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RESUMO

Esta pesquisa situa-se no campo de estudos sobre a inclusão na educação básica e busca compreender o processo de alfabetização de alunos com 
Síndrome de Down que frequentam o ensino fundamental em escolas regulares da rede municipal de Contagem. Além disso, o estudo busca 
identificar o processo de alfabetização para alunos com Síndrome de Down; analisar se está sendo feita a inclusão destes alunos nas escolas; 
analisar a intervenção da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), se tem cooperado para a alfabetização desses alunos e como tem 
sido essa intervenção; caracterizar as dificuldades dos alunos com Síndrome de Down durante o processo de alfabetização. Foram utilizados 
como referencial teórico os autores Gonzalez, Glat, Azevedo e Bueno. Conforme os estudos realizados, o aluno com síndrome de Down pode ser 
inserido no sistema de ensino em tenra idade e ser alfabetizado. A pesquisa é de abordagem qualitativa e utilizou-se como instrumento de coleta 
de dados a observação, anotações em caderno de campo, entrevista semiestruturada e o registro através de fotografias. A pesquisa foi realizada 
em uma escola municipal da rede de ensino da cidade de Contagem, Minas Gerais, em uma turma do quinto ano do ensino fundamental. Os 
sujeitos da pesquisa são: uma menina diagnosticada com Síndrome de Down que está regularmente matriculada no quinto ano do ensino 
fundamental, seus professores, o profissional de apoio que a acompanha durante as aulas e o professor especializado da sala de AEE. Como 
resultados parciais da pesquisa, identificamos que a aluna não acompanha plenamente os conteúdos e atividades de ensino e aprendizagem do 
quinto ano do ensino fundamental, apesar de demonstrar interesse pelos estudos e gostar de fazer as atividades propostas pelos professores. Os 
professores, na maioria das vezes, oferecem a aluna atividades de colorir, por não acreditarem na sua capacidade em desenvolver o que é 
proposto à turma. Durante o período de observação percebemos que a profissional de apoio começou a elaborar atividades de alfabetização, pois 
a aluna ainda não concluiu esse processo e a família tem grande interesse em ver a filha alfabetizada. As atividades de escrita que realiza mostram 
que possui certa compreensão de que a escrita representa a fala. Além disso, a aluna está se desenvolvendo no processo da leitura, realizando 
uma leitura silabada dos textos. Escuta com atenção os textos lidos pelo apoio e é capaz de recontá-los oralmente. A família da aluna tem uma 
participação ativa na sua educação, cobrando dos professores e da coordenação da escola a produção de atividades para a filha.
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