
REGISTRO REFLEXIVO COLETIVO 

 

A política nacional de Educação especial na perspectiva da Educação 

inclusiva / janeiro 2008, referencia o direito da criança ao ensino regular e ao 

Atendimento Educacional Especializado, tendo este como objetivo: 

“O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado 

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (Secretaria de 

Educação Especial, 2008, p.15)”. 

A avaliação inicial, ou seja, a elaboração do plano de atendimento 

educacional especializado, é o ponto de partida do trabalho do pedagogo, pois é 

por meio dele que podemos identificar as barreiras uma vez que ele é elaborado 

junto com a escola e família.  

Na APAE de São Paulo o pedagogo do Atendimento Educacional 

Especializado pode contar com uma equipe de apoio a esse trabalho, formado por 

Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional e psicóloga, que contribui na construção 

do plano de AEE e discussão do estudo de caso.  

O trabalho do pedagogo está pautado no princípio básico da educação 

cognitiva, na capacidade de aprender do aluno, enfatizando as condições de 

acesso à aprendizagem onde o aluno aprende a pensar, refletir e transferir 

conhecimentos, saindo da posição do não saber. Ele traz os conteúdos de sua 

própria experiência, conforme seus desejos, capacidades e necessidades, sendo 

ponto de partida para que ocorra a estimulação cognitiva. 

Uma das barreiras observadas, na maioria dos alunos que frequentam o 

Atendimento Educacional Especializado, é a dificuldade na comunicação oral e 

escrita, necessitando de estratégias e recursos que possibilitem o avanço, 

podendo estes ser mais específicos ou não, para propiciar condições ou criar 

adaptações no ambiente escolar e social viabilizando que o aluno seja entendido. 



Dessa forma podemos utilizar a tecnologia assistiva, como a comunicação 

suplementar e ou alternativa. 

A fonoaudiologia pode atuar como apoio dando subsídios para o pedagogo 

desenvolver esse trabalho, em outros momentos atuando diretamente com a 

criança (EX. confecção de prancha de comunicação). 

Ao falarmos em comunicação, abrangemos a interação entre pessoas 

como: linguagem oral (fala), gestos sociais com significados, gestos 

representativos (LIBRAS), expressões faciais, símbolos e linguagem escrita, ou 

seja, tudo que nos permite compreender o outro e ser compreendido. 

A Terapia Ocupacional pode auxiliar o pedagogo na instrumentalização de 

ação pedagógica efetiva e nas adaptações ambientais, de mobiliário e utilização 

de diversos recursos de tecnologia assistiva e a psicologia pode compreender o 

lugar dado à dificuldade que a criança apresenta que é determinante no modo de 

funcionamento desse sujeito em ambientes diversos.  

No caso da criança com deficiência intelectual, sua aprendizagem está 

atravessada pelo sentido/significado atribuído a sua deficiência. 

O ambiente é um fator fundamental para a construção de conhecimento, 

pois ele interfere na compreensão e constituição do sujeito, na sua potencialidade 

e isso pode mobilizar posturas compensatórias. Para um melhor entendimento 

desse processo é indispensável ter informações sobre o contexto familiar, social e 

escolar. Esse desenvolvimento cultural por meio das relações sociais é que a 

aprendizagem produz desenvolvimento, possibilitando assim novas condições de 

aprendizagem. 

Uma das ferramentas fundamentais para a mediação nas relações é 

entender a compreensão da vida humana com o mundo social, natural e cultural 

ao qual está inserido, para a construção de procedimentos e estratégias mais 

eficientes.  

A capacidade de pensar ou raciocinar não é inata, as funções cognitivas 

não se desenvolvem se não forem objeto de treino sistemático e de mediação 

contínua desde a educação pré-escolar até a universidade.  



Na interação mediada, o objetivo do mediador não é apenas proporcionar 

uma experiência ou uma vivencia da situação, de modo que o sujeito mediado 

aceita de forma passiva ou receptiva. As crianças com deficiência podem aprender 

menos a uma exposição direta e depender mais de uma mediação. 

Pelo contrario, o mediador deve proporcionar e promover situações onde o 

sujeito mediado interaja com elas de forma dinâmica e de modo a valorizar seus 

processos e as suas estruturas cognitivas. 

Assim, a mediação é a chave do desenvolvimento social e cognitivo. 

 


