
 

1 

 

 
 
 
 
 

A INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM TDAH: 
ESTUDO DE CASO: EMEI FRANCISCO GUIMARÃES ROLLEMBERG  

ARACAJU – SERGIPE 
 

Autora: Niraildes Machado Prado1 
Co-autora: Marcia Cristina da Cruz Aragão2 

 

Eixo temático: 15 – Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos 

e psicossociais. 

RESUMO 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH é uma disfunção em área 
do córtex cerebral, ocasionando dificuldades relacionadas à concentração, memória, 
hiperatividade e impulsividade. Na escola  a criança com TDAH ainda sofre inúmeros 
paradigmas que a definem como mau-educadas, indisciplinadas e em muitos casos 
pouco inteligentes. O presente artigo tem como objetivo analisar a inclusão de uma 
aluna com TDAH frequentando a pré-escola da Escola Municipal de Educação Infantil 
Francisco Guimarães Rollemberg, localizada na cidade de Aracaju-Sergipe.  Para isso 
foi observado o comportamento da aluna, na sala regular, realizado entrevistas, diversas 
pesquisas bibliográfica, reuniões com os envolvidos, objetivando a elaboração do plano 
de Atendimento Educacional Especializado, com ações, atividades, recursos e parcerias 
de fundamental importância para colaborar com a superação dos desafios próprios da 
criança com TDAH.  

Palavras chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Inclusão; 
Atendimento Educacional Especializado 

 

ABSTRACT 

 
Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD is a disorder in the 
cerebral cortex, causing difficulties with concentration, memory, hyperactivity and 
impulsivity. At school the child with ADHD also suffer many paradigms that define it 
as a bad-mannered, undisciplined and often unintelligent. This article aims to analyze 
the inclusion of a student with ADHD attending preschool the Municipal School of 
Early Childhood Education Rollemberg Francisco Guimarães, located in the city of 
Aracaju, Sergipe. For this behavior was observed by the student in regular room, 
conducted interviews, several research literature, meetings with stakeholders, aiming at 
preparing the plan, Customer Education Specialist, with actions, activities, resources 
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and partnerships crucial to collaborate with overcoming the challenges of their own 
child with ADHD. 
 
Keywords: Attention Deficit Disorder and Hyperactivity, Inclusion, Customer Education 
Specialist 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

A escola é muito importante para qualquer criança, é no ambiente escolar 

que ela tem, depois da família, a primeira oportunidade de conviver em ambientes 

integrados, interagindo e aprendendo com o outro, desenvolvendo autonomia e 

confiança  em si mesmo e aprender a lidar com regras e limites. 

As crianças com TDAH no ambiente escolar muitas vezes são 

equivocadamente taxadas de desleixado, preguiçoso e indolente devido ao 

comportamento que apresentam diante de determinadas situações: tem dificuldades para 

aprender regras de jogos; podem atropelar atividades de determinados grupos com 

gestos bruscos, querer impor regras; pode não querer parar de brincar quando os colegas 

já estão exaustos; podem muitas vezes parar repentinamente uma atividade ou 

brincadeira que insistiu em participar. De acordo com SILVA (2009. p. 63) estas 

crianças, muitas vezes são “inconvenientes” não sabem à hora de parar de falar, não 

sabem guardar segredos  e normalmente falam coisas erradas nas horas erradas. 

É fundamental que todos os que fazem a escola estejam preparados para 

lidar com situações deste tipo. O desempenho escolar depende de vários fatores 

importantes como: uma boa estrutura física da escola, material didático adequado, mas 

principalmente de pessoal qualificado que venha a contribuir de forma positiva, na 

formação e desenvolvimento da criança com TDAH. “Quanto mais informações e 

educação acerca do transtorno, melhor para criança e a família” (SILVA; 2009:61). 

O papel do professor no desenvolvimento desses alunos é de grande 

importância. No momento em que assume o papel de contribuir para a formação 

humana poderá favorecer o tratamento do aluno com TDAH, tanto dentro, como fora da 

escola. 
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Para tanto é imprescindível uma rede de apoio onde o profissional da sala de 

Atendimento Especializado esteja dando o apoio e o suporte necessários para que o 

professor possa trabalhar conquistar o interesse da criança, incluindo em suas aulas de 

maneira positiva auxiliando no seu desenvolvimento. 

Diante do exposto fica evidente a relevância da temática3, uma vez que o 

problema atinge um grande número de crianças e adolescentes, que vêem o seu 

desempenho acadêmico prejudicado pela doença e muitas vezes sequer sabem que são 

portadores. 

 

1. O que é Inclusão... 

 

A inclusão tem sido nos últimos anos, um tema bastante discutido entre os 

diversos segmentos da sociedade. No campo educacional, a inclusão vem provocando 

um significativo movimento de transformação de olhares e práticas pedagógicas com o 

propósito de atender ao que preconiza a Política Nacional de Educação Especial com 

perspectiva de inclusão, que em sua introdução apresenta: 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas de produção da exclusão dentro e 
fora da escola. 

 

É notória a grandeza desse documento, uma vez que, mesmo 

demasiadamente atrasado, oportuniza o exercício da cidadania a muitas pessoas que, por 

apresentarem uma “diferença”, eram separadas dos ditos “normais”. 

No citado documento é previsto o Atendimento Educacional Especializado 

para todos os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, objetivo deste 

trabalho. Para fazer valer o que está previsto na Política Nacional da Educação Especial 

com Perspectiva de Inclusão, foi elaborado um Plano de Atendimento Educacional 

Especializado, para uma aluna  matriculada na rede regular de ensino, a qual, por 

apresentar um diagnóstico de Comportamento Hiperativo, auto e heteroagressividade 

com atraso de linguagem, não vinha alcançando sucesso na classe onde está 

matriculada. 
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A inclusão é uma necessidade vital à organização da sociedade. Logo, a 

formação de todos os envolvidos no processo educativo é de suma importância para  

garantir que  os alunos que apresentem qualquer tipo de necessidades especiais sejam de 

fato subsidiados no seu processo educacional, principalmente para os alunos que 

apresentam TDAH, cujos sintomas são na maioria das vezes mal interpretados. A 

escola, portanto, para atuar na inclusão desses alunos, precisa dispor de profissionais 

com conhecimento, para a detecção do distúrbio, adequação de recursos  e metodologias 

de ensino que possam facilitar o aprendizado, sem excluí-los.  

 

2.  O que é TDAH 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, distúrbio 

hoje muito comum em grande parte das crianças e adultos, tem como algumas de suas 

características a desatenção, impulsividade e inquietação. Segundo informação da 

Associação Brasileira de Déficit de Atenção – ABADA, esse problema atinge entre 3% 

a 6% das crianças na idade escolar.  

Nem sempre a hiperatividade é elemento presente. Quando aparece no 

diagnóstico, o distúrbio passa a ser denominado Transtorno do Déficit de Atenção – 

TDA. O TDAH  tem grande impacto na vida do indivíduo afetado por esse transtorno e 

das pessoas com as quais convive (amigos, pais, professores e outros). Para Silva 

(2009), longe de ser uma doença, o TDA consiste em uma mente acelerada, inquieta, 

que produz sem cessar idéias que, a depender do direcionamento, apresentam-se de 

forma brilhante ou se amontoam de maneira atrapalhada. 

2.1 Causas do TDAH 

É considerável o número de indivíduos com esse distúrbio, razão pela qual 

se criou o site da Associação Brasileira do Déficit de Atenção – ABDA4. Nesse site, há 

uma lista de médicos cadastrados e diversas outras informações concernentes ao 

distúrbio, como o seu conceito, ali descrito como: “[...] um transtorno neurobiológico, 

de causas genéticas, que aparece na infância e freqüentemente acompanha o indivíduo 

por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade”. (ABADA, 2010). 
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O site também apresenta nomenclaturas diferenciadas para o distúrbio, 

como: DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é chamado de ADD, 

ADHD ou de AD/HD.  

 

2.2 Distração, impulsividade e hiperatividade: Tripé do TDAH. 

 

  Mattos (2004) afirma que a TDAH caracteriza-se por uma combinação 

destes sintomas: distração, impulsividade e hiperatividades. 

A distração é entendida como alteração da atenção. Dentro do 

comportamentos, esse é o sintoma mais importante para se efetuar o diagnóstico, pois 

um indivíduo com TDAH pode apresentar hiperatividade física e jamais deixar de 

apresentar tendência à dispersão 

Na impulsividade, “a mente de um TDA funciona como um receptor de alta 

sensibilidade que, ao captar um pequeno sinal, reage automaticamente sem avaliar as 

características do objeto gerador do estímulo” (SILVA, 2009, p. 23). Isso provoca 

taquicardia, apreensão e aumenta a adrenalina, que lhe causará sofrimento, culpa, 

angústia, cansaço, tudo por atitudes impensadas, que o colocará em constante 

instabilidade nos diversos relacionamentos, empregos e grupos sociais. 

Já a hiperatividade pode ser identificada como hiperatividade física e 

hiperatividade mental.  A hiperatividade física pode ser visível em comportamentos e 

atitudes, como: balançar as pernas, roer unhas, mexer o cabelo repetidamente, procurar 

manter sempre as mãos ocupadas, dentre outros comportamentos (SILVA, 2009). 

A hiperatividade mental ou psíquica apresenta-se mais sutilmente e não é 

menos penosa que a física. Pode-se observar no adulto como: não aguardar a sua vez de 

falar; mudar de assunto automaticamente; não ter um sono reparador porque não 

consegue desligar-se dos problemas (o cérebro fica agitado). Toda essa agitação, em 

parte, influencia nas suas relações sociais. Essa energia hiperativa pode causar 

incômodos diários, agravando-se quando tem de adequar o seu ritmo ao dos que não são 

TDAs (Ibidem). 
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2.3 A criança com TDAH  e a escola 
 

Pensar, sentir, ouvir e agir são fatores que, integrados, processam as 

aprendizagens formais que são transmitidas nas escolas (Weiss, 2004). Quando se trata 

de uma criança com TDAH, as dificuldades de concentração e atenção são evidenciadas 

como implicadores no processo de interação do indivíduo.  

Segundo Belizário (2010, p.23-27) as dificuldades iniciais enfrentadas por 

essas crianças na escola são decorrentes de sua inflexibilidade mental. A interação com 

os colegas, a família e a rotina existente no cotidiano escolar é bastante importante. Ele 

cita que: 

Para alunos com TGD, a exposição mediada entre vivências tem se mostrado 
eficaz no desenvolvimento de funções mentais, amenizando prejuízos e 
possibilitando a emergência de maior possibilidade de vivências próprias da 
infância (p, 27). 

 

É importante ressaltar que a  aproximação e o acompanhamento junto a 

essas crianças, é a base para nortear atividades que venham possibilitar maior 

concentração, participação e aprendizagem, proporcionando habilidades de cooperação 

e conseqüentemente o seu desenvolvimento integral. E para que isto ocorra é 

imprescindível conhecer Nina. 

   

3. Nina: Um mundo desconhecido 

 

Nina tem 4 anos de idade, é aluna de uma turma de  pré-escolar de uma 

unidade de ensino da rede municipal de Aracaju – Sergipe. No ato de sua matrícula foi 

apresentado à escola um relatório médico com o seguinte diagnóstico: Comportamento 

Hiperativo, auto e heteroagressividade e atraso de linguagem. 

A garota demonstra gostar muito da escola. Segundo relato de sua genitora, 

sempre depois que almoça, ela já pega a sandália e a pasta e aponta para a rua. Na 

escola, não apresenta preferência por nenhum dos colegas. Durante o período em que se 

encontra na sala de aula, Nina não consegue ficar parada. Seu tempo de permanência 

dentro da sala oscila muito; sua comunicação com os colegas e professora é, na maioria 

das vezes, realizada através de gestos e/ou apontando para as coisas.  
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Nina nunca participa integralmente de nenhuma tarefa proposta em sala de 

aula. Quando a professora faz uma atividade, ela inicia, porém imediatamente larga tudo 

e sai da sala, demonstrado muita dificuldade em entender as informações/orientações. 

Não foi realizada até o momento nenhuma atividade que ela tenha concluído. Nos 

momentos de recreação ela  não participa de brincadeiras, mesmo sendo solicitada. 

Aparenta dificuldade em interagir com os colegas e de obedecer a regras de jogos ou 

brincadeiras.  A professora reconhece que Nina tem habilidades e explica isto quando 

relata que a menina reconhece alguns animais,  bem como a facilidade como pega o 

lápis, o giz de cera e outros materiais, mas ela não se concentra nas tarefas. Como tem 

dificuldade de linguagem, atualmente vem sendo acompanhada por uma fonoaudióloga. 

 A professora da sala regular conversa muito com os outros professores 

solicitando-lhes colaboração nas tarefas e demonstra grande preocupação e vontade de 

entender e ajudar o desenvolvimento da garota, inclusive solicitando material  sobre 

“Transtornos, hiperatividade e outros “ para leitura e acatando sugestões para melhorar 

a interação e desenvolvimento da aluna. Segundo a professora, Nina é uma menina 

carinhosa, porém agitada e “cheia de vontade”. Tem muitos medos e em determinadas 

situações apresenta comportamentos atípicos (medos exagerados com tremedeiras se 

jogando no chão, tapando os ouvidos ao ouvir barulhos etc.). Relata que,  se a aluna  

tivesse acompanhamento de um profissional capacitado/especializado e este profissional 

pudesse orientá-la nas atividades, com certeza a garota teria possibilidade de 

desenvolver-se em vários aspectos.  Considera a necessidade de mudar no trato com a 

criança, no sentido de “impor limites”,  porém não sabe como proceder. Como a escola 

não dispõe de sala de atendimento multifuncional, solicitou o encaminhamento da 

garota para o setor de educação especial do município para ser atendida em uma sala de 

recursos de outra unidade de ensino (o que até o momento não aconteceu). Os 

profissionais da escola acreditam no desenvolvimento da criança e colaboram no que é 

possível para que isso se concretize. 

Nina mora com os pais e um irmão de seis meses. A genitora relatou que a 

matrícula da criança na escola teve como objetivo principal ajudar a interação dela com 

outras crianças. Quanto à expectativa em relação ao futuro da filha, afirmou que a 

escola vai ajudar a menina “aprender a falar”, e “se comportar melhor” e vencer os 

“medos”. A mãe é quem participa das atividades na escola e não tinha nenhum 

conhecimento dos direitos da filha (o que sabe atualmente foi-lhe esclarecido pela 
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equipe da escola), porém é bastante interessada e disponível, acata as sugestões e faz 

questão de levar a garota para onde for indicado. Não identificamos nas palavras da mãe 

nenhuma habilidade da criança. Todas as falas estão relacionadas às dificuldades, como: 

a agressividade, a dificuldade para falar, os medos exagerados, a agitação, dentre outros 

comportamentos, típicos de crianças da idade dela. Após algumas conversas com a 

equipe da escola, a mãe já acredita que a filha vai ter um bom desenvolvimento 

cognitivo e intelectual. 

 

4. Plano de Ação: um projeto para incluir Nina na rede regular de ensino 

4.1 Objetivos:  

               Planejar ações para atender às necessidades da aluna, contribuindo para o 

estabelecimento de relações com os seus pares, despertando o interesse e a participação 

efetiva nas atividades escolares, a fim de que a criança tenha acesso aos saberes e 

alcance pleno desenvolvimento de suas potencialidades.  

4.2 São objetivos do Plano de Ação: 

• Observar a rotina diária da aluna na escola e junto ao professor da sala regular, 

criar estratégias de sociabilidade;  

• Fornecer orientações à escola para organização da rotina do cotidiano escolar, a 

fim de que sejam previsíveis para ela os acontecimentos do dia a dia escolar; 

•  Sugerir ações que estimulem a aluna a manifestar seus desejos, interesses e 

habilidades no tocante às informações encontradas e assim desenvolver 

situações de aprendizagens;  

• Propor ações atrativas (dentro do interesse da aluna) que favoreçam a 

permanência de Nina na sala de aula e o acesso à aprendizagem.  

• Elaborar situações de aprendizagens que facilitem a interação da aluna com os 

demais colegas, professores e funcionários da escola;  

• Incentivar a realização de atividades teatrais, aproveitando a habilidade de 

imitação de Nina. 
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4.3 Organização do atendimento:  

• Período de atendimento: setembro a  novembro 2011; 

• Frequência: três vezes por semana;  

• Tempo de atendimento: de acordo com a necessidade da aluna;  

• Composição do atendimento: ( ) individual (x) coletivo;  

• Outros: O atendimento ocorrerá no turno em que ela estuda, pois consideramos 

que um dos maiores problemas da aluna recai sobre o compartilhamento social, 

interação e participação nas atividades. Diante disso, acreditamos que o melhor será o 

desenvolvimento de intervenções  no ambiente escolar (sala de aula, recreio, atividades 

lúdicas) e não de forma isolada em sala de recurso multifuncional. 

4.4 Atividades a serem desenvolvidas no atendimento à aluna: 

A professora da sala de aula regular será a executora das atividades, já que, 

orientada, saberá como conciliar as atividades propostas para Nina com as atividades de 

todos os alunos. 

Durante todo o período, a professora do AEE acompanhará a professora da sala 

regular dando o apoio necessário, tanto para propor outras atividades se necessário, 

como para produzir recursos que colaborem para o desenvolvimento de Nina: 

1.  Rotina escolar: Deve ser organizado de forma dinâmica e prazerosa (com 

música, trenzinho) o momento de entrada dos alunos em sala de aula, a hora do lanche, 

do intervalo, da ida para outros espaços da escola (brinquedoteca, parquinhos etc.), 

sempre comunicando à aluna de forma simples e objetiva o que vai acontecer no 

momento seguinte;  

2. Para oportunizar acesso à linguagem receptiva e expressiva, aplicar atividades 

como: contar histórias, música e cantigas de rodas; 

3. Para estimular a comunicação, desenvolver atividades nas diversas linguagens 

(dança, teatro, canto, artes plásticas);  

4. Desenvolver brincadeiras coletivas como: morto vivo, pique no alto, bate cola, 

queimada, lenço atrás, telefone sem fio, o mestre mandou, entre outras; 
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5. Propor à professora que desenvolva atividades dinâmicas para que haja 

vínculo afetivo de Nina com os colegas. 

6. Realizar com a professora reuniões de pais em que sejam trabalhadas questões 

referentes aos transtornos globais do desenvolvimento e às potencialidades das 

pessoas com tais transtornos;  

 

7.  Apoiar, fortalecer e investir na parceria com a família; 

8. Registrar as situações e vivências do dia a dia através de fotografias.  

 

4.5  Seleções de materiais a serem produzidos para o aluno: 

Serão produzidos de acordo com a necessidade do aluno: 

• Placas de comunicação contendo figuras de acordo com a atividade a ser 

desenvolvida;  

• Maquete, painel, calendário, agenda, cartaz de pregas, mural, fichas e placas 

com nomes e fotos,  jogos da memória, dominó, fantoches,  sequências lógicas, 

jogo de percurso, quebra-cabeça e álbum de figuras;  

• Portfólios com registros das atividades desenvolvidas, com fotos de diversas 

situações no ambiente escolar ou em outros espaços de aprendizagens e de 

situações rotineiras da vida diária;  

• Outros recursos serão produzidos de acordo com a necessidade da aluna.  

4.6 Seleções de materiais e equipamentos que necessitam ser adquiridos:  

Há necessidade de aquisição de:  

� Computadores e jogos educativos;  

� Jogos de encaixe; 

� CDs e DVDs de filmes e músicas;  

� Palco para teatro de fantoches; 
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�  Fantasias, dedoches, máscaras e fantoches; 

�  Espelho; tapete, almofadas, revistas e livros; 

� Jogos que abranjam a coletividade; 

� Materiais de papelaria  como: papéis  de diversos tamanhos, cores, texturas e 

espessuras; tintas, colas, tesoura, lápis, pincel, aquarela, massinha, argila, canetas de 

ponta grossa de diversas cores,  avental plástico, EVA de várias cores, etc.  

 

4.7 Tipos de parcerias necessárias para aprimoramento do atendimento e 

da produção de materiais:  

Fonoaudiólogo: para esclarecer sobre a melhor forma de estimular a oralização de 

Nina; 

Psicólogo: para orientações de ações que contribuam para lidar com os medos da aluna; 

Família: para esclarecimento sobre as habilidades, interesses e possíveis pistas que 

possam ser importantes para aprimorar o atendimento da aluna.  

 

4.8 Profissionais da escola que receberão orientação do professor de AEE 

sobre serviços e recursos oferecidos ao aluno:  

• A professora de sala de aula no desenvolvimento das tarefas; 

• Os colegas de turma, no sentido de colaborar na socialização e aceitação de Nina 

nas brincadeiras/atividades; 

• A coordenadora e demais funcionários da escola, na interação com a professora 

no sentido de reforçar as práticas adotadas no convívio com a aluna; exemplo 

das rotinas, etc.  

4.9 Avaliações dos resultados: 
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A avaliação será processual. Durante toda a execução serão feitos registros dos 

possíveis avanços e das ações que tenham contribuído para as mudanças no 

desempenho escolar da aluna.  

Espera-se que as atividades desenvolvidas contribuam para o desenvolvimento social, 

comportamental, afetivo e de comunicação, conforme os objetivos propostos no plano.  

  

5. Considerações  finais 

  

"A rua de acesso à inclusão não tem um fim porque ela é, em sua essência, 

mais um processo do que um destino" (Mittler, 2003).  

A inclusão é muito mais do que “aceitar as diferenças”. O professor tem papel 

fundamental  nesse processo. Ele precisa  compreender a inclusão na sua complexidade 

e esta  complexidade envolve além do aluno a ser  incluso, a família, a instituição 

escolar e as políticas públicas da educação.  

A busca incessante de conhecimentos resultou na nossa participação no 

curso de Especialização para o Atendimento Educacional Especializado. 

Foram dezesseis meses de desafios. Estudamos casos diversos nas áreas 

específicas da educação especial, propomos situações, clarificamos problemas, 

buscamos soluções e elaboramos planos de ação. 

Finalmente, a conclusão do curso e o grande desafio: elaborar um plano que,  

esperamos, seja de grande valia para o sucesso da aluna em estudo. Estaremos 

acompanhando, reformulando, se for necessário, e tendo como base todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, colaborando com a aluna para que esta 

tenha sucesso na vida escolar.  

Diante do exposto e baseado no suporte bibliográfico e nos dados coletados, 

no  período de observação e entendendo que o sucesso acadêmico desta criança depende 

de ações que venham servir de suporte para a mesma, consideramos que a aplicação de 

plano é extremamente importante para a vida da criança. Inclusão é resultado de redes 

de apoio, enquanto família, professores e outros profissionais trabalharem em “ilhas” de 

conhecimentos, estas crianças vão continuar nas escolas fortalecendo as estatísticas 

negativas.  
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Cada novo plano, cada aluno que tenha sucesso no seu processo educativo, é 

mais uma certeza, de que estamos conscientes do nosso compromisso profissional, 

contribuindo para que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, que não os 

separe, em nenhum aspecto e/ou sob nenhuma razão. 

 
 

                                                           
1 Especialista em Psicopedagogia e Atendimento Educacional Especializado, professora da rede municipal 
de Aracaju e Professora da Faculdade Atlântico e Faculdade Maurício de Nassau. Contato: 
niraildes.prado@gmail.com 
2 Mestre em Educação, professora da rede municipal de ensino de Aracaju e professora da Faculdade 
Atlântico. Contato: cruz.marcia2003@gmail.com 
3 Este texto foi extraído do TCC da especialização em Atendimento Educacional Especializado, da  pela 
Universidade Federal do Ceará e tinha como meta propor um plano de ação para uma aluna especial. 
4 Disponível em: <http://www.tdah.org.br>. 
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