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Este material objetiva:
 
 

Sugerir o fluxo de identificação;
 

Propor reflexões;
 

Apresentar estratégias de atendimento;
 

Subsidiar professores e equipes pedagógicas
com sugestões para a identificação
atendimento aos alunos com AH/SD.
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Qual a

diferença

entre Altas

Habilidades e

Superdotação?



/ N Ã O  H Á !

 

S U P E R D O T A Ç Ã O  E  A L T A S

H A B I L I D A D E S  S Ã O  T E R M O S

D I F E R E N T E S  U S A D O S

P A R A  A  M E S M A  S I T U A Ç Ã O .



                                               
 

     O CONBRASD e a POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA utilizam a (/), que

expressa Altas Habilidades "OU"
Superdotação (AH/SD).

 

Em 2003 o CONBRASD unificou o
pensamento científico e sua orientação

passou a direcionar também os documentos
legais. A redação dada no art. 58 da Lei nº

12.796 (BRASIL, 2013) refere "Altas
Habilidades ou Superdotação"de forma que

oficialmente se fala "AH/SD"  no Brasil.
(PÉREZ, 2020)

 

Os termos variam em cada estado, mas
ambos referem-se a aluno com talentos
acima da média em uma ou mais áreas.



Teoria das

Inteligências

Múltiplas de Gardner

Fonte: A autora - Adaptado de Garner (2001)



ESPECÍFICA

Se refere à aplicação de habilidades gerais em
específicas áreas do conhecimento, capacidade de
trabalhar a partir de informações irrelevantes e
capacidade de adquirir e usar conhecimento avançado
enquanto se resolve um problema. 

Habilidade Superior acima da Média:

GERAL
Consiste em elevados níveis de abstração,
adaptações para novas situações e rápida
recuperação da informação.
 

Teoria dos

Três Aneis de

Renzulli

Teoria dos Três Anéis de Renzulli (1986)

Teoria dos

Três Aneis de

Renzulli



COMPROMISSO NA TAREFA 

Envolve a capacidade para elevados níveis

de interesse e entusiasmo, trabalho persistente
e determinação em uma área em particular,
confiança e direção para obter resultados,
habilidade para identificar significativos
problemas sem estudo da área e padrão para o
trabalho.

CRIATIVIDADE 
Consiste na fluência, flexibilidade, originalidade
de pensamento, abertura para novas experiências 
ideias, curiosidade, disposição para correr riscos
e sensibilidade para características estéticas.



algumas

características

que

observamos no

aluno ah/sd/
 
 



• Aprendizagem rápida;

• Preferência por discussões profundas;

• Elevada memória de longo prazo;

• Elevada capacidade para resolver situações-problema;

• Capacidade de relacionar ideias de modo incomum;

• Muitos interesses;

• Curiosidade insaciável; 

• Pensamento “fora da caixa";

• Visão de mundo diferenciada da maioria;

• Fortes convicções éticas;

• Senso de humor não convencional;

• Questionamento de padrões e autoridade;

• Sentimento de assincronia social (ser muito diferente

dos outros);

• Elevado padrão de exigência consigo;

• Perfeccionismo;

• Investimento de alto nível de energia no que gosta;

• Elevado nível de sensibilidade e percepção;

• Imaginação vívida e rica;

• Intensidade e profundidade de sentimentos;

• Forte busca pelo sentido das coisas e da vida;

• Gosto pela solitude e contemplação.

 
 

Paim (2020), Paim (2016), Fleith (2006), Pérez (2004), Pletsch (2020),

Cupertino (2008), Virgolim (2007), Pérez e Freitas (2011) e Freitas e

Pérez (2012)



Observação na sala de aula;

Trocas com Equipe, AEE, SRM;

Entrevista com a família;

Articulação com escola de

origem.

Freitas e Pérez (2012) sugerem

instrumentos de triagem a

alunos do ensino médio,

específicos para estudantes,

professores e responsáveis que

podem ser adaptados e/ou

complementados.. 
 

Para Identificar 



Fonte: A autora - Adaptado de Freitas e Pérez (2012)



Fonte: A autora - Adaptado de Freitas e Pérez (2012)



Estratégias sugeridas pelos Napnes -
Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas

de Rede Federal de Educação
Profissional Científica e Tecnológica (ou
setor equivalente) e pelos autores: Paim
(2020), Paim (2016), Fleith (2006), Pérez
(2004), Pletsch (2020), Cupertino (2008),
Virgolim (2007), Pérez e Freitas (2011) e

Freitas e Pérez (2012):

 
 



estratégias



usar técnicas e recursos variados no combate à rotina

e à cristalização (estagnação) de procedimentos;

variar entre assuntos especializados, numa abordagem

interdisciplinar;

ser um facilitador que trabalha em parceria com o

aluno, que oferece suporte, que abre possibilidades e

caminha junto;

realizar ações pedagógicas, envolvendo o aluno e

família; 

ofertar trabalhos em grupos que auxiliam na interação e

relação entre eles;

realizar trocas em reuniões com equipe multidisciplinar

da instituição, formada por Pedagogo, Assistente Social

e Psicólogo;

complementar as aulas de apoio especializado; 

incentivar a participação no Grupo Associado de

Pesquisa e monitorias;

suplementar o atendimento ao aluno com: Iniciação

Científica, Monitoria, Aprofundamento;

orientar os professores para identificarem no aluno os

conteúdos e instigá-lo com atividades desafiadoras;

          



estimular projetos de ensino, pesquisa e extensão da

instituição, compatíveis com a AH;

coordenar trocas entre a representante da escola anterior

e a instituição; 

tornar o  aluno monitor nas disciplinas em que  possui

maior aptidão, participando de pesquisas e projetos,

sendo motivado a realizar atividades relacionadas a sua

área de interesse e acompanhado por profissionais

(psicólogo/a, pedadogo/a, dentre outros/as) do setor de

inclusão e assistência estudantil;

realizar a adequação curricular individualizada no âmbito

de cada disciplina entre o/a professor/a e alunos/as,

Assistência Estudantil (CDAE), juntamente com o Napne

e Coordenação Pedagógica;

buscar encaminhamentos para rede de atenção externa;

oferecer atendimento psicológico, dosagem de atividades

para não sobrecarregar os alunos com desgaste físico e

emocional intenso;

estabelecer parcerias com a família e assistência/apoio

de demais profissionais (psicólogo, enfermeiro, médico,

nutricionista), quando lotados na instituição;



ofertar estágios extracurriculares nas áreas de interesse

do estudante;

estimular a participação e organização de atividades

culturais e esportivas;

estimular a participação do estudante com AH/SD na

elaboração de cursos de extensão, seminários,

congressos, conferências, etc;

disponibilizar enriquecimento intracurricular com

propostas dentro ou fora da sala de aula, com tarefas

adicionais, projetos individuais, tutoriais que promovam

a curiosidade e experiência do aluno;

oferecer enriquecimento extracurricular que pode ser

desenvolvido dentro da sala de recursos ou em outros

ambientes fora da escola (parceiros), que

complementam a área de interesse de estudo do aluno;

analisar e modificar o currículo existente de forma a

identificar e eliminar redundâncias e incrementar

unidades que sejam desafiadoras para os estudantes;

reduzir o currículo/conteúdo a ser desenvolvido com os

alunos que já o dominam ou que pode ser adquirido em

um ritmo compatível com suas habilidades (aceleração,

compactação de ensino);



ofertar cursos aos servidores e à comunidade voltados

para a temática da inclusão;

incentivar a participação em oficinas promovidas por

Centros de Atendimento a Alunos com Altas

Habilidades ou entidades equivalentes;

criar ações de extensão/oficinas criadas pelo aluno;

suplementar, aprofundar e ampliar os conteúdos

acadêmicos em outros ambientes, fora da sala de aula; 

estimular a participação em coworking* para a criação e

inovações tecnológicas e científicas;

incentivar a participação em iniciação científica e grupos

de pesquisa (ex.: registro de atividades e descobertas

em álbuns, cartazes, filmagens, gravações, desenhos,

colagens) e atividades de exploração;

sugerir a participação em Programas de Educação

Tutorial (PET) - quando houver;

estimular que o estudante curse disciplinas de outras

grades e cursos para complementar sua formação;

*é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos 

 para solucionar problemas de isolamento.

 



propor atividades que levem o aluno a produzir muitas

ideias, a brincar com ideias, situações e objetos, que

envolvam análise crítica de um acontecimento,

estimulem o aluno a levantar questões, gerar múltiplas

hipóteses, definir e solucionar problemas, atividades

que estimulem a imaginação, que possibilitem ao aluno

explorar e conhecer diferentes áreas do conhecimento;

propor atividades com diferentes produtos finais, de

modo que as necessidades individuais possam ser

atendidas, permitindo que os alunos apresentem

conhecimento ou experiências prévias, que envolvam a

solução de problemas que os levem a transferir os

objetivos de aprendizagem a situações em que a

criatividade e outras habilidades superiores de

pensamento (por exemplo, análise, avaliação, síntese)

sejam empregadas;

envolver os pais no processo de aprendiazem de seus

filhos (tutoria, acompanhamento no dever de casa);

oportunizar ao aluno escolha, levando em consideração

seus interesses e estilos de aprendizagem, que dizem

respeito à forma como prefere aprender: ouvindo o

professor, brincando com jogos, realizando atividades

em grupo, desenvolvendo projetos individualmente,

etc.;



oferecer informações que sejam importantes,

interessantes, contextualizadas, significativas e

conectadas entre si, levando em consideração os

interesses e habilidades dos estudantes;

orientar os alunos para que busquem informações

adicionais sobre tópicos de seu interesse, sugerindo

fontes de informações diversificadas (livros, indivíduos,

revistas, internet, etc);

estimular os alunos para que avaliem seu desempenho

em uma atividade ou tarefa;

valorizar produtos e ideias criativas;

situar os alunos nos grupos com os quais melhor

possam trabalhar, oportunizando que eles desenvolvam  

atividades com outros de mesmo nível de habilidade.



PAIM (2020) sugere Atividades de Enriquecimento

Escolar  Tipo I, II e III:

Tipo I (atividades exploratórias/introdutórias): a)

discussão de temas de noticiários do dia por meio de

abordagens como: criação de painéis de confronto,

pasta de opiniões, termômetro dos argumentos e tabelas

jornalísticas; b) realização de oficinas variadas, como:

origami, fotografia, robótica, química, alimentos

saudáveis, cuidados pessoais, trato com animais,

exercícios de raciocínio lógico, xadrez, construções de

maquetes, atividades de resolução criativa de

problemas, organização de coleções, técnicas de

desenho, entre outras de interesse dos alunos; c)

palestras com profissionais de várias áreas do

conhecimento como bombeiros, professores, botânicos,

físicos, astrônomos, artesões, artistas plásticos, atores,

veterinários, chaveiros, soldadores, pedreiros e outros,

focalizando diferentes aspectos de suas atividades

profissionais, técnicas e métodos utilizados ou áreas de

atuação; 



Tipo II (atividades de treinamento e pesquisa): a)

treinamento em técnicas de observação, seleção,

classificação, organização, análise e registro de dados; b)

treinamento em técnicas de resumo, trabalhos bibliográficos,

esquemas, fichamentos, relatórios, entrevistas, métodos de

pesquisas, entre outros; c) treinamento em técnicas variadas

de apresentação de produtos como álbuns, cartazes,

maquetes, móbiles, esculturas, experimentos e outros; d)

treinamento em técnicas de resolução de problemas e

conflitos; e) técnicas de criatividade (5W1H, Brainstroming,

Seis Chapéus*, entre outras).

Tipo III (atividades pesquisa e inovação): sugere-se que a

aprendizagem e o desenvolvimento de cada atividade tipo III

sejam personalizadas e, geralmente, implementadas

individualmente ou em pequenos grupos. Dentre diversas

possibilidades sugere-se o desenvolvimento de produtos

criativos e originais, como, por exemplo: roteiro de peça,

revista, maquete, poesia, relatório de pesquisa, livro

ilustrado, desenho em quadrinhos, teatro de fantoches,

mural, elaboração de um edublog, uma vídeo produção, a

construção de uma entrevista; construção de um aplicativo,

elaboração de um mangá, etc.

*Mais informações em PAIM (2016, p.16).
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