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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO COMUM 

 

       *Natália Mesquita Neres 

RESUMO 

 

  A inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino comum está crescendo, 

mesmo que em passos lentos, devido à existência de leis que garantem o direito à educação 

para todos. Infelizmente ainda há uma restrição muito grande de certas Instituições sejam 

educacionais ou não em aceitarem crianças com determinadas limitações. Neste artigo há a 

referência às crianças com Síndrome de Down e seu processo de inclusão em escola 

comum. O objetivo deste artigo é de promover reflexões acerca da Educação inclusiva 

como direito de todos os indivíduos, independente de terem limitações físicas ou mentais. 

O estudo aponta questionamentos acerca de adaptações a serem realizadas sejam no 

currículo ou mesmo adaptações do espaço físico para atender as necessidades dessas 

crianças, respeitando o tempo de aprendizagem das mesmas estando sensíveis às suas 

singularidades, incentivando além do desenvolvimento cognitivo e motor, a interação com 

as demais crianças. 
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ABSTRACT: 

The inclusion of people with special needs at schools is growing step by step , be-

cause of the existence of rules that guarantee the education specialized to all the members. 

Unfortunately there’s a big restriction of many pedagogical institutions to accept children 

with serious limitations. In  this article there’s one reference for children with Down Syn-

drome and your inclusion at common schools. 

 The purpose of this article is to serve reflexion about the inclusive education and 

give such as right as  to all the members. Undependable of their special physical and men-

tal limitations. The reflexion bring us questioning about the adaptation of the special needs 

of the children respecting their time to learn, their sensibility and all of their singularity. 

Stimulating, their motor  and cognitive development, the interaction with other children. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é um local de mudança, considerada com o “berço de transformações”, já 

que é nesta que se formam cidadãos pensantes ou, pelo menos deveria ser assim, 

portanto, devemos ver que a inclusão de crianças com Síndrome de Down no ensino 

comum pode ser um começo para outras transformações não somente de pensamentos 

mais também de atitudes. 

Quando se pensa acerca dos benefícios que a inclusão pode gerar, infelizmente, 

surgem pensamentos de que as pessoas com limitações sejam físicas ou intelectuais não 

podem conviver com crianças que não apresentam nenhuma síndrome, por considerá-las 

incapazes, sendo que muitas vezes essa visão parte da própria família que superprotege 

a criança e a priva de conviver em um grupo maior que é a sociedade.  

No entanto, a inclusão traz vários benefícios, principalmente, se trabalhada na 

Educação Infantil em que se aprende a conviver e respeitar as diferenças desde cedo, 

possibilitando o desenvolvimento da capacidade de empatia futuramente, ou seja, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Existem muitos motivos para que uma criança com Síndrome de Down (SD) 

possa ter uma oportunidade de frequentar uma escola de ensino comum. Cada vez mais 

pesquisas têm sido publicadas e o conhecimento sobre as capacidades de crianças com 

Síndrome de Down e o potencial de serem incluídos com sucesso tem aumentado. Além 

disso, a inclusão traz benefícios tanto acadêmicos quanto sociais. 

A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental 

Regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, além disso, devem receber 

atendimento especializado complementar de preferência dentro da escola.  

A partir dessas questões esse artigo buscará trazer informações sobre a aprendiza-

gem e troca de experiências de crianças com Síndrome de Down e quais os desafios de 

incluir uma criança com SD no ensino comum, tendo a consciência que cada um de nós 

apresenta limitações e vendo a escola como um espaço de igualdade, em que todos pos-

sam se expressar aprender, ampliar, construir e ressignificar conhecimentos a partir das 

vivências e interação com o outro. 
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1 SÍNDROME DE DOWN (SD): ORIGEM, DEFINIÇÃO E 

CARACTERÍSTICAS. 

 

       A Síndrome de Down foi tida como aberração cromossômica. As crianças que 

apresentavam a SD eram conhecidas como mongóis. Termo utilizado, pelo fato das 

pessoas que têm essa síndrome terem traços fenotípicos, ou seja, características 

físicas, parecidos com habitantes da Mongólia. 

       O médio inglês Jonh Langdon Down separou pessoas que apresentavam as 

mesmas características de comprometimento intelectual para realizar estudos, daí a 

origem do nome Síndrome de Down. 

       As causas da SD não são bem definidas, podendo ser causadas por fatores 

como, idade da mãe, pois, à medida que a mulher envelhece, os óvulos acompanham 

esse envelhecimento sendo, portanto, mais suscetíveis a alterações; o álcool, fumo e 

exposição ao RXs também podem contribuir para a anomalia no momento da divisão 

cromossômica. 

       É uma ocorrência genética produzida pela presença de um cromossomo a 

mais, o que afeta o desenvolvimento do individuo, determinando algumas caracterís-

ticas físicas e cognitivas.  

       A maioria das pessoas com SD apresenta a denominada trissomia 21 simples, 

isto significa que um cromossomo extra, está presente em todas as células do orga-

nismo, devido a um erro na separação dos cromossomos 21 em uma das células dos 

pais. Este fenômeno é conhecido como disfunção cromossômica.  

     Existem outras formas de Síndrome de Down como, por exemplo: mosaico, 

quando a trissomia está presente somente em algumas células, e por translocação, 

quando o cromossomo 21 está unido a outro cromossomo.  

           Embora a Síndrome de Down tenha causas genéticas, fatores ambientais têm 

importância fundamental no desenvolvimento e progresso, assim como acontece com 

crianças sem a Síndrome. Em geral, crianças com SD se desenvolvem mais devagar 

do que as crianças de sua faixa etária, alcançando as etapas do desenvolvimento mais 

tarde e ficando nelas por mais tempo. A diferença no desenvolvimento entre crianças 

com SD e as sem a síndrome aumenta com a idade. 

     As pessoas com Síndrome de Down, geralmente, apresentam a estatura menor 

e tem um desenvolvimento físico e mental mais lento que as pessoas sem a síndrome. 
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A maior parte apresenta deficiência intelectual de leve a moderado como também, 

uma deficiência severa.  

           Em relação às características físicas de pessoas com essa síndrome geralmente 

são: achatamento da parte de trás da cabeça; pequenas dobras de pele no canto internos 

dos olhos; língua mais espessa; ponte nasal achatada; orelhas menores; boca pequena; 

tônus muscular diminuído; ligamentos soltos; mãos e pés pequenos e pele na nuca em 

excesso. 

   Existem alguns estereótipos em relação ao comportamento de crianças com SD, 

em que se diz que elas são mais afetivas, carinhosas e atenciosas, no entanto, não 

existem estudos que comprovem que tais características são da síndrome, pois, essas 

ações vão depender da personalidade e das vivências da criança. 

 

Não há um padrão estereotipado e previsível em todas as crianças portadoras de 

Síndrome de Down, uma vez que tanto o comportamento quanto o 

desenvolvimento da inteligência não dependem exclusivamente da alteração 

cromossômica, mas, também, do restante do potencial genético, bem como das 

influências do meio em que a criança vive. (SCWARTZMAN apud 

VOIVODIC, ANO, p. 42)  

 

2 POLÍTICA DE INCLUSÃO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ES-

PECIALIZADO (AEE).  

 

A educação inclusiva teve início nos EUA através de movimentos contrários à 

exclusão de pessoas com necessidades especiais. Esse movimento vem ganhando força 

por ser defendido por vários estudiosos, porém ainda não há um resultado satisfatório 

em pleno século XXI, pois, o que se percebe ainda é que muitas pessoas que apresentam 

certas singularidades e que não se adaptam a um padrão exigido é imposto pela 

sociedade, ou seja, são deixadas à margem. 

Inclusão é um termo bem abrangente, mas pode-se dizer que ainda “assusta” 

algumas pessoas, principalmente escolas ou mesmo no mercado de trabalho, em que se 

percebe que tal exclusão gera uma divisão ou segregação social bem visível em nosso 

meio. 

Ao se ter uma verdadeira concepção de Inclusão, podemos afirmar que se aprende 

a conviver e respeitar as diferenças, pois, se não houver esta tolerância ao diferente 

principalmente na Educação Infantil, em que as crianças estão construindo sua 

identidade, teremos certamente uma sociedade cada vez mais desumana, problemática e 
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competitiva, em que se visa o ter e não ser, ser uma pessoa com suas limitações e 

singularidades, tendo em vista que a Educação inclusiva é para todos independente de 

terem ou não alguma síndrome.  

E, dentro de uma sociedade excludente, em que há esse processo de deixar muitos 

à margem, se observamos ao redor podemos ver a realidade  de várias crianças e jovens 

que, mesmo não apresentando nenhuma necessidade especial são excluídos, muitas 

vezes, até por sua condição financeira, seja no sistema educacional ou mesmo em outros, 

além disso, a sociedade busca um padrão para tudo: criança, homem, mulher, etc. e 

quem não seguir esse modelo que é muito reforçado pela mídia, está fora.  

Precisamos nos atentar enquanto educadores para as diferenças existentes em 

nossas salas de aula e na sociedade e refletir que o nosso sistema que acaba “omitindo” 

a existência do que não é bem aceito. Um exemplo claro, na escola são os rótulos: “esse 

menino não aprende”, “é filho de fulano e o irmão e o pai são iguais” e outros jargões 

que são utilizados para definir uma pessoa, geralmente, sem conhecer suas reais 

necessidades e particularidades.  

Portanto, se faz necessário a ocorrência de grandes mudanças em relação ao 

processo de inclusão, pois, se pararmos um pouco para observarmos em nosso entorno e 

tivermos a sensibilidade de perceber que todos nós somos diferentes, certamente 

saberíamos respeitar as singularidades das pessoas e aprender a conviver com as 

mesmas e, o objetivo da inclusão não é o de simplesmente integrar pessoas, mas 

desenvolver uma consciência social em relação às diferenças. 

 

O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos-       

independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou 

origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as 

necessidades dos alunos são satisfeitas. (KARANGIANNIS; 

STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21 ). 

 

 

Em relação ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) é importante 

enfatizar que o mesmo não exclui a possibilidade da criança com Síndrome de Down ou 

outra limitação possa ser inserida no ensino comum.  

O AEE precisa ser visto como um complemento ao ensino comum, em que a 

criança é atendida por profissionais que contam com uma série de recursos para auxiliar 

e ampliar as possibilidades do desenvolvimento qualitativo da criança, visando sua 

autonomia para viver em sociedade. 
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Se analisarmos as diferenças entre AEE e Ensino Especial, podemos dizer que o 

Ensino especial se refere a um local destinado a pessoas com deficiência e que, de 

acordo com essa proposta, devem estar fora do ensino comum por acreditarem que as 

necessidades dessas pessoas não podem ser supridas em salas de aula comuns, como diz 

Parolin (apud MELO, 2008, p.15). 

 

A educação inclusiva realmente oportuniza a aprendizagem da criança, 

independente do estilo de aprender que ela tenha desenvolvido. Muitos pensam, 

de forma equivocada, que inclusão escolar se refere apenas a crianças com 

déficits ou deficiências. Educação Inclusiva é educação para todos. 

 

Assim, como diz Mantoan (2003) em relação ao processo de educação inclusiva, 

que não adianta admitir o acesso a todos na escola se a mesma não garante o 

prosseguimento de escolaridade até onde o educando possa atingir, não havendo, 

portanto inclusão se o aluno é inserido em uma escola especial com uma educação 

especial. Para se conseguir esse processo de inovação, como coloca a autora, é 

necessário reestruturar a metodologia de ensino, principalmente da escolarização básica. 

 

3 A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E A MEDIAÇÃO DO 

DOCENTE 

 

   A criança com Síndrome de Down assim como todos nós aprendemos num 

ritmo diferente um dos outros, no entanto, a diferença é que as crianças com SD 

aprendem de uma forma mais lenta, o que não significa que ela não vai aprender, mas 

que necessita de mais estímulos do que as outras crianças para chegar a construir seus 

conhecimentos. 

 A educação de crianças com Síndrome de Down, apesar de sua 

complexidade, não invalida a afirmação de que tem a possibilidade de 

evoluírem, pois, com o devido acompanhamento, poderão tornar-se 

cidadãos úteis à comunidade, embora seus progressos não atinjam os 

patamares das crianças normais. ( SCHWARTZMAN, 1999, p.262). 

 

A inclusão de crianças com SD no ensino comum trará benefícios a todos, 

principalmente à criança que tem a síndrome, tendo a possibilidade de se desenvolver e 

aprender desde cedo a ser autônoma independente e saber viver em sociedade. Esse 

direito não deve ser de maneira alguma negado a ele. 

        Se a escola não prepara seus alunos para o futuro, ela pode ficar parada no tempo. 

Ela precisa evoluir junto com seus alunos e dar a todos o preparo, aceitar a diversidade 
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evitar a exclusão e contribuir para o sucesso dos alunos. 

        Há muitas razões por que uma criança com Síndrome de Down deve ter a 

oportunidade de frequentar uma escola comum. Cada vez mais pesquisas, têm sido 

publicadas. Com esses resultados se tem ampliado o conhecimento sobre as capacidades 

dessas crianças. O potencial de serem incluídas com sucesso tem aumentado. 

        Ao mesmo tempo, algumas famílias têm se informado mais sobre os benefícios da 

inclusão, o que a torna simples e um oportunidade de “inserir” a criança dentro da sua 

própria sociedade sem que se sinta marginalizada. 

     É perfeitamente possível que uma pessoa com Síndrome de Down chegue a cursar 

faculdade, fazer cursos profissionalizantes enfim, se tornar um profissional, tudo vai 

depender do grau da síndrome e também dos estímulos e oportunidades que serão dadas a 

essa pessoa. 

         A atitude da escola frente à recepção de crianças com Síndrome de Down deve ser 

mudada, pois, se estamos caminhando e defendendo o processo de respeito às diferenças 

por meio da inclusão de pessoas, a escola não pode ficar alheia a isso, tendo a consciência 

de não excluir pessoas como era feito no século passado de forma tão clara. 

 E para constatarmos esse fato é só observar como estamos hoje em relação a esse tema 

para termos a ideia do quanto se pensava de forma primitiva em relação às pessoas com 

necessidades especiais. 

        É necessário que a escola busque orientar seus profissionais e oferecer recursos de 

como se trabalhar com a inclusão, oferecendo recursos para uma educação de qualidade. 

 

Quando as escolas são excludentes, o preconceito fica inserido na 

consciência de muitos alunos quando eles se tornam adultos, o que resulta 

em maior conflito social e em uma competição desumana.  

(KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK 1999, p.27) 

 

 

    Um fator que precisa ser levado em consideração em relação ao desenvolvimento 

de crianças com SD no ensino comum e como ponto de partida é que um “atraso 

mental” não irá determinar o que a criança vai aprender. 

     Se pensarmos na teoria Vigotsky acerca do processo de desenvolvimento e 

construção do conhecimento, fica muito forte a importância da interação da criança com 

o outro que pode ser em casa, na escola ou mesmo na sociedade e num sentido mais 

amplo, para que haja a troca de experiências e, consequentemente, a construção do 

conhecimento de forma significativa por ter a criança como partícipe do processo. 
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     Ao educador caberá a função de mediador que irá atuar na “zona de 

desenvolvimento potencial” da criança fazendo com que esta se torne real, ou seja, o 

que ela é capaz de fazer com ajuda e que, com a mediação, a criança consegue resolver 

sozinha, tendo em vista que o raciocínio de crianças com Síndrome de Down é mais 

lento, no entanto, estão sempre progredindo de acordo com os estímulos recebidos que 

podem ser na escola ou na família. 

 

 Precisamente porque as crianças retardadas quando deixadas a si 

mesmas, nunca atingirão formas bem elaboradas de pensamento 

abstrato, é que a escola deveria fazer todo o esforço para empurrá-la 

nessa direção, para desenvolver nelas o que está intrinsecamente 

faltando no seu próprio desenvolvimento. (VIGOTSKY apud 

VOIVODIC, 1999, p. 47) 

 

 

     Antigamente a aprendizagem dessas crianças era medida pelo quantitativo, pelo 

seu Quociente de Inteligência (QI ) sem levar em consideração o histórico de vida de 

cada uma, das suas singularidades e experiências na própria família, que pode-se dizer 

ser o primeiro contato social antes da escola, pois, é neste meio que a criança entra em 

contato com a comunicação verbal e aprende as primeiras palavras e as primeiras 

noções antes de entrar na escola. A escola avaliava de forma totalmente padronizada 

desprezando o tempo de aprendizagem da criança. 

     Geralmente, nesta forma de avaliação há uma comparação da criança com 

Síndrome de Down às demais crianças que não apresentam, ignorando o processo, pois, 

algo que todos os educadores precisam ter em mente e consciência é que não se deve 

comparar o desenvolvimento de duas crianças por terem a mesma idade ou por serem 

irmãos, além disso, não irão evoluir da mesma forma, nem ao mesmo tempo. 

      Devemos compará-la a si própria, ver como chegou à sala, quais as mediações do 

educador e como a crianças está após essas intervenções, pois, mesmo que os 

progressos sejam pequenos eles não podem ser negados. 

 

 Não devemos esquecer, em nenhum momento, das grandes diferenças 

existentes entre os vários indivíduos com Síndrome de Down no que se 

refere ao próprio potencial genético, características raciais, familiares e 

culturais par citar apenas algumas e que serão poderosos modificadores e 

determinantes do comportamento a ser definido como características 

daquele indivíduo.( SHWARTZMAN apud VOIVODIC, 1999, p.. 52) 

 

 

     O trabalho pedagógico precisa ter como ponto de partida a consciência do que é a 
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inclusão para oferecer um trabalho de mais qualidade aos educandos. 

     A escola precisa de uma proposta que defenda o desenvolvimento de uma forma 

integrada, sem priorizar o cognitivo, como infelizmente ainda é feito atualmente em 

vários locais. É importante trabalhar o cognitivo, motor, social e afetivo em conjunto e 

mantendo uma relação dialética, pois, o educando não se resume só em raciocínio 

lógico. 

     Em relação ao ensino das crianças com SD são necessárias algumas adaptações 

nas atividades, bem como, informações que podem auxiliar na prática dos professores 

como, por exemplo, atividades longas, devem ser evitadas pelo fato do curto tempo de 

concentração, portanto, as informações devem ser curtas e sempre ter em mão material 

concreto que facilita a visibilidade do que se pretende que a criança aprenda, sem tornar 

a situação estressante para o aluno. 

      Antes de falarmos de algumas dificuldades de crianças com SD em sala de aula, é 

importante enfatizar a questão motora das mesmas que geralmente apresentam hipotonia 

devido ao lento desenvolvimento das habilidades motoras amplas e movimentos finos. 

     O professor pode realizar atividades objetivando que a criança, primeiro conheça 

seu corpo, para que, gradativamente construa a noção de si própria e possa explorar seus 

movimentos para desenvolver a motricidade que deve ser da ampla para a fina. 

    As brincadeiras são uma ótima opção para auxiliar nesse processo de 

desenvolvimento.  

    O mediador poderá realizar circuitos psicomotores para que o aluno possa rastejar 

engatinhar, andar, correr, pular, dançar, possibilitando o desenvolvimento das noções de 

equilíbrio, lateralidade e agilidade para que “transfiram” esses conceitos para subir uma 

escada, brincar de amarelinha, dançar seguindo uma coreografia, saber o lado direito e 

esquerdo, enfim, localizar-se no tempo e espaço. 

    Quanto aos movimentos finos o professor pode realizar atividades de amassar e 

rasgar papel, recorte, pintura, colagem, alinhavo, pedir que separe objetos menores que 

podem estar dentro de um recipiente para auxiliar no desenvolvimento do movimento 

de pinça. 

    As crianças com SD apresentam algumas dificuldades que podem afetar um pouco 

o processo de aprendizagem. Além das citadas anteriormente, geralmente apresentam 

dificuldades na visão e audição, sendo necessárias algumas intervenções como, o 

professor ter atenção em colocar, a criança mais próxima, das atividades, fazer 

questionamentos sobre o tema estudado o que auxilia a expressão verbal e, 
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consequentemente, a aquisição de novas palavras para o vocabulário. 

   Há um atraso na aquisição da linguagem, leitura e escrita, bem como déficit no 

processamento de informações e na memória auditiva.  

   Diante dessas limitações, o educador poderá desenvolver ações e atividades 

planejadas objetivando o desenvolvimento dessas crianças como: utilizar linguagem 

simples e de fácil compreensão, contando com o apoio de expressões faciais e corporais; 

utilizar imagens e jogos para ensinar conteúdos. 

   Outro recurso que pode ser utilizado para desenvolver a oralidade é pedir que essas 

crianças, participem expondo suas opiniões. 

  O educador também precisa estar atento à abordagem de conteúdos abstratos pelo 

fato de serem difíceis de entender elas crianças com SD podendo afetar a capacidade de 

resolução de problemas, devendo oferecer sempre material concreto. 

  O professor deve estar atento à questão da aprendizagem como algo prazeroso 

para a criança, podendo contar com diversos materiais nos momentos das atividades, 

ressaltando que nos momentos de brincadeiras as crianças não desenvolvem apenas o 

aspecto cognitivo como também motor e afetivo. 

    Outro fator importante de ser mencionado é a importância da construção da rotina, 

que é um forte aliado dos educadores, já que as crianças com Síndrome de Down se 

adaptam sem resistência a rotina construídas e que elas compreendam. 

Diversas estratégias podem ser utilizadas explicando sobre a grade de horários, 

rotinas e regras escolares explicitamente, dando tempo e oportunidade para que aprenda 

utilizando desenhos que descrevam essa rotina e atraiam o olhar da criança.  

É necessário o incentivo ao trabalho em pequenos grupos para que a socialização 

da criança ocorra de forma qualitativa, podendo ser nos momentos das atividades e 

brincadeiras, não sempre com o mesmo grupo de crianças, mas fazendo rodízios para 

que todos da sala possam conviver e conhecer os colegas, pois, geralmente se formam 

pequenos grupos por se identificarem por alguma característica, porém não é 

interessante que permaneçam sempre juntos, possibilitando a inserção de outras crianças 

e novas aprendizagens.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

A ideia da inclusão não é nova, mas ainda precisa amadurecer nas mentes de pais, 

educadores, governantes e toda sociedade, antes de tudo, é preciso deixar de ignorar 

a existência do problema e torná-lo parte de nossas vidas como algo natural.  
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Aceitar o que é diferente, muitas vezes, causa medo, desconfiança, desconforto, 

mas quando percebemos que o novo pode ser interessante e que podemos aprender e 

ensinar ao outro conseguimos ver que não estamos fazendo caridade, mas dando e 

recebendo na mesma medida, pois, todos têm algo a ensinar e a aprender. 

Todas as mudanças de comportamento e de pensamentos necessárias para que a 

inclusão seja eficaz em nossa sociedade só virão quando as pessoas descobrirem o 

quanto as nossas diferenças podem ser compartilhadas e úteis a todos. 

Não há problemas de comportamento característicos de crianças com Síndrome 

Down. Porém, muito de seu comportamento estará relacionado ao seu nível de 

desenvolvimento. 

É importante e necessário que a Escola e família estejam em parceria visando o 

desenvolvimento de forma qualitativa, bem como o acompanhamento com outros 

profissionais como, por exemplo: Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta ocupacional 

e Psicopedagogo que, em parceria com a escola, certamente possibilitarão o 

desenvolvimento da criança com Síndrome de Down mais completo, possibilitando 

oportunidades igualitárias dessas pessoas terem uma vida social sem preconceitos ou 

mesmo discriminação. 

Como educadores devemos ampliar nosso olhar para as particularidades de nossos 

alunos, independente de terem alguma síndrome, tendo em mente que todos nós 

temos nossas singularidades e que ninguém é igual ao outro mesmo quando são 

irmãos gêmeos, por exemplo. Cada um tem sua personalidade, gostos e preferências, 

então se vivemos em uma sociedade tão heterogênea por que não respeitarmos 

pessoas que só querem usufruir dos seus direitos? 

 Enfim, é primordial a estimulação das crianças com SD a partir da Educação 

infantil, em que o educador deve possibilitar a vivência de experiências que 

permitem o desenvolvimento, respeitando seus limites e explorando suas habilidades 

para que se sintam desafiadas a ressignificar aprendizagens e assim construir novos 

conhecimentos.  

  Assim, se faz necessário uma continuidade do trabalho escolar na família para 

que “falem a mesma língua” para a criança. 

 Nesse processo da educação inclusiva o professor tem um papel crucial no 

desenvolvimento dos seus alunos sejam com SD ou não. As vivências em sala de 

aula e a troca de experiências permitem o desenvolvimento de forma qualitativa, 

levando em consideração que lidamos com pessoas que têm sentimentos, desejos e 



12 

 

 

necessidades e não com pessoas que não têm consciência do seu entorno. 
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