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Resumo Os processos de avaliação na educação infantil para a criança com deficiência, transtornos 

global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Análise das narrativas dos professores 

de educação especial do município de Guarapari –ES, Brasil. Sonia Lopes Victor Suelen da Silva 

Sales Universidade Federal do Espirito Santo – UFES Financiamento: Fundação de Amparo e Apoio 

à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) A política nacional de 2008 definiu os procedimentos em 

relação o atendimento educacional especializado, em relação as responsabilidades federais, estaduais 

e municipais e o público a ser atendido pelo atendimento educacional especializado. Umas das 

diretrizes que o documento procura definir é em relação à educação infantil, etapa em que deve ser 

considerado o desenvolvimento global da criança. Nesse sentido nosso objetivo será entender os 

processos de avaliação vivenciados pela criança com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na educação infantil. Sabemos que a política define 

três processos de avaliação no atendimento educacional especializado, a avaliação para 

aprendizagem; a avaliação para caracterização e diagnóstico e avaliação para o planejamento e apoio. 

Diante disso procuramos entender como esses processos acontecem na educação infantil e no 

primeiro ano do ensino fundamental à partir das narrativas dos professores de educação especial que 

atendem esses sujeitos nas SRM no município de Guarapari, que faz parte região metropolitana do 

Estado do Espírito Santo. Esses professores participaram de 11 encontros no modelo de grupos focais, 

promovidos pelo que se Observatório Nacional de Educação Especial, onde foram discutidos três 

eixos temáticos, a saber: formação de professores, avaliação e AEE. A abordagem histórico-cultural 

e os estudos sobre a sociologia da infância foram os aportes teórico-metodológicos para esta 

investigação. As análises das narrativas dos professores de educação especial sugeriram a necessidade 

de articulação entre a educação especial e a educação infantil ao entender as especificidades da 

criança que estão nesse nível de ensino e seus processos de aprendizagem e desenvolvimento que 

priorizam o cuidar e o educar e desenvolvimento global da criança. Também foi identificado que há 

uma necessidade de sistematização dos processos de avaliação no que diz respeito as bases teóricas 



 

 

utilizadas, os procedimentos e encaminhamentos e a elaboração de relatórios descritivos. Outro 

resultado encontrado é que os processos de avaliação ainda continuam com uma perspectiva da clínica 

focada em diagnóstico em que o aluno é julgado por suas limitações. Por isso é proposto uma 

avaliação com foco nos processos de ensino e que potencialize as possibilidades de aprender do aluno 

e a prática pedagógica. Palavras-chave: Educação especial, atendimento educacional especializado, 

educação infantil, avaliação de aprendizagem, avaliação educacional. 
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