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Resumo Vimos apresentar nossa experiência com alunos com necessidades educacionais especiais – 

TGD (Transtornos Globais do Desenvolvimento) e como acontece a inclusão na nossa Instituição de 

Ensino da Rede Pública de Brasília-DF/ Brasil. Em 1994, deu-se início nessa Instituição, Escola 

Classe 416 Sul, a primeira turma, somente com crianças especiais, com a modalidade de quatro alunos 

para duas professoras, sem especificação de idade. Hoje, seguindo regras quanto à idade, o quadro é 

de muito mais turmas de crianças especiais. Em contrapartida, também é crescente o número de 

inclusões onde os alunos a serem incluídos no Ensino Regular conseguem ser independentes 

funcionalmente e autonomamente interagem, alcançando os objetivos propostos: desenvolvimento 

das tarefas. Conforme a Estratégia de Matrícula aprovada pelo Conselho de Educação do Distrito 

Federal de 2013, as Classes Especiais são formadas com até duas crianças para uma professora ou 

quatro para duas professoras e dessa forma é desenvolvido um trabalho individualizado norteado pelo 

Currículo Funcional, Currículo do 1º ao 5º ano do Ensino Regular e avaliado pela Escala Portage. 

Observada a potencialidade do estudante, esse é inserido em turma numerosa do Ensino Regular, para 

o “momento de vivência”, conforme acordo com o (a) professor (a) regente da turma quanto aos dias 

e horas que passará junto aos demais, desenvolvendo objetivos específicos e trabalhos daquela turma 

durante o ano. No término do período, o aluno é reavaliado pela Equipe Especializada de Apoio a 

Aprendizagem – EEAA da SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), composta 

por uma Psicóloga e uma Pedagoga e conforme a avaliação é inserido ou não no Ensino Regular. 

Caso o estudante naquele ano esteja completando 15 anos de idade e não tenha sido inserido, será 

encaminhado a outra Instituição, em uma Classe Especial, com alunos da mesma faixa etária. Quanto 

ao estudante que responder a contento, sua matrícula para o ano seguinte será efetivada em Classe de 

Ensino Regular. Para realizar o melhor atendimento do aluno incluído, a Instituição conta com o apoio 

da Sala de Recursos, SOE- Serviço de Orientação Educacional e monitor conforme sua necessidade. 
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