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No intuito de apoiar os professores do CEPAE e mediadores pedagógicos nas ações de 

ensino remoto aos estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE), elaboramos 

algumas orientações para possibilitar a acessibilidade pedagógica a esses alunos, especialmente, 

no sentido de minimizar barreiras que comprometam o desempenho escolar. 

Essas diretrizes estão em acordo com a Política de Acessibilidade da UFG e a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Nr. 13.146/15).  

 

ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DO CEPAE: 
 

1- Qual aluno do CEPAE recebe apoio escolar individualizado de mediador pedagógico? 

Alunos com deficiências, transtornos, altas habilidades/superdotação e dificuldades educacionais 

específicas sem autonomia no desempenho escolar indicados por seus professores e Setor de 

Psicologia do CEPAE. 

 

2-Qual o papel do mediador pedagógico? 

Os mediadores pedagógicos do CEPAE são bolsistas e voluntários selecionados das diversas 

licenciaturas da UFG que recebem capacitação em docência inclusiva para apoiar o processo de 
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ensino aprendizagem de alunos com NEE. Eles acompanham, de forma individualizada, o 

desempenho escolar dos alunos com deficiência e outras necessidades educacionais específicas. 

Esse apoio não se configura como aula e tem o intuito de ajudar os alunos na organização do 

trabalho escolar como: estruturar a rotina diária de estudos, orientar a leitura, explicar questões 

gerais das tarefas, organizar a escrita, trabalhar a autoestima e autoconfiança deles diminuindo a 

ansiedade para que eles consigam fazer suas atividades da melhor maneira possível, organizar a 

entrega das tarefas e outras questões de apoio.  

 

3-Qual a função do professor orientador do aluno? 

O professor orientador é um dos professores do aluno com NEE. Ele o acompanha de forma mais 

próxima e orienta o mediador para os atendimentos de apoio individualizado ao aluno(a). É a ponte 

entre o aluno, mediador e os outros professores da turma. Ele está atendo ao desempenho do 

aluno, se os outros professores estão disponibilizando atividades complementares caso ele 

necessite, e se o(a) mediador(a) está conseguindo acompanhar o(a) aluno(a) e também recebendo 

o material antecipado para preparar a mediação individualizada no apoio síncrono. 

 

4-Como possibilitar a acessibilidade pedagógica para alunos com deficiência e/ou 

necessidades educacionais especiais NEE no ensino remoto? 

O professor deve observar que o plano de ensino e as atividades, para os alunos com NEE, devem 

ser os mesmos adotados para a sua turma. Entretanto, alguns alunos como os com deficiência 

intelectual, podem precisar de atividades complementares com flexibilizações curriculares. Isso 

quer dizer que nas atividades escritas o professor irá apresentar os conteúdos de forma mais clara, 

objetiva, rica de imagens e informações que alcancem o nível de compreensão do aluno. Pedir do 

aluno textos que ele seja capaz de produzir e a possibilidade de se expressar usando imagens, 

desenhos e outras formas de registros que mostrem o que foi aprendido. Organizar momentos 

específicos com os alunos para revisão de conteúdos, elogios, tirar dúvidas e falar das dificuldades 

encontradas nas atividades escolares. 

 

5-Quem deve elaborar essas atividades com flexibilizações? 

O professor da disciplina, só ele domina o conteúdo e é capaz de flexibilizar o conteúdo sem perder 

o foco do conhecimento. O currículo flexível dá acesso aos conteúdos a todos os alunos, sem 

empobrecê-los e sim possibilitando alternativas metodológicas e avaliativas que atendam as 

especificidades de aprender de cada um. (Capellini 2018) 

 

6-Como enviar as atividades de ensino para os alunos com NEE? 
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O CEPAE definiu que todos os professores devem postar as atividades de ensino no site do 

CEPAE, mas alguns alunos com NEE solicitaram as atividades impressas. A Comissão de 

Educação Inclusiva informou as coordenações pedagógicas quais são esses alunos para que o 

material seja disponibilizado na escola para retirada e os familiares foram informados. Cada 

professor envia as atividades complementares com flexibilizações para o e-mail do aluno ou do 

mediador pedagógico com cópia para o orientador. 

 

7-Como é a mediação a alunos com NEE de forma remota? 

É de forma síncrona e não se configura como aula regular. Em reunião com os familiares foi 

confirmada a necessidade desse apoio de forma síncrona, com horários combinados para que o 

aluno tire suas dúvidas sobre as tarefas enviadas pelos professores e consiga organizar seu 

trabalho escolar com a ajuda do mediador que já é conhecido pelos alunos. Os encontros de 

mediação são preferencialmente gravados e arquivados pela comissão enquanto essa gravação 

estiver disponível para isso. Cada aluno tem um mediador (bolsista ou voluntário da inclusão) que 

o auxilia na organização do trabalho escolar alguns dias da semana de acordo com a necessidade 

do aluno e a carga horária do mediador. Fundamental considerar, na entrega das atividades, um 

tempo extra para os alunos que necessitarem. 

 

8-O professor precisa de organizar materiais complementares para o aluno com NEE? 

Sim, pois se ele tem necessidades específicas, provavelmente necessitará de outros recursos de 

ensino além das atividades impressas, como: áudios com explicações da tarefa, dicas de vídeos 

pedagógicos sobre os conteúdos, momentos síncronos de orientação individual com o professor 

da disciplina que ele tem mais dificuldades, jogos ou outros materiais pedagógicos. Além disso, o 

aluno poderá precisar de um tempo maior para entregar as atividades e esse é um direito do aluno 

com NEE. 

 

9-As atividades com flexibilização curricular precisam de formatações específicas? 

Depende da necessidade de cada aluno. O aluno pode precisar de atividades com enunciados mais 

claros, objetivos e sucintos, síntese de textos longos, uso de imagens que complementem as 

informações dos conteúdos, com letras que favorecem a leitura como letras sem serifa: verdana, 

tahoma ou arial em tamanho adequado, letra bastão com maior espaço para escrita para aqueles 

em fase de alfabetização, dicas e orientações para uma melhor compreensão da tarefa. Iniciar a 

atividade escrita com um pequeno diálogo com o aluno sobre o conteúdo da tarefa e depois inserir 

o enunciado com a proposta de execução, favorecendo a interação, mesmo a distância, do(a) 

professor(a) com o(a) aluno(a). Apresentar no início da atividade um roteiro detalhado de como ela 
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deverá ser realizada, seja ela síncrona ou assíncrona. Da mesma forma ao final da atividade 

apresentar a síntese dos temas trabalhados em forma de tópicos. 

 

10-Como é o tempo de apoio remoto dos alunos com os mediadores? 

O tempo de apoio remoto é de aproximadamente 2h30 diária por aluno. Sendo 30 a 40 minutos 

para o mediador preparar o material recebido dos professores, cerca de 1h a 1h30 com o aluno on 

line (o tempo depende de cada aluno e suas possibilidades) e 30 minutos para o mediador registrar 

como foi a mediação no diário pedagógico. 

 

11- O que o professor deve observar nas aulas síncronas? 

Iniciar a aula de forma acolhedora, se possível com um cumprimento, uma pequena história ou algo 

que estabeleça um vínculo entre educador e educando, retomando, preferencialmente, pelos 

tópicos da aula anterior. Preferir o modo tela cheia e ampliar fotos e imagens. Observar que o tempo 

de aula síncrona com alunos do ensino fundamental deve ser em tempo adequado, considerando 

o tempo de concentração do(a) aluno(a), “tempo de qualidade”. Descrever as imagens e tabelas 

em sequência, evitando legenda e rodapé. Apresentar slides, evitando poluição visual, fundo e 

letras contrastantes (fundo azul escuro e letra amarela, fundo preto e letra branca...), sobretudo, 

atentando para o tamanho da letra. Observar alternância de tempo entre a realização da tarefa e a 

pausa de descanso. Planejar, para aulas com exposição à tela de 45 minutos, uma pausa de no 

mínimo 10 minutos. 

 

12- Como deve ser a avaliação escolar dos alunos com NEE? 

Um só conceito ou nota não representa o desempenho de um aluno com necessidades 

educacionais específicas. No ensino remoto, menos ainda, por isso indicamos a avaliação 

descritiva para contemplar as competências e dificuldades singulares desses alunos. A avaliação 

como um componente do processo de ensino e aprendizagem e não se resume em notas e 

realização de provas. É um diagnóstico processual da aprendizagem de alunos com desempenhos 

escolares diversos que aponta caminhos para o reconhecimento de capacidades e limitações em 

diferentes condições. A avaliação descritiva preocupa-se com a aprendizagem do aluno e rompe 

com a lógica classificatória que submete esses alunos a situações de fracasso. 

 

ORIENTAÇÕES AOS MEDIADORES PEDAGÓGICOS DO CEPAE: 
 

1-Como deve-se iniciar o planejamento da mediação pedagógica remota?  

Solicitar ao professor orientador os planos de ensino de todas as disciplinas e o material antecipado 

das aulas remotas para que possa elaborar a mediação individualizada ao(a) estudante.  
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2-Como proceder com a escolha das tarefas a serem abordadas?  

Identificar com o(a) estudante ou com o familiar, no caso de alunos mais jovens e sem verbalização) 

para qual tarefa/conteúdo ele(a) necessita de acompanhamento. 

 

3-Qual o tempo adequado para realizar o trabalho de mediação? 

Aproximadamente 2h30 diária para a mediação pedagógica com seu/sua aluno(a), sendo 30 a 40 

minutos para a preparação do material, de 1h a 1h30 (aproximadamente) de mediação online com 

o aluno e 30 minutos para a escrita do diário pedagógico. 

 

4-Quais estratégias posso explorar durante a mediação pedagógica?   

Verificar com o(a) aluno(a) se o espaço de estudo está organizado somente com o material escolar 

e sem distratores. Ajudar o(a) estudante a organizar a rotina de estudo estabelecendo os dias de 

estudos e as disciplinas. Apresentar no início da mediação um roteiro detalhado de como ela será 

realizada e o tempo de pausa. Preparar o encontro de apoio retomando o que foi abordado no 

encontro passado. Acompanhar como a atividade foi feita pelo(a) aluno(a), ajudar na escrita, 

identificar avanços e dificuldades. Preparar materiais complementares como pequenos textos, 

vídeos e imagens (boa qualidade) que dialoguem com os conteúdos da disciplina estudada. Da 

mesma forma ao final da atividade apresentar a síntese dos temas trabalhados em forma de 

tópicos. Oportunizar momentos de escuta sobre as dificuldades. Verificar a necessidade do(a) 

aluno(a) em cada disciplina de receber materiais complementares à ação pedagógica. Valorizar 

sempre o esforço do(a) aluno(a), elogiar e incentivá-lo(a) a fazer o seu melhor possível.  

 

5-Como devo organizar o registro das atividades pedagógicas? 

Registrar no diário pedagógico, logo após o atendimento individualizado, como se desenvolveu a 

aula de mediação com o(a) estudante de forma detalhada: 1- data ; 2- horário;  3- conteúdo 

abordado; 4- disciplina; 5- quem o(a) acompanhou em casa; 6- o que ele(a) conseguiu realizar com 

autonomia; 7- em que precisou de ajuda e onde teve mais dificuldades; 8- se houve interferências 

e quais. Para finalizar, encaminhar o diário pedagógico, mensalmente, para o email da comissão: 

comissaodeinclusaocepaeufg@gmail.com , a comissão receberá até o dia 30 de cada mês, com 

cópia para o orientador. 

 

6-Como devo posicionar-me em relação aos desafios apresentados pelo(s) 

aluno(s)  atendido(s) por mim?  

A referência do(a) mediador(a) é o professor orientador, que é professor do(a) aluno(a) e o conhece. 

Com quem o(a) mediador(a) está sempre em contato. A Comissão de Educação Inclusiva também 
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é referência para os mediadores e pode auxiliá-los na tomada de decisão junto aos psicólogos do 

CEPAE que também acompanha de perto o trabalho de mediação. É muito importante o 

reconhecimento em relação a produção do aluno, por menor que ela seja. Valorize as habilidades 

dos estudantes e respeitem as suas limitações, uma vez que todos os sujeitos possuem potenciais 

a serem desenvolvidos, independente da deficiência. 

 

7-Como proceder com as dúvidas da família? 

Fundamental orientar os familiares dos alunos que o responsável pela aprendizagem do aluno são 

seus professores. É necessário reforçar que o(a) mediador(a) é um apoio à ação pedagógica para 

organizar o trabalho escolar e ele(a) não dá aulas. Evidenciar que os encontros de apoio não serão 

suficientes para resolverem todas as atividades propostas pelos professores  e que mediará as 

maiores dúvidas e utilizará estratégias extras para facilitar a compreensão do aluno. 

 

8-Os mediadores pedagógicos têm autonomia para sugerir mudanças nas tarefas 

do(s)  aluno(s) que acompanham? 

Sim, eles podem sugerir para o(a) professor(a) da disciplina as mudanças/adaptações na tarefa, 

se necessário, pois possuem um grande conhecimento dos potenciais e limitações dos alunos com 

NEE. 

 
Professores!! É muito importante o seu reconhecimento em relação a produção do aluno, 

por menor que ela seja. Valorize as habilidades dos estudantes e respeitem as suas limitações, 

uma vez que todos os sujeitos possuem potenciais a serem desenvolvidos, independente da 

deficiência. 

 
 
 

A Comissão de Educação Inclusiva do CEPAE está a disposição para dúvidas, trocas de 

experiências e orientações. 

Nosso email: comissaodeinclusaocepaeufg@gmail.com 

 
 

Goiânia, 07 de outubro de 2020. 


