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OBJETIVO GERAL 
 
 Atender alunos com necessidades educativas especiais a fim de 
aprimorar no processo de ensino aprendizagem as dificuldades especificas 
individuais de cada aluno e potencializar seu desempenho em sala de aula. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Produzir recursos pedagógicos considerando as necessidades específicas 
dos alunos. 
 
- Identificar os conhecimentos prévios dos alunos, bem como suas dificuldades 
a fim de planejar alternativas para melhorar o seu desempenho. 
 
- Atender individualmente os alunos com necessidades educativas especiais. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
 A sala de apoio especializado busca ofertar ao aluno oportunidades de 
aprendizagem individualmente, onde na sala de aula regular, por vezes, o 
professor não consegue atingir o ensino esperado a este individuo. O 
atendimento especializado poderá ocorrer utilizando recursos materiais 
adequados a cada necessidade, o profissional poderá adotar estratégias 
funcionais e buscar alternativas para potencializar o cognitivo, emocional, 
social, motor e neurológico. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 A atuação do profissional da Sala de Apoio e Atendimento Especializado 
atuará em atividades que complementarão a grade curricular da sala de aula 
regular em que o aluno frequenta, constituindo assim um atendimento 
educacional especializado e adequado a cada necessidade. Estar em 
frequente contato com o professor do aluno para que seja possível elaborar 
estratégias pedagógicas que favoreçam a evolução do estudante. A sala 
oferecerá diversos recursos e serviços que contribuirão para ampliar as 
habilidades e capacidades funcionais. O profissional irá realizar relatórios de 
como está a evolução dos alunos, repassando ao professor da classe regular 
frequentemente, como também, para a equipe pedagógica, família e 
profissionais dos atendimentos complementares.  
 
MATERIAIS E RECURSOS 
 
 Entre a grande variedade de materiais e recursos pedagógicos que 
podem ser utilizados para o trabalho na sala de apoio educacional 
especializado, alguns são citados abaixo para aquisição: 



- Ábaco com haste e outro de plástico;  
- Abafador auricular; 
- Blocos de montagem; 
- Bola de tecido com guizo; 
- Brinquedos sensoriais; 
- Computador desktop; 
- Globo em relevo; 
- Soroban/ábaco para deficientes visuais; 
-Kit de bolas com guizos pequenas; 
-Geoplano; 
- Dominó bilingue; 
- Tatame - kit alfabeto com 26 placas 
- Tatame - kit de números. 
- Tapete de couro sintético; 
- Tapete de jogos; 
- Conjunto de mesa e cadeiras para as crianças; 
- Armário; 
- Livro: Divertidamente. Emoções no comando, com 12 bonecos.  
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
 O atendimento a ser desenvolvido na Sala de Apoio e Atendimento 
Especializado será um trabalho partindo do interesse, dificuldades e 
necessidades da aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo 
subsídios pedagógicos, onde possam contribuir para a evolução dos 
conhecimentos dos conteúdos na classe comum e utilizando-se ainda, de 
metodologias e estratégias diversas. 
 Essa proposta é pensando em um espaço de apoio, estímulo ao 
crescimento, desenvolver a busca pelo saber, valorizando as ideias dos alunos, 
desafiando-os e oportunizando a exercerem autonomia e independência. 
  
 


