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Resumo O presente artigo trata do Acompanhamento pedagógico como instrumento no processo de 

ensino aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais no Abrigo 

Moacir Alves na cidade de Manaus-Amazonas. O que nos motivou a realizar este estudo foi 

compreender de que maneira o acompanhamento pedagógico é realizado neste local. O objetivo deste 

foi analisar de que maneira o acompanhamento pedagógico auxilia no processo de ensino 

aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais, verificar as políticas 

públicas inclusivas na atualidade com relação ao acompanhamento de crianças com necessidades 

especiais, identificar práticas pedagógicas desenvolvidas no abrigo. Para realização deste, utilizamos 

o método dialético através de pesquisa bibliográfica e de campo, com observação indireta, entrevista 

semiestruturada e questionário aberto, análise documental: ficha individual do aluno, registro escolar, 

laudos médico. No que se refere aos sujeitos da pesquisa trabalhamos com 04 Crianças com NEE; 01 

pedagogo, 01 Psicopedagoga; 01 Psicólogo; 01 fonoaudióga e 01 Assistente social, totalizando 09 

sujeitos. Os resultados obtidos no que diz respeito à Unidade de Acolhimento investigada, 

constatamos que esta dá valor a cada um dos seus acolhidos e procura validar os direitos que lhes 

assistem, enfrentam diversas barreiras como: dificuldade em agendar consultas, falta de apoio por 

parte do Estado e infelizmente, o preconceito que é a principal barreira. O acompanhamento 

pedagógico existe apenas há três meses, pois antes tinham uma visão assistencialista. Atualmente 

trabalham com equipe interdisciplinar composta por: 01 pedagogo, 01 psicólogo, 01 psicopedagoga, 

01 fonoaudióloga e 01 assistente social. As práticas pedagógicas inseridas na sala de 

Acompanhamento pedagógico estão baseadas nas Teorias de Jean Piaget, Vygotsky e Gardner, 

levando em consideração o aspecto da Ludicidade que é de suma importância para o desenvolvimento 

cognitivo da crianças/pessoas com necessidade especiais. Atualmente há um discurso favorável à 

inclusão de pessoas com necessidades especiais, não apenas no contexto escolar, mas em vários 

segmentos da nossa sociedade, no entanto o que vemos são pessoas que continuam vítimas de 

preconceito e estigma, por serem consideradas diferentes. As conquistas maiores em relação aos 

direitos destas pessoas são o quantitativo de leis, declarações e outros, mas a grande dificuldade é 

fazer com que essas leis consigam ser efetivadas e venham beneficiar a vidas de todos. Desta maneira 



 

 

o presente trabalho é de grande relevância para a sociedade, tanto para a pesquisa e produção na área, 

como também para denunciar a realidade encontrada em nosso capo de pesquisa e chamar a sociedade 

civil para agir frente ao descaso com vida, a educação de pessoas com necessidades especiais, sejam 

crianças ou adultos. 
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