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Inclusão Escolar de Crianças com 
Desenvolvimento Atípico

• imaturidade e exposição precoce

• a criança lenta

• a criança hiperativa e/ou desatenta (TDAH)

• a criança com deficiência

• intelectual

• motora

• sensorial

• múltipla

• a criança com Transtorno Especifico da Aprendizagem

• dislexia

• disgrafia

• discalculia

• a criança com Transtorno do Espectro do Autismo
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pedagogia

◦Método fônico

◦Construtivismo

◦Montessori

◦Método eclético

◦Método intuitivo

escola

Cartilhas?

Apostilas?

Sistemas de ensino?

Mono, Bi ou

Trilinguismo?

Uma inteligência?

12 inteligências?



•Escola regular?

•Escola especial?

•Escola inclusiva?

•Todos na escola

•Todos na mesma

Escola?

•Ensino domiciliar?

escola



que letra?
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deficiências



síndrome de Down 

desenvolvimento da 

linguagem na SD mostra-

se mais atrasado do que 

o desenvolvimento 

(atrasado também) de  

outras  habilidades 

cognitivas e motoras

Síndrome de Williams

memória auditiva e linguagem 

preservadas

70% dos indivíduos têm memória 

auditiva de curto prazo dentro de 

parâmetros normais

estas habilidades possibilitam 

excelentes condições para a 

aquisição do vocabulário e 

aprendizado da sintaxe
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de ver

TV

piscina

janelas
porta

casa de
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calçada
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Síndrome de Williams

Síndrome de Down

habilidade viso-espacial



estimulação multisensorial

ganha perde



deficiências

sensoriais



deficiências

motoras

Paralisia Cerebral
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transtornos 
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transtornos 
atencionais

TDAH modelo discreto



TDAH modelo contínuo

transtornos 
atencionais



transtornos 
especificos

Transtornos específicos do desenvolvimento das 
habilidades escolares CID 10

• F81.0 transtorno específico de leitura

• F81.1 transtorno específico do soletrar

• F81.2 transtorno especifico das habilidades aritméticas

• F81.3 transtorno misto das habilidades escolares

• F81.8 outros transtornos das habilidades escolares

• F81.9 transtorno do desenvolvimento das habilidades

escolares, não especificado



transtornos 
especificos

Transtornos específicos do desenvolvimento das 
habilidades escolares CID 10

• F81.0 transtorno específico de leitura

• F81.1 transtorno específico do soletrar

• F81.2 transtorno especifico das habilidades aritméticas

• F81.3 transtorno misto das habilidades escolares

• F81.8 outros transtornos das habilidades escolares

• F81.9 transtorno do desenvolvimento das habilidades

escolares, não especificado



• a- rendimento da leitura (correção, 

velocidade ou compreensão) 

substancialmente inferior ao esperado para 

a idade cronológica, inteligência e 

escolaridade

• b- a perturbação da leitura interfere de forma 

importante no rendimento escolar ou em

atividades de vida cotidiana que exigem

habilidades de leitura

• c- na presença de um déficit sensorial, as 

dificuldades de leitura excedem as que se 

poderia atribuir a ele

Dislexia de evoluçãotranstornos 
específicos

dislexia



• 60% a 80% dos casos identificados são do sexo

masculino

• transtorno da matemática e da escrita podem

estar associados

• leitura oral caracteriza-se por distorções, 

substituições ou omissões; tanto a leitura em

voz alta quanto silenciosa caracterizam-se por

lentidão e dificuldades de compreensão

Dislexia de evolução
transtornos 
especificos

dislexia



Quantas são???

5 - 10% 
são possivelmente afetadas

das crianças em idade escolar são diagnosticadas

3 a 6% 

transtornos 
especificos

dislexia



dislexia de evolução: modelo discreto

transtornos 
especificos

dislexia



dislexia de evolução:modelo contínuo

transtornos 
específicos

dislexia



Conjunto de alterações complexas do 

desenvolvimento,  de origem 

neurobiológica, caracterizadas pela 

presença de prejuízos da interação 

social, da comunicação com a 

presença de padrão de 

comportamentos restritos, repetitivos 

e estereotipados, com início precoce.

TEA



•determinação multifatorial

•fatores genéticos

•fatores ambientais

•grupo heterogêneo do ponto 

de vista genético e fenotípico

TEA



TEA
•determinação multifatorial

•fatores genéticos

•fatores ambientais

•grupo heterogêneo do ponto de vista 

genético e fenotípico



Prevalência dos TEA

• 1: 59 Center for 
Disease Control and 
Prevention (CDC), 
2018

• crianças com 8 anos
diagnosticadas como
TEA (11 áreas dos 
USA)



Epidemiologia dos TEA
Reichenberg et al. 2014

•2 049 973 crianças suecas nascidas entre 1982 

e 2006

•14 516 TEA

•5689 autismo
• diagnóstico de TEA aos 20 anos

• gêmeos monozigóticos: chance 59,2% (153 vezes maior)

• irmãos: chance 12,9% (10,3 vezes maior)

• gêmeos dizigóticos: chance 12,9% (8,2 maior)

• meio irmãos maternos: chance  8,6% (4,3 maior)

• meio irmãos paternos: chance  6,8% (2,9 maior)

• primos : chance  2,6% (2,3 maior)

• herdabilidade de aproximadamente 50%



DSM 5-2013

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL E 

INTERAÇÃO

COMPORTAMENTO

alterações sensoriais

alterações linguagem

TEA



•especificadores

•com ou sem deficiência intelectual

•com ou sem comprometimento de linguagem

•associado com uma conhecida condição 

médica ou genética ou fator ambiental

•associado com outra desordem do 

desenvolvimento, mental ou comportamental

•com catatonia

TEA      DSM – 5 (2013)
299.00 – F 84TEA



•escola:
•assumir filosofia inclusiva

•avaliação abrangente do candidato 

(diagnóstico e perfil funcional)

•esclarecimento dos pares

•capacitação de todos os envolvidos

•programa de prevenção do bullying

•programa de assistência ao bullying

• ter claro o objetivo da inclusão

Inclusão: desafios



•escola:
•oferecer ambiente propicio (estímulos)

•adaptação curricular

•decidir da necessidade de acompanhante

•amplo apoio à família

• ter acesso à equipe multidisciplinar

•uso racional da tecnologia

• reconhecer seus limites

Inclusão: desafios
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