialidades e de dificuldades que um estudante pode demonstrar ao longo 

da sua vida escolar (MAZER; DAL BELLO; BAZON, 2009). 

 

 
Figura 8- Setor VI, Caracterização para aprendizagem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Speech
https://en.wikipedia.org/wiki/Listening
https://en.wikipedia.org/wiki/Reading_(process)
https://en.wikipedia.org/wiki/Writing
https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling
https://en.wikipedia.org/wiki/Reason
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
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Importante é sabermos que as potencialidades e dificuldades não são 

imutáveis, tampouco definem o aluno em situação de deficiência, apenas apontam 

indícios de como reage a diferentes contextos e estímulos em um determinado 

período de sua vida. 

Esses conhecimentos favorecem a identificação de estratégias de adequação 

curricular que atendam às demandas do estudante. O registro nesses campos dar-

se-á na primeira reunião do PEI, podendo ser revisado e alterado a cada dois meses, 

caso os professores envolvidos percebam essa necessidade ou notem mudanças nos 

aspectos já registrados. 

 

O setor VI, área curricular 
 

O setor VI, área curricular, é constituído por campos destinados ao trabalho 

pedagógico em sala de aula regular. Esse setor contém três categorias, conforme 

observado na figura 9 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9- Setor VI, Área curricular 

 
 

1. Componente curricular - contém quatro das cinco áreas de conhecimento35, além 

dos seus respectivos componentes curriculares propostos pela BNCC: 1. Ciências 

humanas e suas tecnologias (História e Geografia); 2. Ciências da natureza  e  suas  

tecnologias  (ciências);  3.  linguagens,  códigos  e  suas tecnologias (língua 

portuguesa e língua estrangeira, artes e educação física); 

4. matemática e suas tecnologias (matemática). Cada componente curricular 

apresenta um conjunto de competências relacionadas a diferentes objetos de 
                                                
35

 Na BNCC, o Ensino Fundamental está organizado em cinco áreas do conhecimento (Ciências 
humanas e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas 
tecnologias; matemática e suas tecnologias e Ensino Religioso 
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conhecimento que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas, definidas 

posteriormente. 

2. Planos Curriculares Modificados36(PCM) contém os planos de cada componente 

curricular supramencionado (história, geografia, ciências, etc.). 

Ao clicar no componente curricular (hiperlink) será aberto um PCM a ser 

desenvolvido pelos professores da sala de aula comum. O professor regular é o 

principal responsável pelo preenchimento desse setor, mas os professores de 

educação especial podem ajudá-lo nesse processo. 

3. Tipo de adequação curricular – Diz respeito aos tipos de modificações que o aluno 

necessita para acessar o conteúdo curricular. As adequações curriculares podem ser 

de duas categorias 1. Acomodações e/ou 2. Currículo modificado. 

 
Figura 10 - Tipos de adequações curriculares 

 

3.1. Acomodações - Recursos, auxílios e serviços suplementares que o aluno precisa 

para atingir os objetivos acadêmicos sem necessidade de modificá- los (WRIGHT, 

2012). As acomodações não mudam o que é ensinado ao aluno, mas são fornecidas 

para permitir que ele progrida no currículo. Por exemplo, um estudante com TEA, 

com déficits no planejamento motor, pode necessitar de um processador de texto para 

produzir textos escritos (AUTISM, SPEAKS, 2017). 

Caso o professor marque esse tipo de adequação curricular é necessário especificar 

os tipos de acomodações, preenchendo o subsetor “Acomodações”. 

o 3.1.1. Acomodações instrucionais - ajustes nas estratégias de ensino necessários 

para permitir que o aluno aprenda e participe das tarefas acadêmicas propostas, 

bem como progrida no currículo escolar (ONTÁRIO, 2004). Em termos de instruções, 

o estudante pode precisar de guias visuais de leituras, tutoria de seus pares ou mapas 

conceituais. 

                                                
36

 Planos curriculares modificados dizem respeito às mudanças nas expectativas do currículo acadêmico 
do estudante. Sua estrutura foi construída junto aos professores cursistas 



 

 
290 

 

 

o 3.1.2 Acomodações ambientais - mudanças ou suportes no ambiente físico da sala de 

aula e/ou da escola (ONTÁRIO, 2004). Por exemplo, um estudante com TEA pode 

necessitar do uso de headphone, redução de estímulo visual e agrupamento de quatro 

alunos. 

o 3.1.3. Acomodações de avaliação - ajustes nas atividades de avaliação e métodos 

necessários que possibilitem ao aluno demonstrar seu aprendizado. Em termos 

avaliativos, ele pode precisar de mais tempo, respostas verbais e fonte ampliada. 

A figura 11 apresenta exemplos da trilogia de acomodações. Nesse espaço do 

PEI o professor deve marcar e/ou escrever que tipo de instruções, acomodações 

ambientais e avaliação (WRIGHT, 2012) o aluno vai necessitar para ter acesso ao 

currículo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11- Setor VII, Acomodações 

 
  

A demarcação das acomodações deve ser feita por todos os envolvidos e 

certamente tornar-se-ão informações valiosas no momento de elaboração de seus 

planos de trabalho. Ademais, é possível que o educando necessite das mesmas 

acomodações em muitos ou todas as suas disciplinas curriculares. 

Caso o professor não encontre opções de acomodações condizentes com 

as necessidades do seu estudante, existe a opção de adicionar uma nova 
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acomodação na opção “Outras? quais?”, conforme a figura 10. 

3.2. Currículo Modificado- mudanças nas expectativas do currículo 

acadêmico do estudante condizentes com suas necessidades globais. Isso significa 

que essas modificações nos conhecimentos e habilidades exigidas no currículo 

oficial podem ser alteradas quanto ao aumento ou diminuição da complexidade das 

expectativas do currículo comum. 

Ao escolher essa opção, o professor deve acessar a aba/área de 

conhecimento de seu interesse e projetar o plano curricular modificado anual que está 

organizado em 8 categorias. Essas categorias, definidas na figura 12 abaixo, serão 

detalhadas a seguir. 

 
 

 

 
Figura 12- Categorias de currículo modificado. 
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3.2.1. Objetos de conhecimento para a turma- De acordo com a BNCC, 

são conteúdos, conceitos e processos organizados em unidades temáticas37 . Logo, o 

professor deve acessar o plano curricular da turma, que por sua vez está vinculado às 

orientações da BNCC, e inserir esses conteúdos curriculares destinados às 

aprendizagens essenciais de todos os alunos. A necessidade de se inserir essas 

informações consiste em compartilhar com todos os profissionais as alterações feitas 

no currículo formal e dessa maneira possibilitar uma análise coletiva sobre a 

relevância do que está sendo proposto ao aluno em situação de deficiência38. A 

efetivação dessa prática está alinhada à construção de um currículo crítico, 

democrático e emancipatório (SACRISTAN, 2013). O quadro 4 a seguir mostra um 

exemplo de objeto de conhecimento para a turma do terceiro ano do ensino 

fundamental I. 

 
Quadro 4- Setor 7 - Objetos de conhecimento para a turma 

 
 

A respeito desse exemplo, um professor de matemática do terceiro ano de 

ensino fundamental I descreveu sete objetos de conhecimento projetado para todos 

os estudantes aprenderem durante um ano. Esses objetos são inerentes à unidade 

temática- números. Logo, espera-se que todos os alunos aprendam esses conceitos 

durante o ano letivo do terceiro ano do Ensino Fundamental I. Feito isso, é chegado o 

                                                
37 As unidades temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino 

Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade 
temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto 
de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades (BNCC,2020, p.29) 
 
38

 Termo utilizado pelo modelo social que desloca a concepção de deficiência do indivíduo para sua 
interação na sociedade, passando a deficiência a ser percebida como uma experiência do sujeito em 
vez da lesão que o inscreve na categoria desviante (CARVALHO, 2011). 
 

Unidade  temática:  Números.  1.  Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de 

números naturais de quatro ordens; 2. Composição e decomposição de números 

naturais. 3. Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação; 

Reta numérica. 4. Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números naturais: 

adição e subtração. 5. Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. 6. Problemas 

envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida. 7. Significados 

de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte (BNCC, p.286). 

Objeto de conhecimento para a turma 
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momento de definir os objetos para o estudante em situação de deficiência. 

3.2.2. Objeto de conhecimento para o aluno- conteúdos, conceitos e 

processos organizados em unidades temáticas destinados ao aluno em situação de 

deficiência, para um período anual e avaliadas trimestralmente, conforme a 

organização curricular das escolas do RN. O ponto de partida é explorar os objetos 

de conhecimento gerais para toda a turma e identificar quais desses objetos de 

conhecimento são compatíveis com as caraterísticas do estudante. 

Então, o professor titular de sala de aula com a ajuda mútua dos professores 

de educação especial, tanto da sala de aula comum quanto da SRM, bem como a 

família do estudante, se possível, podem analisar criticamente quais as condições 

reais de aprendizagem do estudante, considerando quais objetos de conhecimento 

são indispensáveis para o desenvolvimento de competências acadêmicas e 

funcionais do estudante. 

Partir daquilo que o aluno já sabe é a principal estratégia para definição mais 

segura. Por isso, é importante que os professores compreendam o nível de 

desempenho atual do aluno, ou seja, as habilidades já conquistadas por ele. Durante 

esse processo de análise pode ser necessário acessar o PEI do ano anterior, quando 

houver, ou ainda relatórios escolares de anos anteriores. 

É possível também retomar objetos de conhecimentos prévios ao seu nível de 

ensino atual, a fim de garantir o seu domínio e a sua consolidação, ou ainda, 

possibilitar mais tempo para a elaboração dos conceitos básicos e essenciais do 

currículo atual de acordo com a necessidade do aluno. 

Feito isso, o próximo passo é definir quais objetos de conhecimento serão 

mantidos, excluídos ou alterados, a fim de priorizar aqueles que seja 

fundamentais para as aprendizagens posteriores do aluno, pois o conceito 

internalizado deve evoluir para a formação de novos aprendizados. 

Segue um exemplo na área de matemática, conforme a quadro 5: 
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UNIDADE TEMÁTICA: Números.  1.  Contagem de rotina; 2. Contagem ascendente e 

descendente; 3. Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de 

quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de 

informações; 4. Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem 

um a um, pareamento ou outros agrupamentos e comparação; 5. Leitura, escrita e 

comparação de números naturais (até 100). (BNCC, p.278) 

Objeto de conhecimento para o aluno 

 

Quadro 5- Setor 7, Objetos de conhecimento para o aluno 

 
 

 
No caso desse exemplo, os professores decidiram reformular os objetos para o 

aluno, uma vez que, após analisarem o relatório do ano anterior do estudante, bem 

como aplicarem avaliações em sala de aula, detectaram que o estudante ainda não 

havia compreendido os conceitos inerentes aos objetos de conhecimento do terceiro 

ano de acordo com o quadro 4. 

Assim, definiram apenas quatro objetos de conhecimento condizentes a níveis 

mais básicos, porém essenciais ao desenvolvimento escolar do estudante (ver 

quadro 5). Partir de níveis mais elementares não significa subestimar a capacidade 

do estudante, mas propor conteúdos úteis para sua vida. Além disso, os demais 

objetos de conhecimento proposto à turma não serão descartados, uma vez que o 

professor continuará trabalhando em sala de aula com todos os estudantes. 

 

 
3.3.3. Habilidades para a turma- São aprendizagens essenciais que devem ser 

asseguradas para todos os alunos nos diferentes contextos escolares durante um ano 

letivo (BNCC, 2020). Expressam objetivos acadêmicos para o desenvolvimento 

das competências específicas de cada componente curricular (BNCC, 2020). Logo, os 

professores devem inserir, nesse campo, as habilidades curriculares destinadas ao 

nível de ensino da sua turma, a fim de analisá-las criticamente e colaborativamente. 

Veja o exemplo de habilidades matemáticas para uma turma do terceiro ano do 

ensino fundamental I, no quadro 6. 
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A respeito desse exemplo, um professor de matemática descreveu no PEI oito 

habilidades para todos os estudantes pertencentes ao terceiro ano do ensino 

fundamental I. Respaldados pela BNCC, estes conteúdos são acompanhados por 

códigos alfanuméricos que identificam as etapas de aprendizagens, tal qual está 

descrito na figura 13. Devem ser escritos pelos professores da sala de aula comum. 

Logo, espera-se que todos os alunos desenvolvam essas competências durante o ano 

letivo. Feito isso, é chegado o momento de se definir as habilidades acadêmicas para 

o estudante em situação de deficiência. 

3.3.4 Habilidades acadêmicas para o aluno- São aprendizagens essenciais39 que 

devem ser asseguradas ao estudante em situação de deficiência, durante um ano 

                                                
39

 Baseado na teoria da taxonomia de Bloom (FERRAZ E BELHOTE, 2010).  
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letivo, e avaliado em curto prazo, conforme a organização curricular da escola. 

Expressam objetivos mensuráveis priorizados para o aluno em situação de 

deficiência, ou seja, a partir da análise das habilidades para a turma, já preenchidas 

previamente, devem refletir quais serão mantidos, excluídos ou alterados, 

considerando-se o nível de conhecimento atual do estudante em situação de 

deficiência. 

Recomenda-se que essas habilidades sejam revistas pelo menos 

bimestralmente40 e coletivamente pelos professores de educação especial, do AEE e 

da sala de aula comum, a fim de desenvolverem uma melhor compreensão dos 

processos de aprendizagem do aluno à medida que o nível de aquisição de 

conhecimentos e habilidades do aluno mudar. 

Enfatizamos a importância da expressão de metas “mensuráveis”, ou seja, que 

devem ser passíveis de serem medidas pelos professores ou ainda, observáveis no 

desenvolvimento de habilidades acadêmicas como “contar a quantidade de objetos 

de coleções41 até 50 unidades e apresentar o resultado por registros pictográficos 

e/ou verbais, em situações de seu interesse, como jogos (EF01MA04)”. Quando 

possível, o professor deve inserir o código alfanumérico que identifica a habilidade 

trabalhada na BNCC. O quadro 7 exemplifica cinco habilidades acadêmicas na 

área de matemática, a serem desenvolvidas anualmente para um estudante com 

TEA. 

 
 

 
Habilidades acadêmicas 

1 (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou 
de ordem em diferentes situações cotidianas 

2 (EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada (até 50 objetos) 

3 (EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em 

torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a 

dois) para indicar “tem mais”, “tem 

menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

                                                
40 Organização curricular das escolas do ensino fundamental do RN. 

 
41

 Reunião de objetos concretos da mesma natureza. Exemplo: tampinhas de garrafas, sementes de 
árvores, lápis de colorir, entre outros. 
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4 (EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 50 
unidades e apresentar o resultado por registros pictográficos e/ou verbais 

5 (EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

6 (EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em 
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 

Quadro 7- Habilidades acadêmicos para o aluno 

 
A nossa própria diretriz curricular (BNCC) concebe como competência geral da 

educação básica a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais que 

possibilitem o exercício da cidadania com autonomia e consciência crítica, baseada 

em princípios éticos, democráticos e inclusivos (BNCC, 2020). Portanto, amparados 

por essa acepção, para que um estudante em situação de deficiência desenvolva tal 

competência é necessário que o professor ensine não só saberes científicos ou 

acadêmicos, como também habilidades funcionais que façam sentido à 

qualidade de vida desse indivíduo. 

As habilidades acadêmicas têm como objetivo garantir o acesso aos diferentes 

bens científico-culturais e as habilidades funcionais permitem maior autonomia nas 

atividades sociais e de vida diária dos estudantes em situação de deficiência. A seguir, 

vislumbramos como as habilidades funcionais são aplicadas no PEI. 

4.5. Habilidades funcionais para o aluno – São aptidões úteis para uma vida diária pessoal 

e social mais independente possível. Essas habilidades precisam estar definidas de 

forma prática, objetiva e mensurável. Veja exemplos de algumas habilidades funcionais: 

 Perceber a funcionalidade dos objetos que fazem parte da sua rotina escolar (tinta, 

pincel, massa de modelar, lápis); 

 Permanecer sentado para executar as tarefas por um tempo mínimo de cinco 

minutos; 

 Se higienizar no banheiro com autonomia; 

 
 Verbalizar suas próprias ideias, emoções e desejos por meio do sistema de trocas de 

figuras (ex: PECS); 

Espera-se que estudantes do terceiro ano do ensino fundamenta l já tenham 

desenvolvido a linguagem oral, saibam se higienizar sozinhos, bem como 

compreendam a funcionalidade de objetos e espaços escolares. Logo, os professores 
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Demonstra interesse por números móveis, interesse por manuseio do ábaco 

devido às cores e formatos atrativos. Demonstra interesse por jogos no celular 

contendo objetos relacionados a quantidades e vídeos animados com 

músicas. 

Potencialidades do aluno para a área de conhecimento 

de educação especial e do AEE determinaram tais metas (ver figura 16) a fim de que 

o aluno desenvolva competências funcionais para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania. As habilidades funcionais são 

fundamentais para o alcance das habilidades acadêmicas. 

Ademais, podem atenuar comportamentos indesejáveis como automutilação e 

agressão, incentivando um indivíduo com TEA, por exemplo, a escolher uma 

habilidade substituta apropriada. Por exemplo, ensinar ao aluno com TEA a 

expressar suas preferências por meio de suportes visuais pode reduzir a frustação e 

a probabilidade de se envolver em comportamentos inadequados. 

Potencialidades para a área de conhecimento- São destrezas que o aluno 

apresenta para o conteúdo que será oferecido, ou seja, interesses do aluno e o que 

ele já consegue realizar na área de conhecimento. Segue um exemplo na área da 

matemática, conforme a quadro 8. 

 

Quadro 8- Habilidades do aluno para a área de conhecimento, matemática. 

 
 
 

4.6. Estratégias acadêmicas e funcionais - Trata-se de um conjunto de dispositivos 

operacionais e metodológicos que favorecem a participação plena do aluno em 

situação de deficiência na escola e na sociedade. Ambas as estratégias são 

imprescindíveis para que esse aluno atinja cada habilidade acadêmica e funcional 

pré-definidas pelos professores. Para a criação de ambas as estratégias são 

importantes conhecer os educandos e suas peculiaridades, por isso todos os 

dados registrados nesse documento serão fundamentais para isso. 

Sugere-se que durante o processo de planejamento dessas estratégias, os 

professores pesquisem sobre Práticas Baseadas em Evidências (GULDBERG, 2016; 

NAC, 2015; SIMPSON, 2005; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, NRC, 2001) a 

fim de aplicá-las, quando possível, no processo de escolarização dos estudantes em 

situação de deficiência. 
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Segue exemplos de estratégias acadêmicas e funcionais no quadro 9 a seguir: 

 

 
Estratégias acadêmicas Estratégias funcionais 

Contagem da rotina visual; 

 
Contagem ascendente e descendente da 

rotina; 

Reconhecimento de números no contexto 

diário de sala: indicação de quantidades, 

indicação de ordem ou indicação de código 

para  a organização de informações. 

Contagem dos brinquedos preferidos; 

Realização de atividades em folha com apoio 

de ilustrações e objetos concretos; Oferecer 

vários objetos escolares como, tampinhas, 

palitos, lápis de cor, para registro escrito da 

quantidade. Incentivar a estratégia  de

 marcar  com um pequeno traço a figura 

ou objeto já contado.  A   contagem

  pode  ser realizada de 4 em 4,

 mas pode-se começar com grupos de 

2 em 2 para realizar a contagem e ir 

ampliando aos poucos. 

Promover brincadeiras com música e 

desenvolver a vídeo-modelagem. Nesta prática 

são esperados os seguintes procedimentos: a) 

o aluno  é convidado a assistir ao vídeo; b) a 

habilidade a ser desenvolvida é modelada por 

um adulto ou pares em um contexto de 

atividade; c) o professor fornece estímulos e 

reforço para o aluno atender a estímulos 

relevantes; d) o aluno imita o comportamento do 

modelo com a oportunidade de desempenhar 

as habilidades exibidas no vídeo. 

Fazer uma análise funcional do 

comportamento de não querer ficar sentado na 

cadeira; 

Parear tarefas preferidas com não preferidas; 

Permitir que a criança faça escolhas (onde 

sentar); 

Modificar a forma da instrução (dupla ao invés 

de individual); 

Modificar o ambiente sensorial (realizar a tarefa 

em pé ao invés de sentado); Preparar material 

com imagens do uso do banheiro e treinar o 

aluno a utilizar o 

sistema de troca de figuras (PECS- 
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 adaptado). 

Quadro 9- Estratégias acadêmicas e funcionais 

 
Todas as estratégias, acadêmica e funcional, estão interligadas às suas 

habilidades correspondentes. A escolha de uma estratégia de ensino deve levar em 

consideração a adequação para o conteúdo estudado, e se consegue atingir, de 

maneira significativa, a maioria dos alunos em sala. As atividades individualizadas 

devem ser executadas conforme o objetivo almejado, tomando-se cuidado para não 

subestimar a capacidade dos estudantes em situação de deficiência. Não podemos 

esquecer ainda que, para adotar uma estratégia de ensino, é importante conhecer 

as potencialidades e limitações do educando. 

 
3.6.7. Metodologia/ Recursos didáticos – Trata-se de um conjunto de dispositivos gerais 

tais como 1. recursos naturais42 (Ex: observação direta de fenômenos da natureza; 

produção de jogos sensoriais com diferentes texturas encontradas na natureza, entre 

outros); 2. pedagógicos43 (instrução mediada por pares, uso do ábaco; pareamento 

de letras do próprio nome, dentre outros) e 3. tecnológicos44 (vídeos no youtube 

para compreensão de conceitos; uso de softwares e aplicativos de celular para 

escrever por meio de símbolos, dentre outros) que favoreçam a aprendizagem do 

educando em situação de deficiência na área acadêmica e funcional. Retomam as 

estratégias anteriores, mas de forma genérica. 

 
Contempla o uso de diferentes materiais pedagógicos para alcançar as 

habilidades de ensino. Nesse caso, a referência para a escolha ou  

desenvolvimento de atividades deve ser o próprio estudante, suas necessidades 

(baseadas em características físicas, sensoriais ou outras), seus interesses e 

habilidades, visando sempre a equiparação de oportunidades. As metodologias devem 

permitir que o estudante participe das mesmas atividades do grupo, evitando a 

                                                
42

 São elementos de existência real na natureza fundamentalmente importante no desenvolvimento 
de atividades de experimentação científica em sala de aula. 
43

 São técnicas, estratégias, dinâmicas ou práticas de intervenção em sala de aula que 
produziram resultados satisfatórios no desenvolvimento de habilidades funcionais ou acadêmicas dos 
estudantes. 
44

São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 
tecnológicos que objetivem assegurar que a pessoa em situação de deficiência possa gozar ou 
exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 
escolares fundamentais (BRASIL, 2015). 
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Material impresso, aplicativo de jogos no celular, vídeos no Youtube, ábaco, 

calculadora, material Dourado, jogos concretos e virtuais; dinâmica de 

grupo; desafios escritos e visuais; dois potes transparentes; tampinhas de 

garrafa PET (ou bolinhas coloridas); vídeo-modelagem. 

Metodologia/Recursos Didáticos 

segregação dos seus pares. O quadro 10, a seguir, demonstra um exemplo de 

metodologias e recursos didáticos. 

 

Quadro 10- Metodologia e recursos didáticos 
 

3.6.8. Avaliação - Nesse contexto, a avaliação é concebida como monitoramento do 

desempenho gradual de estudantes em situação de deficiência em relação ao que 

está sendo ensinando. Essa avaliação deve fornecer medidas de como eles estão 

progredindo no seu currículo. Essas medidas devem ser registradas periodicamente 

(diariamente, semanalmente, mensal, ou trimestral, por exemplo) e durante esse 

processo não cabe espaço para comparação do estudante em situação de 

deficiência e outro aluno neurotípico. O parâmetro do aluno é ele mesmo. 

Partindo desse pressuposto, as formas de avaliação não se limitam ao 

imediatismo de práticas formais, como provas e testes, mas a estar atento aos processos 

das experiências vivenciadas pelo estudante, as suas formas de interação com o 

outro e com o conhecimento, as diferentes tentativas de envolvimento durante uma 

atividade proposta, se a realiza com apoio ou não, bem como chegou até o 

conhecimento esperado. 

Nesse contexto, é fundamental que os professores trabalhem de forma 

colaborativa, ou seja, que os professores da sala de aula comum e da educação 

especial, incluindo o professor da SRM, elaborem diretrizes para avaliar o 

estudante em situação de deficiência. Todos devem registrar todo e qualquer avanço 

do estudante e compartilhá-los no PEI para que os profissionais envolvidos tenham 

acesso a esses dados, pois desta maneira podem perceber algo que não haviam 

reparado durante suas próprias intervenções. 

 
Esse tipo de registro avaliativo está diretamente ligado às habilidades 

mensuráveis propostas pelos professores previamente, ou seja, é possível analisar o 

nível de alcance de cada habilidade proposta ao aluno. A figura 13 mostra esse 
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espaço avaliativo configurado no documento do PEI. 

 
 

 
Figura 13- Nível de alcance dos objetivos 

 
No espaço retratado acima, os docentes devem fixar quais metas foram 

alcançadas, marcando o nível de alcance: totalmente, parcialmente, não atingido. 

O primeiro significa que todos (100%) os objetivos traçados foram alcançados. O 

segundo denota que nem todos (inferior a 100%) os objetivos foram alcançados e o 

terceiro que nenhum objetivo foi alcançado. 

Em seguida, anotar em observações, registrando as respostas dadas pelo 

aluno em todo o processo de formação dos conceitos e demais construções, sejam 

elas verbais ou mesmo comportamentais. Todas as situações significativas45 que os 

docentes considerarem durante a realização das atividades acadêmicas e funcionais 

desenvolvidas com o aluno devem ser consideradas. O professor deve inserir a data 

do último registro para acompanhar os períodos de evolução do estudante. A figura 

13 traz exemplos dessas observações avaliativas. 

Esses dados acabam por justificar o nível de alcance das habilidades. 

Detectando o que o aluno já sabe, será possível propor novos desafios. Dessa forma, os 

                                                
45

 Variadas experiências vivenciadas pelos estudantes como suas formas de interação com o outro e 
com o conhecimento, as diferentes tentativas de envolvimento durante uma atividade proposta, se a 
realiza com apoio ou não, bem como chegou até o conhecimento esperado. 
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riscos de insistir numa habilidade ou objetivo já alcançado podem ser minimizados. 

A autoavaliação docente também foi considerada como estratégia formativa 

valiosa nesse processo, ou seja, ao analisar os fatores positivos e negativos sobre as 

próprias práticas pedagógicas, os professores podem, juntos, sugerirem melhorias 

para suas práxis. Nesse processo, é recomendável que os docentes reanalisem suas 

metodologias, as maneiras como selecionam os conteúdos e, consequentemente, os 

objetivos de seus Planos    de Trabalho. 

 
 
O setor VII, área curricular 
 

O Setor VII, Parecer do Ano Letivo, é um registro avaliativo descritivo               e 

coletivo sobre o desenvolvimento escolar do aluno em diferentes áreas do 

conhecimento. Cada área de conhecimento possui seu próprio parecer, ou seja, o 

professor de matemática, português, dentre outras, possui seu próprio espaço de 

registro dentro do PEI. Os comentários devem enfatizar o que o aluno aprendeu em 

cada bimestre. 

Logo, partindo-se da análise de cada parecer específico, por componente 

curricular, o coordenador escolar poderá emitir um parecer geral contido na página 

inicial do PEI. Os pareceres, geral e específicos, devem ter como conteúdos, os 

avanços e habilidades desenvolvidas durante o ano letivo, bem como possíveis 

encaminhamentos, sugestões e possibilidades de intervenção pedagógica para o 

próximo período. Ademais, as habilidades ainda não desenvolvidas devem ser 

mencionadas, tomando- se cuidado para não as enfatizar de forma depreciativa. 

Por essa razão, a linguagem escrita nesse parecer deve levar em 

consideração que nenhuma habilidade é irreversível, assim, ao invés de usar “o aluno 

não sabe” podemos mencionar “o aluno ainda não compreende...”. Possíveis 

encaminhamentos, sugestões e possibilidades de intervenção pedagógica poderão 

ser descritos para o próximo período. 

Conclui-se o Plano com o campo de Aquiescência no setor VIII, para data e 

assinatura dos envolvidos e responsáveis pelo aluno e pelo documento, em caso de 

sua impressão. 

Compreendemos que este documento colaborativo está em permanente 

processo de construção e avaliação, principalmente por se tratar de um instrumento 

oficialmente novo para cultura de planejamento escolar brasileira. Todos os 
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conteúdos e orientações aqui descritos são condizentes com a realidade de um 

grupo de professores da educação regular e especial do RN que tem interesse em 

estudar e validar esse documento, analisando seus impactos nos processos de 

ensino e de aprendizagem dos seus alunos em situação de deficiência. Em breve, 

desejamos compartilhar os resultados dessa validação. 

 

Débora Mara Pereira  

Doutoranda em Educação – UFRN  

deboramp2017@gmail.com 

mailto:deboramp2017@gmail.com
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Anexo 13- Formulário de avaliação 
 

Formulário de avaliação do PEI 

 
 
 

Caro juiz, avalie cada um dos setores do PEI e seus respectivos itens, atribuindo 

notas correspondentes a uma escala de 1 a 3, sendo 1 para inadequado, 2 para 

pouco adequado e 3 para adequado em cada um dos seguintes critérios de 

avaliação: 

 
1) Clareza na linguagem: os termos são adequados e a linguagem utilizada é 

passível de compreensão pelo público a que se destina; 

 
2) Pertinência teórica: o constructo teórico do instrumento está de acordo com os 

preceitos da literatura científica; 

 
3) Viabilidade de aplicação: a estrutura do instrumento é adequada à sua finalidade, 

sendo a tarefa de aplicação exequível. 

 
Observações: 

Fique à vontade para fazer observações no corpo dos instrumentos de análise, 

todavia solicitamos que determinem uma “única cor” ou utilizem a ferramenta 

“Balões” e/ou a ferramenta “Controlar Alterações”. 

*O número de caracteres por item avaliado é infinito. Sendo assim, não se preocupe 

com a delimitação do tamanho textual de suas sugestões. 
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SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
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( ) Inadequado  

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência teórica  
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( ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 
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Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 SETOR 5- CARACTERIZAÇÃO 

PARA  APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da aplicação 
 

( ) Adequado 
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( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
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( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 7- PARECER DO ANO 

LETIVO 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 
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Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria alguma 

alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 
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Anexo 16- Sugestões dos juízes sobre cada critério de análise ( Validação dos 

conteúdos do PEI 

Juiz 1 
 

SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem 
 

(X) Adequado 

( ) Pouco adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência teórica 
 

( ) Adequado 

Obs: o diagnóstico clinico não colabora 

para o desenvolvimento do PEI. 

 

(X) Pouco adequado 
Destacar a importância de avaliações da 

área da educação para elegibilidade do 

PEI 

( ) Inadequado  

Análise da viabilidade da aplicação 
 

(X) Adequado 

(   ) Pouco adequado ( ) 

Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

(X) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação 

da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem ( 

) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Adequada 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS DOCENTES Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da linguagem 
 

(X) Adequado 

( ) Pouco adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência teórica 
 

(X) Adequado 

( ) Pouco adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da viabilidade da aplicação 
 

(X) Adequado 

(   ) Pouco adequado ( ) 

Inadequado 

Acrescentaria a parte dos profissionais 

que auxiliam o desenvolvimento do PEI, 

além da equipe da escola que viabiliza 

(financeiramente) eventuais recursos 

que o estudante precisa para dar 

suporte no processo de escolarização 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

(X) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação 

da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem ( 

) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Apenas acrescentaria os outros profissionais que estão no setor 3 e tiraria a parte 

atendimento de SRM pq não são todos os alunos que precisam de SRM. Alguns vão 

precisar apenas de diversificações na própria sala de aula. 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da linguagem 
 

(X) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Acrescentaria os protocolos usados pelos 

professores, resultados e os planos de 

serviços para aqueles serviços semanais. 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Acrescentaria na parte das áreas do currículo 

como objetivo destes profissionais ao atenderem 

o estudante. 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação da 

linguagem 

(X ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem ( 

) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Reestruturaria este setor junto com os itens dos professores. 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem 
 

( ) Adequado 

Orientar instruções claras e objetivas 

baseadas em protocolos científicos. 
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(X) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

Evitar textos opinativos sem base científica, 

pois, normalmente, há estigmas, preconceitos e 

discriminação negativas em relação a 

populações historicamente marginalizada. 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

(X) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

Usar referências que respalde a importância 

das avalições (protocolos como Inventário 

Portage) para respaldar as orientações 

colaborativas. Normalmente, na área da 

saúde é mais comum usarem (por exemplo 

um oftalmo ao avaliar a acuidade visual de 

um aluno), mas para a educação 

normalmente usam a opinião 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação da 

linguagem 

(X) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Acredito que deixar mais clara a necessidade de critérios fidedignos para 

orientações colaborativas tornara esta sessão mais instrutiva e relevante para os 

outros professores\profissionais\responsáveis legais. 

SETOR 5-  CARACTERIZAÇÃO 

PARA   APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da linguagem 
 

(X) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Além das dificuldades podem ser colocado as 

necessidades\suportes do aluno, estilo de 

aprendizagem, tipo de inteligência (Gardner) 

etc 

Análise da viabilidade da aplicação 
 

(X) Adequado 

(   ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

(X) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação 

da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Acrescentar analise de estilo de aprendizagem e diferentes tipos de inteligência 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da linguagem 
 

( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Sugestão utilizar diferenciação 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Troca de termos por diferenciação 

(Tomlinson) 

Avaliação por meio de protocolos científicos – 

reforçar a importância no desenvolvimento do 

PEI 

Análise da viabilidade da aplicação 
 

(X) Adequado 

(   ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

(X) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação 

da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Atualização da literatura para DUA e Ensino diferenciado (instrução 

diferenciada\pedagogia diferenciada) 

SETOR 7- PARECER DO ANO 

LETIVO 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 

( ) Inadequado 

Utilizar parecer descritivo pode tornar o relato 

subjetivo. Sugestão acrescentar dados 

objetivos. 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

(X) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Avaliações objetivas e subjetivas 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

(X) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação 

da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você faria 

alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Por fim, é preciso acrescentar que o material extremamente precioso, didático e 

instrutivo para auxiliar professores no desenvolvimento do PEI. 
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Juíz 2 
 

SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Sugiro mais algumas referências no 

anexo ao parecer 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 
 

Sim, apenas sugiro colocar no documento a proposta ou a questão: O aluno fez 

sozinho, o aluno fez com pouco de apoio ou com muito apoio. 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da 

linguagem (x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

(x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

Apesar de entender como adequado me 

parece que em algum lugar pode constar 

que, quando necessário, se faça uma 

intervenção 

intersetorial. A intersetorialidade é 
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( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

importante em casas mais severos do 

quadro de autismo e está presenta na 

Política de 2008 e em outros documentos 

legais, mas pé pouco difundida em nossa 

realidade. 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( x ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Sim, considero adequado. Apenas sugiro uma reflexão a partir dos 

apontamentos que fiz anterioremente 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
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( ) Inadequado  

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

(x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequencia dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 5- CARACTERIZAÇÃO 

PARA APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência teórica  
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( x ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

(x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

Considero adequado, mas aqui talvez pudesse ter a ideia da mediação, pois a 

dificuldade individual é uma, mas quando o processo for mediado a dificuldade é 

outra. 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 

Poderia inserir a discussão da 

acessibilidade curricular na perspectiva do 

DUA, pois é super atual e muito presente 

na literatura científica sobre o currículo 

para a população da Educação Especial. 
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( ) Inadequado  

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e  linguagem 
 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Apenas fiz a sugestão sobre os referenciais que poderiam inserir essa 

dimensão da acessibilidade tão discutida atualmente no meio acadêmico. 

SETOR 7- PARECER DO ANO 

LETIVO 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da aplicação  
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( x ) Adequado 

(   ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e  linguagem 
 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 
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Juiz 3 
 

SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Há espaço para inserção de 

dados da anamnese do aluno? 

Análise da pertinência 

teórica ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( X ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Rever necessidade/orientações 

sobre transcrição do diagnóstico 

clínico 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( X ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 
 

Especificado acima 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem  
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( X ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Quanto ao Nível de Ensino do estudante, poderia vir com mais opções no quadro 

para evitar edições do documento 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem  
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( X ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Sugestão de incluir o Acompanhante Educacional Especializado ente os tipos de 
apoio. 

 

Há opção somente para Atendimento na SEM. Em casos que o AEE ocorre na forma 

de bidocência ou ensino colaborativo em outros espaços escolares, como inserir a 

informação no PEI? 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da 

linguagem ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Sugestão: espaço para conttao (e-mail, telefone) dos profissionais. 
 

Definir “profissionais” como aqueles externos à escola, no sentido que professor 

também poderia ser um profissional. 
 

No item 3 da p.17, trocar “conselhos” por “orientações”. 
 

Sugestão: existência de uma “folha síntese” onde estivesse um resumo sintético de 

todas as informações. 

SETOR 5- 

CARACTERIZAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da 

linguagem ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( X ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( X ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Entre os construtos correlatos a “Potencialidades” , sugere-se “recursos” e 
“competências” 

 

Sugestão: O termo “Barreiras á participação e aprendizagem” tem sido bastante usado 
no 

campo da educação para denominar semanticamente o item “Dificuldades”. Seria 

mais amplo e entrariam barreiras atitudinais também, fugindo de um modelo mais 

capacitista, considerando que as barreiras podem estar no ambiente e não só no 

aluno em si 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem  
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( X ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( X ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( X ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( X ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

Sugiro inserir um ou dois exemplos no item Acomodações 
 

Dentre as necessidades de Acomodações Instrucionais constam “guias visuais de 

leituras, tutoria de seus pares ou mapas conceituais “. Tenho dúvidas se tais 

estratégias são de conhecimento dos professores. Sugiro modificar a nomenclatura, 

esclarecendo o que é cada estratégia). O mesmo ocorre com as estratégias 

acadêmicas/funcionais (p.32) “Análise 

funcional” e “videomodelagem” 
 

Item 3.6.8 – sugiro “aluno sem deficiência” ao invés de “aluno neurotípico” 

SETOR 7- PARECER DO ANO 

LETIVO 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem  
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( X ) Adequado 

( ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( X ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( X ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 
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Juiz 4 
 

SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 
 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

( X ) Mantida com alguns acréscimos 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 

Considero a sequência adequada. Entretanto penso ser pertinente acrescentar os 

seguintes itens: 

 
 
 

(Antes do item ESCOLA, inserir:) 
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I – TRAJETÓRIA ESCOLAR DO ESTUDANTE: 
 
 
 

Creche Sim ( ) Não ( ) 
 

Educação Infantil Sim( ) Não ( ) 
 
 
 

Ensino Fundamental Ano 

2019  1º 

2020 2º 
 

2021 3º 
 

2022... 
 

Ensino Médio (quando acontecer) 
 
 
 

(Após o item DIAGNÓSTICO CLÍNICO/JUTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO PEI 
inserir:) 

 
 
 

II – INTERVENÇÕES JÁ EFETIVADAS PARA RESPONDER ÀS 

QUESTÕES/DIFICULDADES DO ESTUDANTE 

 
 
 

(Após o item “II – INTERVENÇÕES JÁ EFETIVADAS...” inserir:) 
 
 
 

III- METAS A ALCANÇAR (OBJETIVOS MAIS GERAIS, ANUAIS) 
 
 
 

IV –OBJETIVOS ESPECÍFICOS (curto prazo) 
 
 
 

V- Concordância Parental (os responsáveis devem estar cientes e concordarem com o 
PEI) 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Observações/ sugestões 
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Análise de clareza da 

linguagem ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( 3  ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

SIM. 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem 
 

( 3 ) Adequado 
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( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( 3  ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

( X ) Mantida com um acréscimo 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 

Considero a sequência adequada. Entretanto penso ser pertinente acrescentar o 

item DATA DE INÍCIO entre as colunas “ÁREA” e FREQUÊNCIA”: 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 
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Análise da pertinência 

teórica (3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( 3  ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 
 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

( X ) Mantida com um acréscimo 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

Considero a sequência adequada. Entretanto penso ser pertinente acrescentar 
 

uma coluna (ao lado de ORIENTAÇÕES/SUGESTÕES), com o tópico 

MODIFICAÇÕES PÓS- MEDIAÇÃO/INTERENÇÃO PEDAGÓGICA 

SETOR 5- 

CARACTERIZAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 
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Análise da pertinência 

teórica ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( 3  ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 
 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

( X ) Mantida com um acréscimo 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

Considero a sequência adequada. Entretanto penso ser pertinente acrescentar 
 

Uma coluna (ao lado de DIFICULDADES), com o tópico 

MODIFICAÇÕES PÓS- MEDIAÇÃO/INTERENÇÃO PEDAGÓGICA 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
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( ) Inadequado  

Análise da pertinência 

teórica ( 3 ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( 3  ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( 3 ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

SIM. 
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SETOR 7- PARECER DO ANO LETIVO Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Não é possível avaliar se a linguagem é 

clara ou não, pois este é um espaço, 

cujos critérios a serem considerados 

dependerão dos outros setores que lhe 

antecipam. 

Análise da pertinência 

teórica ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Não é possível avaliar se há pertinência 

teórica ou não, pois este é um espaço, 

cujos critérios a serem considerados 

dependerão dos outros setores que lhe 

antecipam. 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

Não é possível avaliar a análise da 

viabilidade da comunicação ou não, pois 

este é um espaço, cujos critérios a serem 

considerados dependerão dos outros 

setores que lhe antecipam. 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( X ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e  linguagem 
 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
Sim. Conforme mencionado, este é um setor que permite o aporte colaborativo 

de diversos profissionais e também pelos responsáveis pelo estudante. Porém ao que 

parece, provavelmente, será sistematizado pela/pelo professor de educação especial. 

Portanto o  formato apresentado está adequado 
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Juiz 5 
 

SETOR 1- IDENTIFICAÇÃO DO 

ESTUDANTE 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( x ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 
 

Concordo com a forma como foi proposta. 

SETOR 2- IDENTIFICAÇÃO DOS 

DOCENTES 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da linguagem 
 

( x ) Adequado 
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( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( x ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

Concordo com a forma como foi proposta 

SETOR 3- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 
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Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( x ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 

idem 

SETOR 4- ORIENTAÇÕES 

COLABORATIVAS 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
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( ) Inadequado  

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( ) mantida sem modificações 
 

( x ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 
 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

SETOR 5- 

CARACTERIZAÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da aplicação  
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( x ) Adequado 

(   ) Pouco 

adequado ( ) 

Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

(  x) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 
 

( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 

idem 

SETOR 6-ÁREA CURRICULAR Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 
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Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( x ) mantida sem modificações 
 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e 

adequação da linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e 

linguagem ( ) excluída 

Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você 

faria alguma alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

 
 
 
 
 

A área curricular tem que ter flexibilidade para incluir e modificar as atividades 

quando for necessário. 

SETOR 7- PARECER DO ANO 

LETIVO 

Observações/ sugestões 

Análise de clareza da 

linguagem ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da pertinência 

teórica ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Análise da viabilidade da 

aplicação ( x ) Adequado 

( ) Pouco adequado 
 

( ) Inadequado 

 

Essa parte da proposta deverá ser: 
 

( x ) mantida sem modificações 
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Você considera adequada a sequência dos itens dessa parte da proposta? Você faria alguma 

alteração na ordem dos itens da proposta? Especifique. 

( ) Mantida com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e adequação da 

linguagem 

( ) mantida com extensas modificações quanto à estrutura e linguagem 

( ) excluída 
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Anexo 14- Sete Protocolos de orientação 

 
 

Protocolo 1 
 
 
 

Sessão de orientação 
 

Data: 1.11.19 
 

Horário: 9:26 – 11:10 Local – Sala 10 – Centro de Educação  

Conversamos sobre o aluno Kauan. Observamos fragmentos de vídeos do menino 

em uma aula de religião. Ele estava sentado em uma carteira, na primeira fileira. 

Segundo as professoras, é o local onde ele sempre se senta. 
 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

Quais os 

comportamentos de não 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

ESTRATÉGIAS PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do aluno 

na rotina ou atividade 

alvo? 

Não responder a alguns 

dos comportamentos da 

professora (responder 

perguntas, fazer 

anotações), geralmente 

fica parado olhando para 

ela. 

Ele parece muito contido, 

pouco se expressa. 

Os alunos olham, se 

distraem, se mexem na 

cadeira. Kauan limita os 

movimentos, permanece 

olhando para a 

professora. 

Difícil de dizer que ele 

está envolvido. 

Acho que ele não está 

entendendo. 

Ele olha, anota algumas 

coisas (sua nota). 

Observa o 

comportamento dos 

outros alunos e parece 

imitar. 

Ter mais perguntas 

dirigidas a ele. 

Pedir para a professora 

olhar para ele 

 

 
Trabalhar mais com os 

focos de interesse dele 

(desenhos). 

 

 
O caderno muito grande 

poderia atrapalhar. Usar 

um caderno menor 
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Ele parece querer passar 

desapercebido 

Destoa do restante do 

grupo. 

  

Envolver o aluno em uma 

atividade onde precise 

expor suas ideias e falar. 

Utilizar o cartaz sobre o 

bullying a ser desenvolvido 

na aula de artes. 

REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 
 

( Perguntas feitas pelo orientador) 

Dois problemas foram destacados 
 

Comportamento muito contido, rigidez 

corporal, pouca fala 

Demora em tirar coisas do quadro ou 

do caderno (demora em fazer os 

registros escritos) 

Demora dele de tirar coisas do quadro 
 

Ele olha para o lado para ver o que os 

outros estão fazendo. Talvez para 

imitar o comportamento dos demais 

Ele é um ótimo copista 
 

Ele não expressa o que não entendeu 
 

Fala não é fluida. Vale destacar um 

episódio em que sofreu bullying e o 

chutaram. Foi capaz de relatar à 

professora (Eliza) o que havia 

acontecido. 

Comportamento muito contido: 
 

Falta trabalhar algum assunto que o 

motiva 

Ele percebe que tem dificuldades. Ele 

tenta minimizar a aparência da 

dificuldade. 

Tenta passar desapercebido. 

Talvez ele não se exponha porque foi 

aconselhado pela mãe. 

 

Demora na escrita: 
 

Ciclo da alfabetização (português,) – 

talvez tenha dificuldades na leitura e 

escrita 

Memória de curto prazo 

Medicamento(?) 
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Registros dos pontos-chave 

 
 

 

 

 

Questionamento dos orientadores Hipóteses dos professores 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

Achar um jeito novo de avaliar o aluno 

para ver se, de fato, ele está 

compreendendo. Além das provas 

Confeccionar dama com palavras do 

bullying. 

O que precisa ser providenciado? Através do teatro. Testar um novo 

padrão. Portal interativo. Responder 

questões pelo portal. 

História em quadrinhos. 

O que realmente pode ser feito? Tentar o jogo sobre bullying na aula de 

artes (fazer um cartaz para ele se 

expressar ou jogo de damas sobre 

bullying) 

Conversar com demais professores para 

saber do desempenho do menino sobre 

a compreensão e leitura 

Conversar com a mãe para saber se ele 

evidencia alguma outra dificuldade 
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Protocolo 2 

Data: 1.11.19 

Horário: 8:40 às 11:25 Local: – Laboratório de tecnologia e acessibilidade Centro 

de Educação 

Professora orientadora: Sarana  
 

Professoras presentes: Maria das Graças  
 

NÃO PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO ESTRATÉGIAS PARA 

Quais os comportamentos 

de não envolvimento do 

aluno durante a rotina ou 

atividade observada? 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 

 
Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do aluno na 

rotina ou atividade alvo? 

 

O aluno que já é um 

 

O aluno demostra pouco 

 

Como o aluno não gosta 

adulto, não é alfabetizado interesse culminando para de jogos, acredito que 

e tende a ficar irritado comportamentos distintos uma boa estratégia seria 

quando realizamos como: gritar alto se ficar inserir atividades com 

atividades propostas no irritado, rabiscar ou ate comidas. Já que o mesmo 

papel. Tente a aceitar mesmo amassar a gosta muito de comer. 

atividades mais manuais. atividade. Quando o Essa estratégia o deixa 

 mesmo começava a gritar bem humorado. 

 já o deixava livre.  
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REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 
 

( Perguntas feitas pelo 
orientador) 

Problemas que foram destacados 
 

Apesar de ser adulto não ser 

alfabetizado; 

Não permanecer em nenhum tipo de 

atividade escrita ou de alfabetização; 

Não gostar de brincadeiras ou jogos ( 

o que limitam ainda mais as 

estratégias). 

 

1- Não houve muito estimulo familiar 

em relação a escolarização do aluno. 

Pois este já chegou a frequentar a 

escola      tardiamente. 

2- O aluno nunca frequentou a sala 

regular, somente a sala do AEE o que 

provavelmente deve ter dificultado 

ainda               mais a iniciação a alfabetização. 

3- A idade do aluno deve contribuir 

pela falta do interesses em 

brincadeiras e jogos. 

Registros dos pontos-chave 

Questionamento dos orientadores Hipóteses dos professores 

O que precisa acontecer para que 

o problema seja solucionado? 

Iniciar atividades de texto que 

tenham  como tema alimentos. 

No intuito de realizar atividades 

escritas e fazer a permanência dele 

na sala regular. 

O que precisa ser providenciado?  

Textos simples que abordem 

alimentos, providenciar os alimentos 

que tem no texto. Para que o aluno 

associe palavras ao alimento, mesmo 

sem dominar a leitura. Trabalhar o 

pareamento de palavras como 

alimentos reais. 
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Iniciamos com uma conversa sobre o aluno Jose Francisco falamos um pouco sobre 

os vídeos já assistidos previamente. A professora frisou por diversas vezes a 

dificuldade de executar tarefas com o aluno, pela falta de interesse de diversas 

estratégias que a mesma tentou. Assim como pelo desinteresse em jogos e 

brincadeiras. 

 
 

 

 
 
 
 

  

O que realmente pode ser feito? Elaborar um cartaz com um texto 

sobre alimentos. l 

 

 
Levar os alimentos e os nomes destes 

alimentos para o aluno fazer 

pareamento. Como recompensa ele 

poderá sempre que acertar comer 

algum            alimento. 
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Protocolo 3 

Sessão de orientação 
 

Data: 1.11.19 
 

Horário: 8:40 às 11:25 Local: – Laboratório de tecnologia e acessibilidade Centro 

de Educação 

Professora orientadora: Sarana Cruz 
 

Professoras presentes: Ângela e Maricely 
 

Iniciamos com uma conversa sobre o aluno Lucas Augusto, falamos um pouco sobre 

os vídeos já assistidos previamente. As professoras frisaram por diversas vezes a 

dificuldade de executar tarefas com o aluno, por conta do comportamento hiperativo 

do mesmo. 
 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

Quais os comportamentos 

de não envolvimento do 

aluno durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

ESTRATÉGIAS PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do aluno na 

rotina ou atividade alvo? 

-A hiperatividade 

acentuada do aluno o 

impede de participar de 

muitas atividades; 

- A rotina previamente 

estabelecida também que 

este aluno participe de 

forma mais efetiva. 

- A pouca permanência do 

aluno em sala, já que o 

mesmo fica muito 

agressiva quando é 

insistido. 

 

Difícil de dizer que ele 

está envolvido. O aluno 

demostra pouco interesse 

culminando efetivamente 

na destruição da atividade 

proposta quando lhe é 

insistido para que ele 

execute a tarefa. 

 

Atividades que envolvam 

o Snoop. Pois o mesmo é 

bem apaixonado por este 

personagem, e 

acreditamos que uma 

rotina que provoque 

momentos enérgicos para 

que o mesmo possa 

desgastar energia, pois o, 

não consegue ficar em 

sala por muito tempo. 
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REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Registros dos pontos-chave 

Questionamento dos orientadores Hipóteses dos professores 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

Criar uma rotina e atividades que 

propiciem diminuir a hiperatividade do 

aluno. 

Tentar planejar atividades lúdicas com o 

conteúdo trabalhado em sala. 

Tentar organizar um túnel do snoop 

para incentivar ele ficar na sala e 

desenvolver algumas tarefas e como 

recompensa ir ao pátio. 

. 

O que precisa ser providenciado? Uma rotina intercalada com atividades 

físicas, corrida, túnel, brincadeiras. Para 

que o aluno gaste um pouco de sua 
energia. 

Planejar atividades que desempenhe 

.  

 

 

 

Comportamento hiperativo e impulsivo. 

Não permanecer em sala de aula 

A falta de aceitação da família a respeito 

do comportamento agressivo. 

 

O aluno não consegue se manter em 

sala, não sabemos a respeito da 

medicação, se esta não está inibindo 

essa energia infindável. 

Como família, principalmente, a mãe 

não aceita este comportamento, 

afirmando que ele só se comporta assim 

na escola, isso reforça ainda mais para 

que o aluno mantenha estas atitudes. 

 

 
A falta de planejamento junto com os 

professores também dificultam 

proporcionar aulas mais enérgicas, no 

intuito de tentar diminuir a energia do 

aluno. 
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esse papel. 

 

O que realmente pode ser feito? Elaborar uma rotina articulada com 

brincadeiras no pátio. 
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Protocolo 4 

REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 
 

“Por que será que esse problema existe?” 
 

“Quais os maiores determinantes do 

problema?” 

( Perguntas feitas pelo orientador) 

 
 

 

   NÃO PARTICIPAÇÃO 
  

Quais comportamentos 
 de não envolvimento  

do aluno durante a rotina 
ou atividade observada? 

 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 
envolvimento do aluno 

durante a rotina ou atividade 
observada? 

ESTRATÉGIAS PARA 

PARTICIPAÇÃO 

      Quais estratégias 
poderiam favorecer a 

participação ou 
envolvimento do aluno na 
rotina ou atividade alvo? 

 

 

 

 

- O aluno não apresentou 
resistência para realizar 
a tarefa, mas se sentiu 

incomodado em realizar 
a atividade devido a 

parecer não gostar de 
ser filmado. Ver anexo... 
- Dificuldade em fazer 

produção textual  
- O aluno escreve 

espontaneamente 
apenas palavras que já 
conhece, estando em 

processo de 
alfabetização  

 

 

 

 

- O aluno demonstra interesse 

em participar das atividades, 
prontamente 

- Responde melhor as atividades 
de produção textual através 

de desenho 
- no uso de dicionário 

apresentou dificuldade em 
manuseá-lo, mas realizou a 
pesquisas do significado das 

palavras usando celular 

 

 

 

 

- Reforçar o comportamento 

para realização da 
atividade por meio da troca 
(fazer atividade e mostrar 

ao professor titular) 
- Construção de frases por 

meio de imagens como 
suporte 

- Passo a passo mostrando 
como usar o dicionário 

- Uso do celular para  
procurar o significado das 

palavras 



 

 
363 

 

 

 
 

 
- Falta de planejamento 

 

 
- As professoras não tem acesso ao 

planejamento das aulas previamente 

Registros dos pontos-chave 

 
 Dificuldade em produzir textos 

  Falta de conhecimento em manusear 
o dicionário para procurar o significado das palavras (como fazer?); 

 Dificuldade no processo de letramento e alfabetização 

 Limitado interesse por coisas diferentes do seu foco de interesse 
 
 

 
ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 

Área de registro dos professores 

 
 

- Acesso prévio ao planejamento 
 

- Construção de frases partindo do 

interesse do aluno e fazendo relações 

com outros assuntos que estão sendo 

abordados em outras disciplinas 

- Utilizar imagens para compreensão 

do que é uma frase 
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O que precisa ser providenciado? Área de registro dos professores 

 

- Livro do professor 
 

- imagens relacionadas a aula 
 

- Planejamento 
 

- Passo a passo do uso do dicionário 

O que pode realmente ser feito? Área de registro dos professores 

 

- As imagens relacionadas a aula 
 

- Passo a passo do uso do dicionário 
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Protocolo 5 
 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

 
 

Quais os comportamentos de não 

envolvimento do aluno durante a 

rotina ou atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 

 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

ESTRATÉGIAS 

PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do 

aluno na rotina ou 

atividade alvo? 

 
 
Não reconhece as letras do próprio 

nome. Não tem sequencia lógica. 

Não tem noção de forma e não faz 

pegada da pinça. 

 
Ele cola 

mecanicamente nas 
atividades 

. 

 
Utilizar material 

emborrachado. Foto 

do pai ou da mãe nas 

atividades. Foto dele 

em pé com 

retângulos coloridos 

da mesma forma das 

letras com 

associação de cores. 

Montar um crachá do 

nome com ficção em 

velcro. Letra vasada 

do próprio nome, com 

pontilhados e uso de 

um modelo para 

resenho e escrita. 

 

 
REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 

 

“Por que será que esse problema 

existe?” 

“Quais os maiores determinantes 

do problema?” 

( Perguntas feitas pelo 

orientador) 
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Fica pulando no portão da escola. Professora 

não consegue dar sequência a atividades. O 

aluno chega tarde na escola, já na hora do 

lanche. O aluno só permanece na sala com a 

presença da cuidadora. Algumas vezes ele entra 

na sala. Não escreve. Únicas palavras 

compreensíveis que vocaliza são as vogais, 

Mamã e Dida. 

 
 

 
Medicamento, acorda tarde, 

cansaço e protesto. Não entra na 

sala todos os dias. Salas 

ambientes atrapalham. Pais 

separados, mãe dá plantão. Usa 

fraudas ainda. Problema motor 

fino. 

Registros dos pontos-chave 

 

● Falta de colaboração dos pais 

● Falta de planejamento 
 

 

ELABORAÇÃO DAS 
HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 

Chegar cedo na escola para entender 

toda a rotina. Uso de histórias sociais 

para aprender a rotina e deixar a luva. 

Uso de comunicação alternativa com 

uso de fotos. 

O que precisa ser providenciado? Combinado com os pais sobre a 

importância de chegar cedo na 

escola. Foto do carro, do trajeto até a 

escola. Fotos dos ambientes e objetos 

escolares. 

Foto das luvas, do corpo dele em pé, 

dos professores. Fazer quadro de 

rotina e fixar perto do portão da 

escola.Envio da rotina para os pais. 

Foto. Crachá com velcro e chaveiro 

com gravuras da rotina para uso da 

comunicação alternativa. 
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O que pode realmente ser feito? Combinado com os pais sobre a 

importância de chegar cedo na 

escola. Foto do carro, do trajeto até a 

escola. Fotos dos ambientes e objetos 

escolares. 

Foto das luvas, do corpo dele em pé, 

dos professores. Fazer quadro de 

rotina e fixar perto do portão da escola. 

Envio da rotina para os pais. Foto. 

Crachá com velcro e chaveiro com 

gravuras da rotina para uso da 

comunicação alternativa. 
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Protocolo 6 
 

 
NÃO PARTICIPAÇÃO 

 
 

Quais os comportamentos de não 

envolvimento do aluno durante a 

rotina ou atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou 

atividade observada? 

ESTRATÉGIAS PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do aluno na 

rotina ou atividade alvo? 

 
 

 
Nenhuma autonomia nas 

 
 

 
Fica o tempo todo 

 
 

 
Uso de reforços positivos 

atividades escolares. sentado na carteira para motivar seu 

 assistindo aula calado, interesse. 

 mas só fala quando é  

 questionado.  

 
REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 

 

“Por que será que esse problema 

existe?” 

“Quais os maiores determinantes do 

problema?” 

( Perguntas feitas pelo orientador) 

 
 
 

Dificuldade de escrita. Não gosta de escrever e 

muito lento. Uso de fraudas. Depende dos 

comandos dos professores. Falta de autonomia 

para higienizar-se. A mãe não aceita que 

 
 

 
Possível Disgrafia. Uso de 

medicação. Superproteção materna. 

Ansiedade por causa da formatura. 
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ninguém faça sua higienização.  

Registro dos pontos-chave 

 

● Falta de autonomia 

● Maior suporte da professora titular 

 

 

 
ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 

Professor titular assumir a 

responsabilidade de dar as orientações 

das atividades, sem depender da presença 

da professora de educação especial. 

Permitir o uso do computador em algumas 

atividades e avaliações. Frequentar a sala 

de recursos apenas no contraturno. 

O que precisa ser providenciado? Apoio da coordenação para diálogo sobre 

a auto responsabilidade do professor 

regular no ensino do aluno. Trabalho 

colaborativo com esse professor para 

planejarmos junto. Conscientização com a 

mãe. 



 

 
370 

 

 

O que pode realmente ser feito? Apoio da coordenação para diálogo sobre 

a auto responsabilidade do professor 

regular no ensino do aluno. Trabalho 

colaborativo com esse professor para 
planejarmos junto. Conscientização com a 

mãe. 

 
Protocolo 7 

 

NÃO PARTICIPAÇÃO 

Quais os comportamentos 

de não envolvimento do 

aluno durante a rotina ou 

atividade observada? 

PARTICIPAÇÃO 
 

Quais as formas de 

envolvimento do aluno 

durante a rotina ou atividade 

observada? 

ESTRATÉGIAS PARA 

PARTICIPAÇÃO 

Quais estratégias 

poderiam favorecer a 

participação ou 

envolvimento do aluno na 

rotina ou atividade alvo? 

 
 

 
- Isolamento em sala de 

aula 

- Não houve respostas as 

questões realizadas pela 

professora 

 
 
 
 
 
 
 

- Não houve participação do 

aluno na aula 

 
 
 
 

 
- Utilização de recursos 

audiovisuais 

- Trabalho em grupo 

- Estereotipia com o 

“paninho verde” 

 - Uso de imagens para 

representar as artes que 

estavam sendo expostas 

- Falta de interesse e 

atenção na aula 

  

 

 
REGISTRO DO PROBLEMA CAUSAS DO PROBLEMA 

 

“Por que será que esse problema existe?” 
 

“Quais os maiores determinantes do 

problema?” 

(Perguntas feitas pelo orientador) 
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● Falta de rede de apoio 

● Falta de envolvimento do professor regular 

Registro Dos Pontos-Chave 

 
 

 
- a aula não é interessante 

 

- não há estímulo para participação 
- falta de professor educação especial 

 

- não envolvimento dos professores 

da sala de aula regular 

 
 

 
- a aula não é interessante 

 

- não há estímulo para participação 
- não são vistos como aluno 

 

- o professor não tem um olhar diferenciado 

para o aluno 

 

 

 
 
 

 
ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

QUESTIONAMENTOS DOS 

ORIENTADORES 

HIPÓTESES DOS PROFESSORES 

O que precisa acontecer para que o 

problema seja solucionado? 

 

- criar estratégias de mediação para 

participação ativa das aulas 

- despertar dos professores entendendo 

que eles são responsáveis por aquele 

aluno, também 

- criar estratégias para estabelecer vínculo 

aluno-professor 
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O que precisa ser providenciado?  

- professor da educação especial 
 

- atuação da coordenação junto aos 

professores da sala de aula regular 

- diálogo com a turma 
 

- estimular a participação na aula através 

de trabalhos em grupo 

O que pode realmente ser feito? - conversa com a coordenação 
 

- diálogo com os professores para expor a 

situação atual do aluno 

- estimular a participação na aula através 

de trabalhos em grupo 

- diálogo com a turma 

 
 


