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Resumo: Este relato tem por finalidade apresentar uma experiência de atendimento do Nú-

cleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Goiás – NAAH/S - GO quanto ao 

processo de avaliação, encaminhamento e acompanhamento de um estudante Superdotado. A 

metodologia de avaliação e as propostas de atendimento utilizadas pelo NAAH/S - GO se 

baseiam em referenciais teóricos em Altas Habilidades e, nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica. Observa se nesse trabalho a importância da avaliação 

e da identificação das potencialidades, dos interesses e das necessidades de um aluno superdo-

tado enquanto processo de tomada de decisão no que tange ao atendimento de suas Necessi-

dades Educacionais Especiais (NEEs) para que ele se sinta adequado, ajustado e, principal-

mente, desenvolva com qualidade e segurança, suas potencialidades, Desse modo, ressalta a 

importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para que esses objetivos se-

jam alcançados. 

 

Palavras chave: Avaliação. Atendimento. Superdotação. 

Eixo temático: Práticas pedagógicas e psicopedagógicas na perspectiva da diferença humana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato de experiência apresenta o trabalho realizado pela equipe do 

Núcleo de Atividades de Altas de Habilidades/Superdotação (NAAH/S – GO), no processo de 

avaliação, encaminhamento e acompanhamento do estudante M. iniciado em agosto de 2016 

por solicitação da mãe, tratada aqui por Maria, que nos relata que desde quando seu filho ti-

nha 06 meses já apresentava ser diferente no modo de ser e de agir. 
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Será relatado as angustias de Maria na busca da identificação das necessidades 

educacionais de seu filho, visto que desde quando iniciou sua trajetória escolar aos dois anos 

de idade, ele se apresentava à frente dos demais alunos quando comparado à idade/série. M. 

se sentia inadequado aos ambientes escolares, havia muitas reclamações por parte da criança, 

principalmente quanto às atividades promovidas na escola, pois ele sempre achava que eram 

muito fáceis e repetitivas. Estes incidentes fizeram com que Maria matriculasse M. em diver-

sas escolas, porém em todas elas houve dificuldade de atendimento especializado que iria de 

encontro às potencialidades apresentadas por M.  

Maria procurou o NAAH/S quando seu filho tinha apenas dois anos, porém na 

época o Núcleo só atendia crianças a partir dos seis anos. Assim, quando M. completou seis 

anos a mãe procurou novamente o NAAH/S, mas não temos registro do motivo pelo qual não 

foi realizada a avaliação neste ano. Quando M. estava no segundo ano, com sete anos, Maria 

novamente entrou em contato com o NAAH/S relatando que o filho apresentava várias difi-

culdades de adaptação ao sistema de ensino, com anseio por novos desafios, interesses varia-

dos em áreas de pesquisa, muito adiantado cognitivamente, porém, bastante desmotivado e 

sem interesse nas atividades escolares chegando a dizer que perdeu o interesse em ir para a 

escola, porque lá não aprendia nada. 

A família de M. peregrinou por várias instituições em busca de avaliação e 

atendimento às necessidades de M. conforme comprovados em relatos significativos feitos 

durante a avaliação, relatando sobre o sofrimento da família por não encontrar apoio quanto 

ao atendimento adequado às NEEs de seu filho. Sobre esse aspecto, percebe-se a importância 

dos NAAH/S:  

[...] pais de crianças e jovens com altas habilidades /superdotação podem se sentir 

isolados e sem apoio. Por isso, é imprescindível manter abertos os canais de comu-

nicação entre família e escola. Atento a esta questão, a Secretaria de Educação Espe-

cial do Ministério da Educação propôs para os Núcleos de Atividades de Altas Habi-

lidades/Superdotação, além de unidades de atendimento ao professor e ao aluno, 

uma unidade de apoio à família visando prestar informação, orientação e suporte à 

família do aluno com potencial elevado. O objetivo deste trabalho é contribuir para 

que a família adquira uma melhor compreensão do comportamento do filho superdo-

tado, seja uma parceira da escola no estímulo ao desenvolvimento das potencialida-

des da criança ou jovem com altas habilidades, promovendo o incremento das rela-

ções interpessoais nos contextos familiar e escolar (FLEITH (Org.), 2007, p. 09). 

 

Foi nesse contexto que M. chegou ao Núcleo, e partindo da premissa que nosso 

trabalho compete à avaliação, encaminhamento e acompanhamento do estudante, e também 

orientar pais e professores quanto ao Plano de Desenvolvimento Individualizado, sendo as-
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sim, foi procedida a avaliação embasados, principalmente nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e em especialistas na área das Altas Habilidades/Superdotação - AH/S.   

M, é nascido em Morrinhos no interior de Goiás, no dia 30/05/2009 a 131 Km 

de Goiânia, onde está situado o NAAH/S, porém, a distância não nos impossibilitou de proce-

der a avaliação e acompanhamento do atendimento do aluno. As proposições aqui descritas 

emergem da análise de dados reais, em consonância com o Fluxograma de Atendimento4.  

produzido pelo NAAH/S – GO. O fluxograma em questão direciona o processo de avaliação 

pautado em sugestões obtidas por diversos autores. 

 

Especialistas como Yewchuk e Lupart (1993) recomendam que a identificação dos 

alunos para o AEE seja feita em dois estágios. No primeiro devem ser feitas entre-

vistas e testes para identificar o grau de inteligência, criatividade, nível de desempe-

nho acadêmico e autoconceito do aluno, e entrevistados o professor e os pais a res-

peito das características e áreas de interesse do aluno. No segundo, o estudante é 

convidado para uma entrevista de longa duração, durante a qual ele realiza algumas 

atividades acadêmicas e todo o material escolar significativo é também examinado. 

Procura-se observar ainda como ele organiza, desenvolve ou lida com tarefas aca-

dêmicas, identificando também seu estilo cognitivo pessoal de aprender e sua auto-

percepção como aprendiz. Com base nos dois estágios, deve-se delinear um progra-

ma específico para o aluno, onde suas áreas fortes serão reforçadas e as fracas traba-

lhadas, com o auxílio dos pais e professores. (VIRGOLIM, 2007, p. 58). 

 
 

O processo de investigação ocorreu a partir da coleta de dados do estudante, da 

família e da escola em diferentes etapas, lugares e situações, de acordo com os seguintes pro-

cedimentos: Acolhimento dos pais, entrevistas, sondagem da escola, avaliação psicopedagó-

gica do estudante, estudo de caso, devolutiva das conclusões aos pais e orientações à escola. 

Os instrumentos utilizados foram: jogos de memória, leitura, cálculos, oratória, desenhos, 

pintura, etc., realizadas em dias alternados. Algumas atividades foram extraídas do livro “Toc 

Toc Plim Plim! Lidando com as emoções, brincando com o pensamento através da criativida-

de”. Outras atividades foram elaboradas pela própria equipe. As abordagens ocorreram de 

forma sistemática, seguindo os dispositivos legais e pedagógicos determinadas pelo Ministé-

rio da Educação e Cultura – MEC, pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás – SEDUC 

e pelo NAAH/S - GO.  

                                                           
4 Este documento legitima o desenvolvimento das ações com respaldo nas Diretrizes Educacionais destinadas ao 

público alvo do Ensino Especial na área das Altas Habilidades/Superdotação - AH/S, embasamento teórico-

metodológico na literatura especializada e na legislação que assegura o Atendimento Educacional Especializado 

- AEE para estudantes com indícios de AH/S; conforme as diretrizes do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC em consonância e Secretaria de Educação - SEE – Goiás.  
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Renzulli & Reis (1997) com base na teoria dos três anéis define a superdotação 

como comportamentos que resultam da confluência entre altas habilidades, criatividade e en-

volvimento com a tarefa. De acordo com os autores: 

 

A teoria dos Três Anéis propõe uma análise mais abrangente e a avaliação para a 

identificação de Altas Habilidades/Superdotação se constitui de forma qualitativa, 

não apenas por testes de QI, mas pela observação do professor e da família que bus-

ca no estudante as características descritas no conceito e o encaminha para equipe 

técnica de avaliação (MOQUIUTI, 2018) 

 

Durante a avaliação foi percebida que as características apresentadas por M. es-

tão claramente identificadas na literatura específica em AH/S. Segundo a definição de Renzul-

li (1976), as crianças com indícios de AH/S apresentam as seguintes características: Perfecci-

onismo; perceptividade; autoconsciência; perseverança; necessidade de entender e de estimulo 

mental; previsão e exatidão; tem senso de humor; sensibilidade/empatia; intensidade; não 

conformidade; questionamento da autoridade; intensidade emocional; paixão em aprender, e 

grande vocabulário. Desse modo, o superdotado gosta de perguntar e aprende com rapidez, 

gosta de longos períodos de concentração, tem boa memória, excelente raciocínio verbal e/ou 

numérico. É um consumidor de conhecimento e lê por prazer. Tende a agradar aos professo-

res. Gosta de livros técnicos/ profissionais. Tem tendência para gostar do ambiente escolar. 

Necessitam de professores sensíveis aos seus intensos sentimentos de frustração, de paixão, 

de entusiasmo, de raiva e de desespero. Precisam do apoio dos adultos para persistir em suas 

tarefas ou para canalizar suas energias de forma mais eficiente. Demonstram perceptividade 

(insight) e capacidade de reflexão. Possuem senso agudo de justiça e imaginação vívida. 

Comprovado as características das AH/S, alguns autores explicam sobre o que observamos 

em M.:  

Vários autores concordam que, em se tratando de crianças superdotadas, altos níveis 

de desenvolvimento cognitivo não necessariamente implicam em altos níveis de de-

senvolvimento afetivo (Clark, 1992; Neihart, Reis, Robinson & Moon, 2002; Sil-

verman, 1993). Essas crianças são caracterizadas afetivamente por uma grande sen-

sibilidade, proveniente da acumulação de uma quantidade maior de informações e 

emoções, captadas pela criança, do que ela pode absorver e processar. A informação 

emocional vem tanto de fora quanto de dentro da própria criança, a qual precisará 

aprender a aplicar suas capacidades cognitivas a este material, para que possa com-

preender seu mundo emocional. Um programa adequado deve dar oportunidades pa-

ra que a criança tenha consciência dos seus aspectos emocionais, ajudando a aplicar 

suas habilidades verbais e de compreensão avançadas às suas experiências emocio-

nais. A consciência social, que frequentemente aparece cedo no desenvolvimento 

destas crianças, torna-se uma oportunidade para se desenvolver nelas uma adequada 

estrutura de valores e de transformar valores em ações sociais. (apud VIRGOLIM, 

2007, p. 44) 

 

Diante de todas as características acima, constatou-se que M. apresenta indícios 

de AH/S, foi visto que o estudante demonstrou grande facilidade de aprendizagem, elevada 
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criatividade. Além disso, demonstrou grande envolvimento na aprendizagem e na realização 

de tarefas em áreas de seu interesse e potencial elevado nas áreas: intelectual, acadêmica, psi-

comotricidade e artes. Desse modo, foi sugerido a M. avanço de série, enriquecimento curri-

cular, exploração das suas potencialidades por meio do AEE, tanto na sala regular com práti-

cas pedagógicas diferenciadas quanto no ambiente familiar, garantindo assim, que suas poten-

cialidades fossem trabalhadas. Isso contribuiria para que fossem mantidos o foco e o interesse 

nas diversas atividades de maneira que estimulem, potencializem e assegurem seu pleno de-

senvolvimento. Tais sugestões foram acatadas pela família e pela escola, sendo que o AEE na 

sala de recursos foi oferecido em uma escola próxima, sob a orientação do NAAH/S, visto 

que na escola municipal em que se encontrava matriculado, não possuía sala de recurso multi-

funcional. Sobre a necessidade de um ambiente propicio ao desenvolvimento dos talentos 

Guenther (2006) ressalta: 

[...] a capacidade e talento humano se desenvolvem, e se expressam em produção 

superior, desde que o potencial seja identificado, estimulado, acompanhado e orien-

tado” (p.31). Sem estes fatores, sem dúvida, os talentos mais promissores em nossa 

sociedade serão desperdiçados. Este é um dos grandes desafios que teremos que en-

frentar. (apud VIRGOLIM, 2007, p. 19) 

 

 

Sobre o avanço de estudos a Legislação brasileira que trata da educação inclu-

siva reconhece os estudantes com indícios de AH/S, como especiais; propõe AEE e regula-

menta a aceleração de série. 

[...] A Resolução n.º 02/2001 estabeleceu ainda que: as escolas da rede regular de 

ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns: ...atividades 

que favoreçam, ao aluno que apresente altas habilidades/superdotação, o aprofun-

damento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementa-

res nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos 

sistemas de ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa es-

colar. (BRASIL, 2001, Art. 8.º, IX).  

 

O NAAH/S acompanhou todo o processo de enriquecimento escolar oferecido 

ao aluno M. por meio de e-mail, telefone e WhatsApp, e de acordo com a mãe, o filho ficou 

mais feliz na nova turma, porém ainda achando tudo muito fácil, seus interesses na área de 

matemática, por exemplo, estava em nível de crianças do ensino fundamental II. Mas os ga-

nhos com o avanço foram significativos uma vez que além do avanço de série, M. também foi 

atendido na própria sala regular com atividades de enriquecimento onde desenvolvia suas 

capacidades, e também na sala de recursos multifuncional no contra turno em outra escola. 

Segue partes do relato da mãe informando sobre o avanço escolar de M.: 

“(...) A aceleração indicada e acompanhada pela Equipe de Atendimento do 

NAAH/S foi muito positiva, ele está mais feliz, embora, reclame que ainda está muito fácil e 
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não vê a hora de ir para a 4ª série. Ele afirma que é chato ficar repetindo algo que já apren-

deu e quer conteúdos novos. Quando aprende algo novo, conta tudo e fica radiante (...)” 

 “(...) Ele brinca com os coleguinhas da 3º série (acima da sua), com jogos de 

cartas, e eles pediam para ele somá-las no final do jogo, pois perceberam a sua habilidade 

em cálculos. Afirma que gosta da professora atual tanto quanto da anterior, mas tem medo de 

ficar perguntando por que ela não gosta. M. diz que ela é brava, mas engraçada e que gosta 

dela. Nem todos os professores estão preparados e à disposição para atender as curiosidades 

do meu filho. Isso não é novidade para nós. Por isso procuramos ajudar em casa com estímu-

los para que ele se desenvolva da melhor forma. Não temos boas condições financeiras, mas 

atenção e amor temos de sobra (...)”.   

Sobre os atendimentos na Sala de Recurso Multifuncional, os atendimentos, 

ainda são restritos e geram muitas dúvidas sobre como proporcionar suplementação adequada 

ao desenvolvimento de capacidades. No caso de M. ele foi muito bem acolhido por sua pro-

fessora e que muito se interessou pelo caso e buscou diversas alternativas para atendê-lo ade-

quadamente, o sucesso foi imediato, pois logo percebeu as habilidades e interesses do aluno e 

juntos traçaram metas para os atendimentos. No primeiro momento a professora fez ativida-

des para conhecer um pouco mais sobre suas capacidades, habilidades e interesses. Perceben-

do seu grande interesse por leitura, raciocínio lógico e desenho, elaborou um plano de desen-

volvimento para M. que consistiu nos seguintes projetos: escrita e ilustração de um livro a 

partir de palestras de conscientização sobre a importância de cuidar e de manter a escola lim-

pa que seria realizada pelo próprio aluno. Sabendo da paixão de M. pela disciplina de mate-

mática, a referida professora sempre trabalhava, junto ao aluno, atividades de enriquecimento 

nesta área.  

Sobre o AEE na Sala de Recurso a mãe relatou: 

“(...) ele ama ir, e quando não tem, reclama. Frequentar as aulas do AEE tem 

feito muito bem a ele, ele está feliz e gosta muito da professora, fala que  duas horas passam 

muito rápido lá." 

Faz se necessário ressaltar a importância do papel da família no desenvolvi-

mento de M. que sempre o apoia e favore um ambiente estimulador de suas capacidades e 

talentos. Ao perceber a felicidade, interesse e paixão despertados durante os atendimentos na 

sala de recurso e das reclamações do filho quanto ao pouco tempo para desenvolver tudo o 

que queria, os pais criaram uma sala de recurso em sua própria casa e estreitaram comunica-

ção entre a professora que o atendia, dando assim, continuidades aos projetos em casa tam-

bém. 
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Enfim, após sua avaliação e o atendimento às suas necessidades individuais, M. 

concluiu o terceiro ano com muita satisfação e melhor desempenho. 

Já no quarto ano M. teve vários problemas na sala regular causados pelo des-

preparo de sua professora regente o que gerou sua transferência para outra escola. Segue rela-

tos de Maria: 

“(...) M. foi promovido para a 4ª série. Às vezes a professora ficava irritada. 

Uma vez ele contou que foi designado para ensinar uma coleguinha, mas ela conversava mui-

to e não estava interessada em aprender. Ele é quem foi chamado a atenção. A professora era 

muito rígida, não demonstrava carinho, colocava a sala toda de castigo, deixava sem recreio 

e dava excesso de tabuada para estudar em casa. Eu conversava muito com ele sobre não 

conversar na sala, mas ele sempre dizia que era muito difícil ficar duas horas sem abrir a 

boca. Conversava para responder ou perguntar rapidamente algo aos coleguinhas.  A profes-

sora reclamou no Conselho de classe que ele perguntava demais. Afirmou que se ele fosse 

superdotado não deveria ficar perguntando e estava com dificuldades por ter sido acelera-

do(...)” 

“(...) Os dois últimos dias foram a gota d´água para baixar a autoestima dele 

por ter ficado sem recreio. Já não estava feliz como antes por causa da viagem do pai para a 

Nova Zelândia, juntando com as atitudes repressoras da professora, o desempenho escolar 

dele caiu. Eu fiquei muito triste. ...” 

“(...) Não queria vê-lo ser maltratado pela professora. Acredito que a criança 

é feliz num ambiente agradável, tratada como criança, aprende muito mais do que quando 

sufocada pelo medo da professora (...).” 

                        “(...) Se a professora desde o início tivesse aceitado fazer o atendimento com o 

apoio do NAAH/S - GO poderia ter enviado o relatório dela conforme foi solicitado pela 

equipe e não enviou. Acho que estava sendo exigido dele mais do que das outras crianças, 

por ter sido acelerado (...)” 

                             “(...) Por estes motivos, tive que mudá-lo de escola. Agora ele está numa 

escola municipal que conta com uma diretora de mente aberta para aceleração. A escola tem 

sala de recurso multifuncional e conta com professora de AEE. O professor da sala regular é 

educado e com boas referências (...)”. 

Na escola atual, onde finalizou o quarto ano, M. foi muito bem atendido em 

suas necessidades e potencialidades. O professor regente percebendo suas diferenças no modo 

de aprender ofereceu a ele suplementação escolar, permitiu que ele realizasse atividades a 
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nível mais elevado e que fizesse atividades de seu interesse quando terminava as atividades 

propostas a todos os alunos. 

Sobre o este professor regente Maria conta: 

                        “(...) é um professor muito sensível e que colabora com o desenvolvimento de 

M. sempre o colocando para ajuda-lo e permitindo que M. faça atividades a nível mais avan-

çado (...)”. 

                      “(...) graças a Deus meu filho é querido e sempre chega em casa muito feliz. Na  

escola tem um campo de futebol onde joga bola todos os dias e tem aulas de educação física. 

O professor leva os alunos para uma quadra próxima, às quintas-feiras para aula de educa-

ção física. M. sempre teve mania de corrigir os professores  e quando o professor atual erra e 

M. corrige,  ela não fica zangado, diz que fica é admirado com a perspicácia dele ( ...)”. 

 

Em meados de agosto de 2017, Maria informou à escola e ao NAAH/S que a 

família se mudaria para Nova Zelândia. Tal mudança a estava deixando muito angustiada, 

pois M. estava muito feliz na escola atual.   

O ano letivo foi finalizado com muito sucesso por M. graças ao acolhimento de 

todos os integrantes da escola que proporcionaram um ambiente estimulador e propício ao seu 

desenvolvimento integral. 

Então, em dezembro de 2017, Maria e seu filho M. se mudam para Nova Ze-

lândia; mas não perdermos o contato com ambos. Ela sempre nos informa sobre o desenvol-

vimento de M., por meio de e-mail e WhatsApp. Em um de seus e-mails relatou:  

“(...) Meu esposo veio nos buscar para morarmos na Nova Zelândia e mais 

uma vez outra mudança de escola. Confesso que tive muito receio, mas a adaptação dele aqui 

está sendo mais rápida que imaginávamos. Eu e meu esposo estamos felizes em ver nosso 

filho bem. Na Nova Zelândia os estudantes ao chegarem na sala de aula têm vinte minutos 

para fazerem o que quiserem: conversar com o colega, sair, brincar no parquinho, ler um 

livro etc.  M.  pediu para desenhar dinossauros e algumas crianças ficaram admiradas ao 

verem seu desempenho. Mesmo não entendendo tudo que o professor falava, ele conseguiu 

aprender um jogo de bingo em inglês e acertou vários pontos. Ele conseguiu, também enten-

der um vídeo de exercícios de relaxamento. Saiu da escola contando os detalhes e afirmou 

que foi um dos dias mais felizes da vida dele(...)” 

Em um outro e-mail Maria relatou que na Nova Zelândia os professores são 

mais habilidosos no atendimento de todos os estudantes e na utilização de técnicas pedagógi-

cas mais lúdicas e eficientes. 
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“(...) Recebeu elogios dos professores”. Fizeram ditados e mesmo sem domi-

nar o idioma inglês acertou 85%. Fiquei admirada, está mais rápido que imaginei. As profes-

soras de artes ficaram encantadas com os desenhos dele. Está se destacando rapidamente. 

Por um lado um alívio, por outro uma preocupação, pois quando ele falar Inglês fluentemen-

te, com certeza aprenderá muito mais rápido que as outras crianças. Ele já falou que não 

quer ser acelerado aqui, pois adora o professor e as outras crianças. Ele fala muito bem do 

professor dizendo que ele tem muita paciência. Não dão tarefas para casa e mandam livros 

para as crianças lerem. Não tem provas e não repetem o ano. As avaliações do desempenho 

são feitas individualmente. Oferecem campeonatos esportivos durante o ano, e as crianças 

escolherem a área em que querem participar. 

Maria nos informou também que já no primeiro bimestre, M. se destacou nas 

atividades acadêmicas e recebeu vários certificados de aluno destaque: 

 “(...) M. logo foi reconhecido por suas potencialidades e na primeira reunião 

de pais fomos pegos de surpresa ao ver exposto “Certificado de Criança em Destaque da 

Sala”. No saguão de entrada são afixados os certificados dos três estudantes melhores do 

mês. Fiquei muito feliz por ele ter sido reconhecido tão rápido. Fui falar com o professor e 

ele me disse que meu filho tem uma inteligência incrível, excelente raciocínio e que aprende 

muito rápido. Precisa sempre dar atividades extras e mais difíceis. Eu não imaginava que na 

primeira reunião ouviria tantas coisas boas sobre ele (...)”. 

Segundo Maria, M. está apresentando desenvolvimento satisfatório, uma vez 

que, na escola na Nova Zelândia é oferecido o AEE em AH/S e que M. foi inserido no pro-

grama de atendimento a estudantes superdotados (lá, utilizam o termo “aluno talentoso”). Ela 

também afirmou fazer questão da continuidade do acompanhamento do filho pelo NAAH/S – 

GO, mesmo residindo num país distante onde o filho recebe atendimento de qualidade. A 

Equipe NAAH/S prossegue acompanhando a família via e-mail e WhatsApp. 

 

Considerações Finais 

As considerações deliberadas estão vinculadas à relação entre teoria & prática 

e aplicação dos princípios teóricos da educação inclusiva. Famílias e educadores devem estar 

sempre atentos e preparados para reconhecer o perfil de estudantes com indícios de AH/S. E, 

após a identificação destes indícios, oferecer desafios estimulantes na área de interesse do 

estudante e possibilitar inovações para o enriquecimento de suas habilidades notáveis e talen-

tos, além do respeito as diferenças individuais.  
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Espera-se que as discussões propostas possam contribuir para dar maior visibi-

lidade ao sofrimento de muitas famílias e principalmente dos estudantes com indícios de 

AH/S, considerados ainda invisíveis nas escolas em decorrência do desconhecimento acerca 

da importância do AEE e do atendimento de suas NEEs. 

Portanto, reitera-se a relevância deste relato de experiência para fins de estu-

dos, dada a riqueza de dados catalogados, empenho da família e a descrição real das dificul-

dades encontradas pelas escolas quanto ao atendimento das NEEs de estudantes com indícios 

de AH/S. 

As devolutivas ocorreram em forma de pareceres, relatórios, conversas infor-

mais e/ou atendimentos à família e à escola. Todo o processo consistiu em oportunizar ao 

estudante M. o acesso a uma educação que supra suas NEEs já que a equipe considerou que 

ele apresenta maiores potencialidades e habilidades gerais de conhecimento que as demais 

crianças da sua idade. Neste sentido foram elaborados dois documentos para validação do 

trabalho desenvolvido para com o aluno em questão, o primeiro foi intitulado “Relatório Úni-

co” e o segundo “Declaração”.  No primeiro consta os relatos da família, as observações veri-

ficadas e as sugestões de atendimentos a serem feitas pela família e pela escola por meio de 

AEE, enriquecimento escolar, aceleração de série, criação de ambiente cultural familiar ade-

quado e outras sugestões, no sentido de favorecer o seu desenvolvimento.  O segundo refere-

se aos procedimentos realizados, e às considerações da equipe e ao encaminhamento para o 

AEE. Ambos os documentos foram encaminhados à escola e à mãe. E, salientou-se que as 

prerrogativas dos referidos documentos não são para rotular ou normalizar o aluno em ques-

tão, mas para favorecer o atendimento das suas NEEs de forma tal que, ele seja estimulado 

para o benefício próprio das suas habilidades intelectuais. 
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