
 

             Curso – Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
 
 Tutora : Angelica Almeida : Pedagoga com especialização em Psicopedagogia e em Educação 
Especial e Inclusiva.  
 
Objetivo da Oficina: aprimorar questões referentes à inclusão dos alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais, bem como refletir sobre a 
organização do AEE como direito destes educandos.  
 
Público: Professores,psicopedagogos,psicólogos e outros profissionais.  
 
Total de Horas: 40 horas  
 
Valor promocional: R$ 85,00  
 
CONTEÚDO  
 
MÓDULO 1 
Diversidade e educação.  
Educação especial.  
Educação inclusiva: incluir é diferente de integrar.  
Exercícios.  
 
MÓDULO  2  
Inclusão: marcos legais.  
Política Nacional da educação inclusiva.  
Formação de professores.  
Necessidades Educacionais Especiais (NEE).  
Deficiência visual.  
Deficiência auditiva.  
Deficiência intelectual.  



Deficiência física.  
Deficiência múltipla.  
Altas habilidades/Superdotação.  
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).  
Algumas síndromes.  
Exercícios  
 
MÓDULO  3  
AEE: o que é? A quem se destina?  
Avaliação: identificando necessidades e potencialidades dos alunos portadores de 
NEE.  
Plano do AEE.  
Adaptações curriculares.  
Sugestões de jogos e outros materiais para intervenção.  
Exercícios.  
 
CERTIFICADO: nossa certificação tem parceria com :  

"ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE PSICO AMPARO À CRIANÇA PARA A QUALIDADE NO 

ENSINO" 

Formas de Inscrição e Pagamento 
 
Temos duas opções de inscrição e pagamento:  

 

1- Parcelado no cartão de crédito (Cartão VISA - MASTER, Dinners, 

Hipercard, Aura e American Express)  

2-  

2- À vista através de pagamento on-line ou Boleto Bancário  

O pagamento é realizado através do PagSeguro, que aceita cartões de 

crédito, débito automático em conta ou boleto bancário. Esse tipo de 

pagamento é totalmente seguro, garantido pela UOL.  

 

Para se inscrever, acesse nosso site: 

http://psicopedagogavaleria.com.br/cursos/ e localize o curso em nossa 

página.  



Você encontrará um banner do Pag Seguro. Clique no banner : Pague com 

Pag Seguro . Abrirá uma janela de formulário.  

Após digitar o Cep, clique em ok, pois automaticamente aparecerá o seu 

endereço e as opções de pagamento para realizar a sua inscrição.  

 

A sua inscrição será efetivada .  
Os seus dados serão mantidos em sigilo absoluto e não ficarão à nossa 

disposição , apenas da PagSeguro.  

O pagamento realizado pelo PagSeguro é rápido, simples e super-seguro. 

Assim que efetuar o pagamento você receberá o comprovante da ordem de 

serviço por e-mail.  

 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, envie um e-mail para: 

cursos@psicopedagogavaleria.com.br  
Atenciosamente  

Valéria Segre  

Tel: 011- 4485-3310 011- 7620-9216  

www.psicopedagogavaleria.com.br 

 


