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APRESENTAÇÃO 

 

O I Seminário Nacional de Educação para Altas 

Habilidades/Superdotação foi parte das atividades previstas pelo Grupo de 

Estudo e Pesquisa sobre Altas Habilidades/Superdotação - GEPAHS para o 

ano de 2019. Em sua primeira edição, o evento teve como temática “os 

desafios da identificação das pessoas com Altas Habilidades/Superdotação – 

AH/SD, bem como refletir sobre a prática educacional encontrada hoje pelas 

pessoas que já foram identificadas e a importância das tecnologias no 

desenvolvimento das habilidades”. Comemorar o Dia Internacional das AH/SD 

e assim promover diálogos por meio de encontros como este se justifica nas 

recorrentes queixas de educadores (professores e pais) quanto à falta de 

conhecimento acerca das AH/SD, bem como as dificuldades de se realizar a 

identificação e a posterior intervenção e os inúmeros conflitos enfrentados 

pelas pessoas com AH/SD no decorrer da aprendizagem e de sua vida 

acadêmica, o que, quase sempre, resulta na busca por especialistas, que nem 

sempre estão preparados para atendê-los.  

O I Seminário Nacional de Educação para Altas 

Habilidades/Superdotação pretendeu apresentar as futuras intenções do 

GEPAHS e socializar as ações desenvolvidas pelo grupo; fomentar o diálogo 

entre as famílias/alunos com indicadores de AH/SD, bem como os profissionais 

que de alguma forma contribuem para identificação/intervenção desses 

sujeitos; possibilitar novos projetos para atender demandas relacionadas às 

AH/SD; expor processos criativos de produções de alunos com AH/SD. O 

evento espera ter contribuído para o processo de formação inicial e continuada 



de professores, favorecendo uma atuação mais pertinente às necessidades 

dos alunos com AH/SD.  

Atualmente existe uma demanda de investigação aos sujeitos que 

apresentam indicadores de AH/SD e muitos deles apresentam algumas 

dificuldades em seu percurso de aprendizagem desafiando familiares e 

educadores a buscar alternativas, as quais não estão postas, pois não há uma 

metodologia aplicável hoje para esse tipo de atuação. Sendo assim o 

Seminário pretendeu fomentar a discussão sobre a identificação e as ações 

posteriores à mesma visando à elaboração de propostas de formação e 

atendimento junto a profissionais, pais e alunos com AH/SD por meio de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e socializar as possibilidades de 

intervenção para esse público. 

A metodologia do evento contou com palestras e mesas redondas que 

propiciaram troca de experiências e reflexões para acadêmicos do Curso de 

Pedagogia e demais licenciaturas com profissionais, familiares e pós-

graduandos que atuam na Educação Especial com a finalidade de preparar 

esses acadêmicos para o cotidiano da sala de aula. 

 

 

Boa leitura a todas e todos! 

Comissão Organizadora – 2019 
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