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RESUMO
Este trabalho buscou analisar a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sua contribuição no processo de 
ensino/aprendizagem dos alunos com deficiência, inseridos em uma escola pública da Rede Municipal de Vila Velha/ES, e verificou o 
desenvolvimento/evolução das suas potencialidades, dentro desse espaço. O interesse surgiu da reflexão sobre a necessidade de entender como 
funciona o processo de ensino das crianças com deficiência na escola regular, assim como o aperfeiçoamento dos profissionais para que estejam 
capacitados a atender as necessidades desses alunos e as práticas utilizadas neste processo, entendendo que a inclusão na escola regular passa 
por um momento de extrema necessidade de se ressignificar dentro de uma perspectiva inclusiva e fornecer a todos os cidadãos o direito da 
educação pública e de qualidade. Para alcançar o objetivo proposto, foram utilizados  os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
qualitativa do tipo estudo de caso de base etnográfica, técnica de observação participante no cotidiano escolar, análises de documentos e 
entrevistas semi-estruturadas com a professora e a pedagoga atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE), sobre a proposta 
pedagógica. Com este estudo foi possivel constatar que o trabalho desenvolvido nesta intituição de ensino está focado numa pedagogia sócio 
histórico cultural que na busca de ensinar e educar a todos sem discriminação. O trabalho desenvolve estratégias diversificadas, e adapta o 
currículo à necessidade do aluno, proporciona ações refente a escola como reunições pedagógicas, palestras e momentos festivos, onde os pais 
sempre estão presentes. A equipe pedagógica incentiva os educadores na busca de atualização e capacitação, garantindo assim o respeito ao 
ritmo e ao processo de construção de conhecimentos dos alunos e suas turmas, propiciando prazer, tanto para os alunos quanto para os 
profissionais que nela atuam. Os resultados obtidos nesta pesquisa  permitiu uma reflexão sobre a importância do AEE na contribuição no 
processo de ensino/aprendizagem das crianças com deficiência inseridas na escola regular e também da capacitação e formação profissional, para 
que estes estejam sempre aptos a estimular: aprendizado; intelectualidade e socialização desses alunos. Percebe-se que o papel da escola vai 
muito além de educar, ela forma cidadãos e mostra que o mundo é feito de pessoas diferentes, cabe a ela combater a diferença. É preciso buscar 
formas de passar um ensino transmissivo para uma pedagogia ativa, com atividades abertas e diversificadas possibilitando ensinar a todos, pois 
assim se terá uma escola pública de qualidade para todos, onde o respeito à diversidade dos alunos é parte integrante da proposta escolar.
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