
 Aprendizagens:  considerar os processos de leitura, escrita,
raciocínio  lógico  matemático,  coordenação  motora,
coordenação  espacial,  estilo  de  aprendizagem,
memorização,  compreensão,  interpretação,  … dificuldades
observadas nas atividades acadêmicas; quais as facilidades
e habilidades que o estudante apresenta; em que momentos
de  sala  de  aula  e/ou  nos  outros  ambientes  escolares  as
dificuldades  mais  aparecem;  como aprende  em atividades
mais  individualizadas;  qual  a  opinião  dos  professores
especializados; como os pais percebem as dificuldades do
filho(a).

Lembramos  que,  é  o  profissional  da  Saúde  que  definirá  os
encaminhamentos consequentes, a partir da sua avaliação. Não
cabe à escola indicar  qual  o encaminhamento necessário.  Nesse
sentido, o papel da escola é descrever, com o maior detalhamento
possível, os comportamentos que caracterizam o que entende como
dificuldade ou problema do estudante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA PEDAGÓGICA

ORIENTAÇÕES PARA  
ELABORAÇÃO DE PARECER ESCOLAR

PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE

(Parecer que vai, em anexo, à FICHA INTERDISCIPLINAR DO ALUNO – FIA)

Este  roteiro  tem  o  objetivo  de  orientar  a  elaboração  de  parecer
sobre o estudante que está  sendo encaminhado,  para  avaliação,
nos serviços de saúde.

É  importante,  ao  redigi-lo,  considerar  eventos  importantes  que
estejam ocorrendo na vida  do  estudante,  seu  contexto  escolar  e
social, assim como, o contexto em que ocorrem os comportamentos
que  justificam o  encaminhamento.  Deve  ser  registrado o  que  for
relevante.

No parecer, que deve ser  claro e conciso, é necessário indicar o
motivo  do encaminhamento  e  descrever  de  forma objetiva as
dificuldades do estudante.

A indicação terapêutica ou outros encaminhamentos médicos são
atribuição do profissional de saúde/médico que receber o caso
na Unidade Básica de Saúde - UBS.



As seguintes questões orientam o conteúdo que deve ser exposto
no parecer.

1. Qual o motivo do encaminhamento?

 Baixo rendimento escolar
 Comportamentos inadequados: quais? Em que contexto?
 Dificuldades em tolerar à frustração
 Dificuldades de relacionamento
 Dificuldades  específicas  na  atenção,  ou  na  retenção  do

conhecimento, ou no gerenciamento das próprias emoções,
ou…  outras  dificuldades.  Como  e  em  que  momento  se
observam  essas  dificuldades?  Quando  começaram  a  se
apresentar?

2. Há situações no contexto social ou familiar que podem estar
interferindo na forma como o estudante se apresenta? Quais?

 Adoecimento, distanciamento ou morte
 Separação
 Mudança de residência

3.  O  que  caracteriza  a  dificuldade  que  justifica  o
encaminhamento?

São questões comportamentais:

 Hiperatividade: inquietude durante as atividades; levanta-se
muitas vezes da classe; incomoda os demais; fala muito e se
intromete;  derruba  e  desorganiza-se  com  materiais  e
atividades; desgasta e quebra seus pertences; é rápido nas
atividades secundárias e ineficiente no prioritário; em quais
situações e em que contexto se mostra mais hiperativo.

 Agressividade: agride de forma verbal e/ou física; empurra,
bate, xinga, explode fácil; é persuasivo de forma violenta e
desagregadora;  é  assertivo,  conseguindo  expressar  suas
emoções  e  necessidades  de  forma  adequada;  produz

acidentes  no  meio  social;  joga  objetos  em  reação;  faz
ameaças, chantagens, se vinga.

 Atenção e concentração:  se distrai facilmente; é lento na
conclusão  das  atividades;  tem  ritmo  muito  diferente  dos
demais;  não  consegue  concluir  as  atividades  como  os
demais;  apresenta  baixa  percepção  de  detalhes;  não
aprende  e  não  memoriza;  reincide  nos  mesmos  erros;
apresenta baixa vigilância ou sonolência ou pouca vontade.

 Adequação  às  regras  e  rotinas:  descumpre
sucessivamente  as  regras;  não  lembra  ou  se  perde  nas
rotinas; esquece com frequência (não automatiza as rotinas);
não respeita autoridades; ignora prazos, sistemas da escola,
instruções  e  critérios;  não  entrega  trabalhos,  tarefas  e
compromissos; faz oposição sistemática.

 Socialização:  interage socialmente com todos;  é assertivo
no  gerenciamento  dos  conflitos;  procura  se  envolver  nas
atividades sociais;  apresenta timidez e introspecção;  como
se  caracteriza  o  seu  comportamento  no  grupo;  quais  as
reações espontâneas dos colegas no cotidiano com ele; age
pensando no todo ou somente nele;  coopera,  compartilha,
demonstra visão construtiva/altruísta. 

 Discurso:  agressivo,  eufórico,  depressivo;  aborda  algum
tema  de  forma  frequente/recorrente;  qual  sua  visão  de
mundo,  como  organiza  a  própria  fala;  apresenta  erros,
omissões,  inversões  silábicas;  qual  seu  ritmo  de  fala;
gagueja; apresenta discurso monótono/pedante. 

 Perfil e nível cultural da família: nível cultural, profissão e
contexto social  e  econômico;  condição conjugal  e  familiar;
envolvimento e dinâmica familiar; como se dá o cuidado e o
acompanhamento do filho; perfil dos irmãos e relação destes
com o  estudante;  história  familiar  de  transtornos  e  outras
doenças (pessoas vivas ou falecidas); história familiar de uso
de  drogas  ou  outras  medicações  de  uso  contínuo;  de
violência ou de tentativas de suicídio.


