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“Não, não tenho caminho novo.

O que tenho de novo é o jeito de caminhar”

(Thiago de Melo)

Primeiras Palavras

Alunos colhendo verduras na horta da escola.



Frente às inquietações docentes, uma delas tornou-se o meu objeto de estudo na busca

pela compreensão do fenômeno altas habilidades/superdotação e a partir de então, nasceu este

livro como produto da minha dissertação intitulada “Enriquecimento curricular na classe comum

a partir das necessidades de alunos com altas habilidades/superdotação”.

A cada leitura, constatei que os alunos com altas habilidades/ superdotação que também

são Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), necessitam de identificação para que não passem

despercebidos no contexto escolar e possam desenvolver suas potencialidades

Ao verificar que diversos estudos apontam a lacuna na formação docente quanto à

identificação desses alunos, preocupei-me também com o atendimento adequado e fiz uma busca

na literatura. Infelizmente houve a confirmação da minha suspeita, ou seja, existem poucos estudos

sobre enriquecimento curricular na sala comum.
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Foi na proposta de “Modelo de Enriquecimento Escolar” do pesquisador norte-americano

Joseph S. Renzulli que encontrei conforto como docente pesquisadora para atender as

necessidades do aluno com altas habilidades/superdotação e oportunizar aos outros, a

possibilidade do desenvolvimento de comportamentos superdotados (RENZULLI, 2014).

Dentro dessa perspectiva, com benefícios a todos, encontrei outra maneira de caminhar.

Uma caminhada mais ousada, flexível e crítica, porém sem jogar fora a minha bagagem de

professora, apenas fazer novas leituras e enxergar possibilidades para uma educação com

equidade que se desprenda das amarras de séculos passados.

Neste livro compartilhamos práticas de enriquecimento curricular que desenvolvi com

minha turma dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior de São

Paulo com apoio da equipe gestora e orientação da Prof. Dra. Eliana Marques Zanata. O desejo

é contribuir, ainda que modestamente, para que outros alunos tenham a oportunidade do

enriquecimento e possam desenvolver suas potencialidades.
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“O desafio atual é encontrar novos modelos de organização escolar que 

sejam compatíveis com os avanços nos campos da ciência e da cultura, 

procurando caminhos que tirem, afinal, o ensino escolar das amarras 

estabelecidas no século 19. 

Seguramente, não é um trabalho fácil, mas precisa ser enfrentado, se 

quisermos que nossos filhos e alunos tenham uma formação intelectual e 

ética de acordo com as necessidades da sociedade na qual terão de viver

(e não sabemos qual será).”

(Ulisses F. Araújo)

Introdução

Aluna durante visita à exposição de Arte Contemporânea no SESC.



O atual contexto educacional traz desafios e ao buscar uma educação sustentada pela

equidade, a qual respeite as diferenças e promova a aprendizagem de cada aluno, coloca o

professor no importante papel de fazer a diferença nesse processo.

Diante desse cenário, é de suma importância uma postura docente mais atenta para

identificar alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação, compreender as suas

necessidades e oferecer atendimento adequado para que desenvolvam suas potencialidades.

Na literatura sobre essa temática, os autores apontam vários obstáculos na identificação

desses alunos, como a falta de formação docente (SABATELLA, 2012; MARTINS; ALENCAR,

2011), a variedade de termos (PÉREZ, 2012), os valores da cultura que cada um está inserido

(GOUVEIA; FERNANDES, 2016), a heterogeneidade desse grupo (VIRGOLIM, 2012) e a

presença de mitos sobre esse fenômeno (WINNER, 1998).
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Nessa perspectiva, o enriquecimento curricular apresenta-se como uma estratégia

inclusiva que busca o pleno desenvolvimento de todos com práticas de respeito às diferenças e

oferece ao aluno com altas habilidades/ superdotação um direito garantido pela legislação

vigente.

A experiência da sua implementação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será

mostrada nas páginas a seguir com exemplos de situações didáticas que foram desenvolvidas

O primeiro capítulo, traz o mapeamento de habilidades e interesses dos alunos para a

organização do trabalho pedagógico. O segundo, apresenta tipos de enriquecimento para

desenvolver na classe comum. As práticas aparecem no terceiro. No quarto, há a descrição de

jogos inventados pelos alunos participantes da pesquisa. E por último, em Continuando a

Caminhada, vamos conversar um pouco sobre essas atividades desenvolvidas e outras

possibilidades.
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“Para encontrar os alunos superdotados é essencial 

aprender a olhar além da característica primeira que é o 

desempenho avançado para a fase acadêmica que o 

aluno se encontra. Deve-se aprender a expandir a visão 

como professor. Para reconhecer alunos superdotados é 

necessário ao professor que o limite de seu horizonte 

comece onde a maioria dos horizontes terminaria.” 
(Maria Lúcia Prado Sabatella)

Mapear para organizar

Jogo criado por alunos dos Anos Iniciais.



Identificar e desenvolver o potencial de cada um, não é tarefa fácil. É preciso um novo

olhar e muitas vezes um processo de reconstrução, pois o contexto escolar encontra-se

recheado de mitos sobre o fenômeno altas habilidades/superdotação e o professor nem

sempre recebe formação para esse desafio. Entretanto, esses alunos estão presentes nas

nossas carteiras escolares e esperam um ensino que desenvolva seus potenciais.

[...] Estes alunos estão em todas as escolas, aparecem em todos os níveis
socioeconômicos e em todas as etnias, e frequentemente têm em comum o
sentimento de frustração, de exclusão social e de infelicidade (VIRGOLIM, 2012, p. 96).

Com a diversidade que toda sala de aula oferece e ao notar alunos com indicadores de

altas habilidades/superdotação, o mapeamento de interesses e de habilidades de cada um,

colabora na organização do trabalho pedagógico, contribui para que o professor atenda as

necessidades daqueles com habilidades superiores e permite a possibilidade de descobrir

outros talentos que estão invisíveis.
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Chagas; Maia- Pinto; Pereira (2007, p. 58), recomendam a construção de um portfólio a partir do

mapeamento com as seguintes metas:

● Coletar e registrar informações sobre habilidades, pontos fortes, características, atividades

escolares ou extraescolares realizadas pelo aluno;

● Organizar dados do aluno referente ao estilo de aprendizagem, preferências por áreas do

conhecimento, habilidades sociais e pessoais, interesses, necessidades específicas e

desafios pessoais a serem superados;

● Fornecer subsídios para a elaboração de planejamento educacionais e o estabelecimento

de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno;

● Destacar estilos de expressão e de pensamento dos alunos.
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Saber os conhecimentos prévios dos alunos é importante como ponto de partida, no

entanto, conhecer singularidades, habilidades e interesses de cada um para planejar o processo

de ensino e aprendizagem, com certeza, será mais significativo para todos.

Os alunos dão sinais por meio da curiosidade, interesses por certos temas, preferências

de como gostam de estudar, brilho nos olhos quando estão interessados ou até mesmo a

demonstração de tédio quando não estão.

Quando são motivados a desenvolver a autonomia, a colaboração, o respeito e a

alteridade, há um enriquecimento mais profundo e se tornam protagonistas na construção do

conhecimento.

Dessa maneira, ao mapear habilidades e interesses dos alunos, o professor tem subsídios

para construir nesse processo o portfólio com as informações relevantes e organizar o trabalho

pedagógico assegurando a equidade de ofertas.
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De acordo com essa temática, o MEC oferece alguns livros e um deles, A Construção de

Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, volume 2: Atividades de

Estimulação de Alunos, que foi organizado por Denise de Souza Fleith em 2007, aborda a

proposta de mapeamento.

Minha identidade

Eu sou o(a)__________________________________________________

Gosto de ser chamado (a) de  ___________________________________

Eu sinto prazer em____________________________________________

O que eu mais gosto em mim é__________________________________

A palavra______________e o número_____, combinam  comigo.

Detesto quando alguém________________________________________

Mas adoro quando alguém _____________________________________

Nas horas vagas eu gosto de ____________________________________

Fonte: Livro “A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, vol. 2.”
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Minhas habilidades

Minhas habilidades e talentos são 
_______________________________________________
_______________________________________________
Minhas áreas de conhecimentos preferidas são 
_______________________________________________
_______________________________________________
Coisas que eu sei fazer muito bem ___________________ 
Coisas que eu gostaria de fazer bem__________________ 
Coisas que mais gosto na escola _____________________
Coisas que gostaria de aprender mais na escola_________

Fonte: Livro “A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação, vol. 2.”

Alunos durante apresentação de uma peça teatral.
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Áreas Eu realmente gosto Eu sou bom em

Computadores

Matemática

Ciências da Natureza

Ciências Humanas

Língua Portuguesa

Esportes

Dança

Música

Teatro

Desenho

Religião

Literatura

Língua Estrangeira

Outros

Meus interesses

Fonte: Ficha adaptada do Livro “A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, vol. 2.”
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Meu estilo de expressão

Cada um pode compartilhar ou expressar, para as pessoas, o que aprendeu por meio de produtos. Esta lista vai 

ajudar na escolha dos tipos de produtos que você está interessado em desenvolver. Leia a lista com atenção, pense 

bem e marque um X nos produtos que você gostaria de criar.

1. Escrever uma história. ( )

2. Discutir sobre o que aprendi. ( )

3. Pintar um quadro. ( )

4. Elaborar um programa de computador. ( )

5. Filmar e editar um vídeo. ( )

6. Criar uma empresa ou marca. ( )

7. Ajudar em uma comunidade. ( )

8. Atuar em uma peça. ( )

9. Construir uma invenção. ( )

10. Tocar um instrumento musical. ( )

11. Escrever para um jornal ou para uma revista. ( )

12. Participar de um grupo de discussões. ( )

13. Fazer a ilustração de um livro. ( )

14. Trabalhar em um projeto social. ( )

15. Promover um evento. ( )

16. Participar de uma transação comercial. ( )

17. Fazer uma escultura. ( )

18. Escrever informações para uma página da internet. ( )

19. Consertar uma máquina. ( )

20. Compor uma música. ( )

21. Escrever um ensaio (peça teatral). ( )

22. Participar de um seminário. ( )

23. Coletar roupas e alimentos para os necessitados. ( )

24. Comercializar uma ideia. ( )

25. Montar um equipamento. ( )

26. Filmar e editar um filme. ( )

27. Criar um jogo para computador. ( )

28. Tocar em uma banda ou uma orquestra. ( )

29. Selecionar slides e música para um show. ( )

30. Desempenhar um papel em uma peça. ( )

Tomando como base suas escolhas

marcadas, veja em qual perfil de expressão

você mais se encaixa e assinale. Os

números relacionados correspondem aos

números das questões.

Escrita  ( 1, 11, 21 )                               (    ) 

Oral   (2, 12, 22 )          (    ) 

Artístico   ( 3, 13, 17 )         (    )  

Computador  ( 4, 18, 27 )    (    ) 

Audiovisual  ( 5, 26, 29 )                       (    )

Comercial   (6, 16, 24 ) (    )       

Assistência social (7, 14, 23 )               (    )

Dramatização (8, 15, 30 )           (    )

Trabalho manual ( 9, 19,25 )      (    )

Música  ( 10, 20, 28  )                 (    )

Fonte: Livro “A Construção de Práticas Educacionais para Alunos 
com Altas Habilidades/Superdotação, vol. 2.”
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Minhas preferências

Eu gosto de aprender com:

(     ) Rodas de conversa

(     ) Leituras

(     ) Jogos

(     ) Recursos digitais (computador)

(     ) Estudo individual

(     ) Monitoria com colegas

(     ) Em duplas

(     ) Em grupos

(     ) Vídeos 

(     ) Trabalho manual

(     ) Performance/dança/música

(     ) Liderança

(     ) Multimídia

(     ) Aula expositiva

(     ) Aula passeio

Mapa de interesses 

Três palavras que parecem comigo: _____________________________________

Quando não estou na escola, eu gosto de: ________________________________

Eu gostaria de aprender mais sobre:_____________________________________

Gosto de pessoas que:________________________________________________

Aprender é divertido quando:___________________________________________

Eu gostaria de ser elogiado por:_________________________________________

Às vezes fico preocupado (a) com:______________________________________

Eu sei que sou:______________________________________________________

Eu gostaria de ser:___________________________________________________

Sinto-me desafiado quando:____________________________________________

Fico muito feliz quando:_______________________________________________

Algum dia eu gostaria de:______________________________________________

O que eu faço melhor é:_______________________________________________

Eu gosto de brincar de:________________________________________________

Aprendo melhor quando:______________________________________________

Às vezes tenho vontade de:____________________________________________

Eu não gosto de:_____________________________________________________

Fonte: Livro “A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, vol. 2.”
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Tipos de enriquecimento

curricular

“ O Modelo de Enriquecimento Escolar ou Schoolwide

Enrichment Model (RENZULLI & REIS, 1997, 2000) é 

provavelmente o mais amplo e extensivo modelo apresentado 

na literatura atual, abarcando a identificação, a administração, o 

treinamento de pessoal e os serviços oferecidos ao aluno.”

(Ângela Virgolim)

Aluna  assistindo vídeo “ Manual do Mundo” na sala de informática.



O enriquecimento diário

No contexto do enriquecimento, nota-se que o papel do aluno não é de passividade, com

essa proposta torna-se mais participativo, aprende a buscar assuntos de seu interesse e o

protagonista na elaboração do conhecimento.

O professor assume o papel de mediador desse processo, aquele que facilita a

aprendizagem com situações que são do interesse da turma e que não deixa de oportunizar o

currículo, pelo contrário, oferece mais. É ele que proporciona o pensar por meio de boas questões,

acompanha o percurso do pensamento e promove dialogicamente a construção de conhecimento,

além da personalidade autônoma e crítica.

A organização do ambiente escolar e dos seus elementos exige um olhar mais atento, pois

quando flexível e diversificada, facilita a promoção do enriquecimento, da aprendizagem

colaborativa e da autonomia. Dessa forma, logo constata-se que a oferta de enriquecimento requer

planejamento e ruptura com o ensino tradicional.
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Dependendo do ambiente, o aluno com altas habilidades/superdotação pode se sentir

excluído, uma vez que seus interesses, habilidades e capacidades não são contemplados. No

cenário escolar tradicional é possível encontrar vários elementos que não o favorece, como o

ensino que permite apenas um tipo de resposta, a ênfase ao erro, o conteúdo curricular que não

promova habilidades intra e interpessoal, a padronização de conteúdos e de procedimentos, a

limitação do desenvolvimento das habilidades superiores e da criatividade (CHAGAS – FERREIRA,

2014; ALENCAR, 2007).

Uma das maneiras do professor ofertar enriquecimento é disponibilizando um rico conjunto

de recursos na própria classe e incentivar o desenvolvimento da autonomia para que os alunos

possam se apropriar de todos. Dessa maneira, o aluno com altas habilidades/superdotação que

precisa de “algo a mais”, ao receber esse tipo de enriquecimento na própria sala de aula, tem um

dos direitos garantido na prática, porém, o cuidado deve ser em oferecer recursos que

proporcionam desafios e incentivo à criatividade, não pode ser mais do mesmo. Outro fator para

considerar é que nem todos participam de programas de enriquecimento fora do ambiente escolar,

então é essencial que a escola garanta essa oferta.
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Diversificar a organização

das carteiras para oferecer

espaços para atividades

individuais ou em pequenos

grupos para aqueles que

terminam as atividades

propostas e possam ter

aprofundamento.

Dentro desse contexto, é importante adotar algumas estratégias de ensino como:

Alunas em um dos espaços para enriquecimento.

22

Oferecer adaptações

curriculares por meio de

um plano educacional

individualizado dentro do

currículo regular.



Construir coletivamente as regras (os

combinados) para o ano letivo e permitir

reflexões no decorrer dele por meio de

assembleias escolares. Essa prática traz o

fortalecimento do trabalho pedagógico e dos

valores da turma, além do desenvolvimento da

autonomia.

Alunos registrando informações no mural das assembleias.
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Convidar alunos de séries mais

avançadas e que são habilidosos

para oferecer monitorias. Para esses

monitores, é indispensável que

saibam com antecedência sobre os

conteúdos que serão trabalhados.

Monitor proporcionando um desafio de matemática para os alunos da turma.



Quando os valores como o respeito às diferenças e a alteridade, são incorporados, os

alunos compreendem que os ritmos são diferentes, uns precisam de mais atenção do professor,

enquanto outros precisam ter suplemento para trabalhar de maneira independente. Colocar-se no

lugar do outro, traz boas reflexões e crescimento pessoal.

O trabalho com a proposta de assembleias favorece o desenvolvimento da liderança e da

autonomia, realizar escolhas de líderes com mais frequência, oportuniza maior revezamento e

assim, vários podem ser por algum tempo.

Adotar a estratégia de formar grupos para assumir responsabilidades no cotidiano,

fortalece a aprendizagem colaborativa da turma. Esses grupos podem ser:

● Grupo da organização que pode colaborar com os materiais que serão utilizados e na

disposição das carteiras;

● Grupo de monitores para ensinar os colegas, alunos aprendem com alunos e o professor

não precisa sempre ser o centro;

● Grupo de enriquecimento, oferecer na rotina semanal, um tempo para que possam

socializar suas pesquisas, habilidades e criações.
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● Livros, revistas e jornais.

Aluno lendo o livro “O Guia dos Curiosos”.

Espaço reservado para o acervo literário da sala de aula.

25

É importante oferecer com frequência recursos variados que possam enriquecer o currículo como:



● Jogos que apresentam

desafios de acordo com

os interesses da turma.

Jogo “ Sustentabilidade”.

Jogo de xadrez.

Jogo “Cilada”

Jogo “Foco”.
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● Incentivo à pesquisa científica com leituras e pequenos experimentos.

Em espaços educacionais tão heterogêneos em relação às pessoas e

seus relacionamentos sociais, observa-se ainda a necessidade de um

avanço organizacional, para que se tornem heterogêneos também em

suas propostas pedagógicas, a fim de alcançar a diversidade que

acolhem. Estratégias distintas, orientadas, para atender outras áreas de

necessidades educacionais, podem ser oferecidas aos alunos com altas

habilidades/superdotação com resultados positivos para a promoção de

situações que favoreçam o sentido de pertencimento em todos os alunos
(PEREIRA, 2014, p. 381).

Aluna pesquisando experimentos no livro “ Manual do Mundo: 

50 experimentos para fazer em casa”.

Componentes e elementos químicos para experimentos do jogo “Alquimia”.
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● Estímulo da criatividade e pequenas invenções com materiais recicláveis,

sobras de papel, cola, tesoura, lápis, giz de cera, pincel, tinta etc.

Esses são alguns exemplos, ao observar os interesses e habilidades dos alunos,

cada professor pode criar outras possibilidades de acordo com a sua turma.

Momento de invenção de um jogo. Criação uma figura tridimensional com papel.
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Do enriquecimento Tipo I ao Tipo III

As pesquisas do pesquisador Joseph S. Renzulli são um marco de referência na

abordagem do fenômeno altas habilidades/superdotação e o enriquecimento para todos proposto

pelo “Modelo de Enriquecimento Escolar” vem ao encontro em atender as necessidades desse

aluno PAEE.

Renzulli (2014) apresenta a concepção dos “Três Anéis”: habilidade acima da média,

criatividade e envolvimento com a tarefa. E que apesar da importância de cada característica, é

necessária a interação de todas para resultar no fenômeno. Para o autor, cada componente dessa

relação desempenha um papel importante na contribuição para o desenvolvimento de

comportamentos superdotados.

29

O comportamento superdotado consiste em pensamentos e ações resultantes de uma interação entre

três grupos básicos de traços humanos: habilidades gerais e/ou específicas acima da média, altos

níveis de comprometimento com a tarefa e altos níveis de criatividade. Crianças que manifestam ou são

capazes de desenvolver uma interação entre os três grupos requerem uma ampla variedade de

oportunidades educacionais, de recursos e de encorajamento acima e além daqueles providos

ordinariamente por meio de programas regulares de instrução (RENZULLI, 2014, p. 246).



Tipo I

O que promove:

Por meio de atividades exploratórias ou

introdutórias que colocam o aluno em contato

com ampla diversidade de tópicos que sejam

de seu interesse e despertem sua curiosidade.

O Enriquecimento Escolar (Tipo I, Tipo II e Tipo III) são atividades que correspondem ao

Modelo Triádico de Enriquecimento proposto por Joseph S. Renzulli e que tem demonstrado um

modelo bastante democrático que pode ser implementado sem requerer muitas mudanças na estrutura

escolar (CHAGAS; MAIA-PINTO; PEREIRA, 2007).

Palestra de um convidado (professor de química) para uma turma dos Anos Iniciais.
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O que pode ser:

Filmes e documentários variados que instiguem

a reflexão;

Discussão de temas de noticiários por meio de

diferentes maneiras;

Oficinas variadas que permitam

experimentações diversas e contato com algo

inusitado;

Passeios, visitas e excursões para lugares

como: museus, zoológicos, jardins botânicos,

laboratórios, empresas etc.

Entrevistas, palestras e rodas de conversa com

especialistas em áreas específicas e sejam

temas novos para a turma.

Uso de TDIC, que podem ser jogos

pedagógicos digitais, enciclopédias e tutoriais

digitais etc.

Momentos de ensino de técnicas e  sessão de autógrafos com judoca convidado.
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Tipo II

O que promove:

O desenvolvimento de níveis superiores de pensamento, de habilidades

criativas e críticas em pesquisa, resolução de problemas e busca de

referências bibliográficas. As atividades indicadas são aquelas que

envolvem a utilização de métodos, materiais e técnicas instrucionais, ou
seja, como fazer, registrar, entrevistar, resumir, classificar, entre outras .

Aluna durante oficina de desenho e pintura a partir da

observação de elementos da natureza da escola. Alunos durante pesquisa na biblioteca da escola.
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O que pode ser:

Desenvolvimento de técnicas de observação, seleção,

classificação, organização, análise e registro de dados

pesquisados como tabelas, gráficos, esquemas etc;

Treinamento para seminários e outras apresentações orais;

Desenvolvimento de habilidades da competência leitora e

escritora em situações de estudo como resumir e elaborar

esquemas, fichamentos, relatórios etc;

Treinamento em apresentações de produtos como álbuns,

cartazes, maquetes, experimentos etc;

Treinamento de habilidades sociais com estratégias para

resolver conflitos por meio de rodas de conversa, simulação

de júri, dinâmicas de grupo;

Oficinas para desenvolver habilidades específicas que

normalmente o currículo escolar não oferece, como domínio

de uma linguagem de programação, robótica, organização

de evento, trabalhos laboratoriais etc.

Alunos compartilhando seus estudos em seminário.
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Tipo III

O que promove:

Incentiva a investigação de problemas reais, a produção

de conhecimento novo, a solução de problemas ou a

apresentação de um produto. O aluno assume o papel de

protagonista na elaboração do conhecimento.

É importante ressaltar que a ênfase dada à experiências de tipo

III muda a aprendizagem sobre determinado tópico para a

aprendizagem do como se obtém, categoriza, analisa e avalia a

informação em determinados campos; e envolve o uso de

métodos autênticos de pesquisa em um determinado campo de

estudo. Desta forma, o estudante pode ultrapassar tradicional

papel de reprodutor do conhecimento para assumir o papel de

investigador em primeira-mão, absorvendo paulatinamente o

papel de agentes de mudança, com impacto no mundo que os

rodeia (VIRGOLIM, 2012, p. 109).

Aluna com seu caderno de anotações durante investigação.
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O que pode ser:

Investigação de problemas reais;

Desenvolvimento de projetos coletivos e individuais;

Grupos de pesquisa em áreas de estudos específicos;

Desenvolvimento de produtos criativos e originais (roteiro

de peça, revista, maquete, poesia, relatório de pesquisa,

livro, mural etc);

Divulgação dos produtos elaborados como a apresentação

de uma peça teatral, exposição, feira cultural, feira de

experimentos científicos, publicação, organização de

sessão de autógrafos com livros dos alunos etc.

Demonstração de erupção de um vulcão construído por aluna.
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Práticas de enriquecimento na classe comum

“O prazer em estudar é fundamental motivador, mais 

importante do que a própria aquisição de conteúdos.” 

(Joseph S. Renzulli)

Alunos lendo  fora da sala de aula.



Ao caminhar na direção do enriquecimento curricular, o professor precisa

oferecer estratégias didáticas variadas, construir um plano de ensino enriquecido

que atenda as demandas da sala e as necessidades do aluno com altas

habilidades/ superdotação.

Na prática pode incluir novas unidades de estudo para que o aluno cumpra

em menos tempo o conteúdo proposto, incentivar a investigação aprofundada e o

desenvolvimento de projetos originais em determinadas áreas (SABATELLA, 2008).

A seguir, compartilhamos um pouco das práticas de enriquecimento que foram

desenvolvidas de acordo com o mapeamento de interesses da turma participante da

pesquisa.

37



Estimular os alunos que

desejam respostas para suas

curiosidades é dar a base de

enveredar pelo caminho da

pesquisa (CUPERTINO; ARANTES,
2012).

Do interesse por astronomia à Feira

de Ciências

Objetivos: Organizar uma Feira de Ciências com

produtos e pesquisas dos alunos;

Estimular a produção de conhecimentos;

Desenvolver competências leitoras e escritoras em

situações de estudo.

Material: Livros, revistas, vídeos, sites relacionados

aos temas de interesse para pesquisa; material

escolar; materiais recicláveis (sucatas); materiais

específicos de cada experimento.

Alunas explorando o globo terrestre.
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Descrição:

As curiosidades que os alunos apresentam

geralmente indicam ótimos caminhos para seguir e

planejar as atividades de enriquecimento.

O professor atento a esses sinais pode oferecer

oportunidades de contato com o assunto de interesse e

estimular que sejam menos consumidores e mais

produtores de conhecimento.

Alunas pesquisando em livros.
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A escolha da Feira de Ciências oportuniza atingir os

três níveis de enriquecimento, o primeiro é colocar o aluno

em contato e/ou despertar o interesse que pode ser algo

que já exista na turma. O segundo nível, o professor

oferece as técnicas que precisam para pesquisar, ou seja,

inserir em situações de estudo para desenvolver

competências leitoras e escritoras, pois os alunos podem

participar de diversas situações de leitura como ler,

selecionar informações relevantes, organizá-las e

compartilhá-las oralmente e/ou por meio da escrita. No

terceiro nível, os alunos socializam suas pesquisas e

produtos.

Aluna durante pesquisa na sala de informática.
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Dicas:

Convidar um especialista sobre o assunto para

dar uma palestra.

Visitar museus, observatórios de astronomia,

laboratórios etc.

Utilizar jogos que possibilitem experimentos

como o Jogo Alquimia.

Apresentar o livro e os vídeos do “Manual do

Mundo”.

Oferecer o acesso aos livros da biblioteca e

revistas da áreas de ciências como por

exemplo: Ciências Hoje das Crianças.

Explorar as TDIC para que possam obter mais

informações.

Alunos durante a Feira de Ciências apresentando o estudo que realizaram sobre vulcões. 
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Experimento “Tempestade num copo d’água” para 

representar um tornado.

Experimento “Máquina de choques caseira” explorando a eletricidade estática.
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Teatro: diversidade de talentos

Objetivos: Promover o desenvolvimento de diferentes

talentos.

Material: Fantoches, fantasias, livros de literatura,

jogos que estimulem a dramatização, materiais para

confecção de figurinos e cenário.

Os benefícios do teatro vão além do

que muitos imaginam, pois “ as

expressões ajudam o ser humano a

desenvolver-se, a comunicar, a

integrar-se, e acima de tudo, a

conhecer-se” ( SILVA, 2015, p. 22). Momento para estimular a criatividade com o uso de fantoches. 
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Descrição:

O trabalho com o teatro oferece ao

professor um leque de oportunidades para

explorar e incentivar a diversidade de

talentos, pois além da expressão corporal, é

possível pensar em todos elementos que o

envolve.

Dessa forma, vai desde a produção

textual até a apresentação, oferecendo que

cada um se encontre conforme seus

talentos e habilidades.
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Apresentação teatral.



Os papéis são diversos como:

● pesquisador(es) sobre teatro e o tema

escolhido para o roteiro;

● escritor(es) do roteiro que pode ser coletivo ou

não, nessa função, há a possibilidade de trabalhar os

gêneros (comédia, drama, fantoche, ópera, musical,

tragédia etc) e desenvolver comportamentos

escritores;

● diretor (es);

● dramaturgo (s);

● cenógrafo (s);

● figurinista (s);

● coreógrafo (s).

Aluna durante a produção textual do roteiro de uma peça teatral.
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Winner (1998), afirma que as escolas oferecem pouco para identificar as

crianças com habilidades artísticas e é possível observar que predomina a valorização

de artes plásticas quando comparada com as outras. Sendo assim, ao oferecer este

enriquecimento, será uma maneira também de superar essa fragilidade.

Alunos (dramaturgos e diretoras) durante ensaio de peça teatral.

Alunos na construção de figurinos e cenário.
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A lista pode ser ampliada, depende da realidade de cada turma, dos diferentes talentos e

interesses, e é claro, essencialmente do olhar de cada professor na observação dessa diversidade

de possibilidades.

O teatro nessa perspectiva, mostra-se como ótima oportunidade para atender todos os

alunos e atingir os três níveis de enriquecimento.

Dicas:

Oferecer aos alunos a oportunidade de visitar

teatros e assistir peças teatrais.

Convidar alguém da área para conversar com

os alunos.

Utilizar jogos que estimulem a dramatização

como “Imagem & Ação” para estimular mímicas.

Apresentação de teatro de fantoches.
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Pintura, desenho e outras artes

Objetivos: Estimular o desenvolvimento de

talentos artísticos.

Materiais: Diversos materiais para pintura,

desenho, colagem etc; livros sobre artistas

consagrados e sobre técnicas; vídeos e sites

que possam enriquecer o trabalho pedagógico.

Alunos durante oficina de desenho e pintura.
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Descrição:

São atividades que podem ser desenvolvidas

como projeto ou sequências didáticas e

oferecem a possibilidade dos três níveis de

enriquecimento. Ao oferecer o despertar do

assunto no primeiro nível, a turma pode visitar

uma exposição ou ter contato com alguma obra

de arte na própria escola. No segundo, é

importante ensinar técnicas para que possam

desenvolver e/ou aprimorar seus desenhos,

pinturas etc. E no último, os alunos podem criar

suas próprias obras.

Aluna na oficina de desenho ministrada por convidado.
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Dicas:

Visitar exposições de obras de arte com a turma.

Alunos durante visita ao SESC – exposição sobre Arte Contemporânea.
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Convidar artistas para conversar e desenvolver oficinas com os alunos.

Momentos da Roda de Conversa com artista plástico convidado.
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Organizar exposições com os produtos dos alunos.

Quadro “Camuflagem” – obra criada com folhas e gravetos secos. Quadro “Carro Amarelo”.
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Despertando poetas

Objetivos:

Apreciar textos poéticos.

Desenvolver autonomia na leitura

e na escrita de textos poéticos.

Materiais:

Livros e revistas com poemas e poesias.

Momentos com a escritora convidada.
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Descrição:

No primeiro nível, é importante colocar os alunos em contato com textos poéticos para

que possam apreciar e começar a apropriação do gênero textual. A leitura pode ser feita pelo

professor, pelos alunos e/ou compartilhada.

No segundo nível, ao trabalhar as características dos textos poéticos, o professor pode

promover oficinas que explorem os espaços escolares e tudo que faz parte dele. Se os

alunos não dominam o gênero, as primeiras produções podem ser coletivas, depois em

duplas e gradativamente incentivar para que comecem escrever com autonomia.
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Dicas:

Convidar um poeta para conversar e dar uma

oficina será uma atividade enriquecedora.

Momento de autógrafo com a escritora convidada. 
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Permitir o brincar com palavras em

diferentes momentos.

Despertar os sentidos dos alunos para

as possibilidades que estão ao redor

para escrever poemas.

Aluna durante a oficina de poemas no ambiente escolar.
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Organizar uma exposição, um sarau ou um livro com as produções dos alunos.

Exposição dos poemas produzidos. Poema produzido por uma aluna dos dos Anos Iniciais.
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Objetivos: Orientar os alunos para que

identifiquem problemas do cotidiano e cheguem às

soluções.

Materiais: Mural para registrar e organizar as

etapas do processo. O levantamento de materiais

acontecerá de acordo com os produtos que serão

elaborados. Alunos trabalhando em grupo.
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Descrição: Investigar os problemas do cotidiano e buscar soluções além de tornar a aprendizagem

mais significativa, pode trazer gratas surpresas ao professor.

Problemas do cotidiano: soluções e produtos



As situações para intervir, encontrar soluções e criar produtos podem ser variadas, sendo

assim, a mediação docente com intervenções pontuais é valiosa para que os alunos as observem e

elaborem o planejamento para chegar aos produtos. Com o levantamento de problemas reais, é

possível agrupar os alunos de acordo com seus interesses e o papel do professor nessa etapa é

essencial para possibilitar o enriquecimento Tipo III com investigação individual ou em grupos.

A partir da motivação inicial, é preciso registrar em um mural o plano de cada um ou de cada

grupo com o problema identificado e qual será o produto final ou a solução. Algo simples e essencial

para que não se percam no processo.

Pode ser que alguns percam o interesse em algum momento, por isso, é importante também

ter flexibilidade, realizar uma nova checagem de interesses e rever o foco. Os alunos com altas

habilidades/superdotação mantêm a persistência na tarefa e podem ser que os outros desistam ao

enfrentar as dificuldades. O professor deve orientá-los nessa caminhada, pois com mediação e

aprendizagem colaborativa todos podem produzir. Se os demais alunos perderem o interesse, é

preciso permitir e incentivar que os alunos com habilidades superiores continuem desenvolvendo

seus projetos, mesmo que sejam individuais.
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Dicas:

O livro Altas habilidades/superdotação: manual para guiar o aluno desde a definição de um

problema até o produto final (BURNS, 2014), apresenta dez lições que ensinam passo a passo de

um processo com investigações criativas e projetos para alcançar o enriquecimento Tipo III.

Fazer um mapeamento ambiental com a turma na escola e ao seu redor desperta um olhar mais

crítico para identificar situações que podem intervir e encontrar soluções.

Ao estabelecer combinações dinâmicas em função das capacidades, estilos de

aprendizagem e interesses pontuais e processuais de seus alunos, o professor deve

considerar não somente os aspectos cognitivos, mas também os aspectos afetivos ou

motivacionais dos alunos. Deve manter-se na posição de mediador, promovendo a

autonomia e produtividade dos alunos, durante todo o processo. Deve, ainda,

considerar a importância da relação aluno-aluno no processo de aprendizagem, uma

vez que a troca entre os pares constitui um momento precioso para a construção da

consciência, valoração e diferenciação de si mesmo e do outro (CHAGAS, 2007, p.

105).
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Os problemas e os produtos com certeza variam de uma turma para a outra. E o trabalho

com eles proporciona ótimas situações para estimular o desenvolvimento das potencialidades.

As figuras a seguir, ilustram alguns exemplos que alunos do Anos Iniciais do Ensino

Fundamental desenvolveram:

● Elaboração de um mapa da escola para ajudar os visitantes no deslocamento dentro

dela e fornecer informações específicas.

Momentos da produção do mapa da escola.
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● Elaboração de produtos para campanhas sobre temas atuais e necessários como

campanhas preventivas de saúde, paz, preservação do meio ambiente, sustentabilidade etc.

Trabalho em grupo – produção de cartazes.
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Cartaz da campanha sobre abandono de animais.

Uma das alunas  produzindo cartaz sobre sustentabilidade.
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● Práticas de sustentabilidade

.

Práticas com o desenvolvimento de uma horta na escola.
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Alunos durante a elaboração e avaliação do jogo “Trilha das Operações”.
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● Invenção de jogos para ajudar na aprendizagem

de outros alunos da escola.



Alunos durante elaboração e avaliação do jogo “Cadeias Alimentares”.
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Criação do jogo “Conhecendo o Brasil”.
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Elaboração do jogo “Mini Banco Imobiliário”.
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Construção e teste do jogo “Transporte Escolar”.
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Sobre a invenção de jogos

“A primeira meta da educação é criar 

homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas; homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores.”

(Jean Piaget)

Oficina de dobraduras ministrada por uma das alunas da turma.



Componentes:

Tabuleiro, dado, 4 peões e cartelas

com as operações (adição, subtração,

multiplicação e divisão)

Como se joga:

Os jogadores devem jogar o dado,

quem tirar mais pontos será o primeiro e

assim vai até o que tirar menos.

Ao iniciar o jogo, deve-se jogar o dado

e andar o número de casas que nele

aparecer.

Cada casa representa uma operação

e o jogador deve tirar uma cartela da cor da

casa e resolver a operação. Se acertar

continua a jogada na próxima vez e se errar

deve ficar uma rodada sem jogar.

Ganha o jogo quem terminar a trilha

primeiro.
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Trilha das operações

Jogo elaborado pelos alunos.



Componentes:

Fichas com figuras ou nomes de vegetais

(produtores), animais (consumidores) e fungos e

bactérias (decompositores).

Como se joga:

Um jogador distribui 5 fichas para cada jogador e

coloca as que sobrarem no meio da mesa. Os jogadores

não podem ver as cartas dos outros.

Em seguida, o jogador mais novo começa a jogar,

deve pegar uma ficha do monte e descartar uma que não

interessa. O próximo a jogar é sempre quem está sentado

à direita de quem jogou.

Quando alguém conseguir formar uma cadeia

alimentar deve avisar e marcará 1 ponto. Ganha o jogo

quem conseguir marcar mais pontos.
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Cadeias Alimentares

Jogo elaborado pelos alunos.



Componentes:  

Tabuleiro, dado, fichas com perguntas e respostas

sobre o Brasil e peões.

Como se joga:

O Jogo Conhecendo o Brasil deve ser jogado de 4

a 6 jogadores, sendo que um será o juiz. Todos jogam o

dado e quem tirar o número maior será o juiz e os outros

serão os jogadores.

O juiz pega uma pergunta e a lê para o jogador da

vez responder. Se ele acertar, joga o dado e caminha a

quantidade de casas na trilha que o dado mostrar, mas se

errar deve ficar sem jogar na próxima rodada.

O vencedor será aquele que terminar a trilha

primeiro.
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Jogo elaborado pelos alunos.



Componentes:

1 tabuleiro

50 cédulas de R$10,00

50 cédulas de R$20,00

50 cédulas de R$50,00

50 cédulas de R$100,00

1 dado

4 pinos

30 fichas com as pistas

Como se joga:

Para maiores de 7 anos e no início cada

jogador recebe R$1.050,00 reais. Cada jogador deve

jogar o dado e realizar o que pedir na casa que cair.

Precisa de alguém para ajudar no banco para receber

ou cobrar.

Para ganhar precisa juntar R$5000,00. Os

jogadores devem fazer cálculo mental do que ganhar

ou perder.
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Mini Banco Imobiliário

Jogo elaborado pelos alunos.



Componentes:  

Tabuleiro, ônibus escolar (miniatura),

fichas com orientações para o transporte.

Como se joga: 

Cada jogador e um de cada vez será motorista do ônibus

escolar que deverá entregar as crianças em suas casas.

As pistas estão nas fichas do jogo e o motorista tem que

saber direita, esquerda e números ordinais.

Tome muito cuidado para não entregar errado as crianças!
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Transporte Escolar

Jogo elaborado pelos alunos.



Continuando a caminhada

“ O desperdício – dos que se vão sem amadurecer

e do que nunca encontram condições de crescer – soa

como sentença catastrófica: por que temos produzido,

como sociedade, o disparate que vemos?

Por outro lado, o desabrochar das possibilidades e 

capacidades latentes revitaliza a esperança de que

podemos ser mais zelosos no agenciamento de 

oportunidades dos talentos e de relações humanas 

mais humanizadas e humanizantes.”

(Jane Farias Chagas- Ferreira)

Alunos construindo gráfico de setores.



As práticas compartilhadas, não são receitas. Afinal, considerando que os alunos com altas

habilidades/superdotação formam um grupo heterogêneo, pode se tornar inviável repeti-las na

íntegra. Contudo, fica o desejo que sirvam de inspiração para que outros professores permitam-se a

olhar para o desafio que ao ter esses alunos, é uma grande oportunidade de reinventar e com

certeza, todos ganham quando isso acontece. Para Renzulli (1998), quando a maré é crescente

levanta todos os navios, desenvolve os talentos presentes e aqueles ainda não notados. Dessa

forma, o enriquecimento melhora o ensino para todos.

Os sinais para os temas para o enriquecimento devem surgir dos alunos e esse solo é fértil,

toda sala de aula oferece a pluralidade do todo e as singularidades de cada um, portanto, as

possibilidades podem variar e muito. O desejo é que fique uma sementinha e que em outras salas

aconteça o enriquecimento curricular. Embora não seja uma receita, o que temos é a certeza que ele

é possível, atende o alunos com altas habilidades/superdotação e os demais. O olhar do professor

depois dessa experiência não será mais o mesmo, pois passará enxergar mais, as novas

possibilidades. Quanto aos alunos pedirão com maior frequência por momentos assim na rotina

escolar e serão mais protagonistas na construção de conhecimento.
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Sabemos que nem todas práticas são inéditas, mas talvez não aconteçam em todas as

escolas e gostaríamos que ficasse a mensagem que são possíveis, independente da realidade de

cada ambiente escolar. Os exemplos que trazemos foram desenvolvidos em uma escola pública e

que enfrenta vários obstáculos em seu cotidiano como outras, no entanto, houve a inquietação

docente para olhar os alunos com habilidades superiores e ofertar um ensino que atendesse suas

necessidades.

Nas escolas com mais recursos, o aumento de possibilidades de práticas enriquecedoras

poderá ser maior, mas o essencial nesse processo é a postura do principais envolvidos, ou seja,

professor e alunos.

A escola contemporânea pede a reinvenção da educação, porém isso não é abandonar a

tradição, pois “o novo não se assenta sobre o vazio e sim sobre as experiências milenares da

humanidade”. O caminho é saber conservar, transmitindo e enriquecendo o patrimônio cultural e

científico da humanidade por meio de um novo modelo educativo com “dimensões complementares

de conteúdo, de forma e de relações entre professor e estudantes” (ARAÚJO, 2014, p. 110).
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A contemporaneidade exige posturas mais democráticas e inclusivas, e ao mesmo tempo,

o modelo da maioria das escolas corresponde ao século passado. Nessa reflexão, se nos

permitirmos, ouviremos o pedido latejante de mudança que está encurralado dentro dos muros

escolares. E se os nossos alunos não se enquadram na escola atual, pior é para o nosso aluno

com altas habilidades/superdotação.

As possibilidades de enriquecer existem, uma delas é aproximar outras instituições da

escola para que sejam parceiras. Convidar outros profissionais para ofertar palestras e oficinas.

Acolher ex-alunos e/ou estagiários que possam ser monitores. Essas são algumas estratégias

que favorecem o enriquecimento, mas podem surgir muitas diferentes, só depende da criatividade

de cada professor.

Enfim, o essencial, é compreender que o aluno com altas habilidades/superdotação

necessita de enriquecimento e que todos ganham quando o professor o promove, e esse, é

apenas o primeiro passo de uma caminhada de ricas experiências para que cada vez mais

tenhamos alunos protagonistas na construção do conhecimento.
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