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INFORMATIVO DE SEMINÁRIO 

NOME DO SEMINÁRIO: V Seminário Sobre Altas Habilidades/Superdotação de Taguatinga Desenvolvendo Potenciais e Habilidades Sociais No AEE - AHSD 

Modalidade:   ( X ) Presencial   (  ) Híbrido  

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Modalidades da Educação Básica – GEMEB 

Objetivo geral: 
Orientar a comunidade escolar acerca do tema de Altas Habilidades/Superdotação, discutir práticas que ajudam a comunidade escolar a 

compreender acerca do no desenvolvimento das potencialidades, bem como a lidarem com as dificuldades sociais e emocionais deste grupo de 

estudantes. 

Carga horária: Total: 8 horas Horas diretas: 8 - encontros: 1 Horas indiretas: AVA: 

Público-alvo: Equipe da direção escolar, supervisor escolar, equipes de atendimento, professores, psicólogos e familiares de estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

Pré-requisito: Não tem. 

Critérios de seleção: Ordem de inscrição 

Nº de Vagas: 120 vagas.  

Apresentação do Seminário: 

Grande parte dos problemas apresentados por estudantes com altas habilidades/superdotação são procedentes do desestímulo e frustração 

sentidos por eles quando expostos a um modelo educacional pouco favorável à expressão de suas potencialidades. Muitos deles não conseguem 

expressar as suas habilidades intelectuais ou talentos em sala de aula regular ou, ainda, não têm o reconhecimento por parte de seus professores 

sobre esse potencial. Tal desconhecimento contribui para a invisibilidade dessa demanda escolar.  Ainda, pesquisadores da área apontam 

dificuldades deste grupo de estudantes no que se refere às habilidades sociais. O seminário oportunizará momentos de reflexão de tais temas na 

área do AEE-AH/SD.  

Conteúdos: 
• Características cognitivas, criativas, sociais e emocionais de estudantes com altas habilidades/superdotação. 

• O desenvolvimento de habilidades sociais.  

• Relatos de experiências de alunos efetivos e egressos de AEE-AH/SD 

Turma Local e endereço 
Período da Oficina  

Dia da semana Turno 
Horário da oficina 

Início Término Início Término 

T1 Escola Técnica de Brasília– ETB – QS 07 Lt 02/08 - Vila 

Areal – Taguatinga Norte 
12/09/18 12/09/18 Quarta-feira Matutino e Vespertino 8h 18h 

 
Gerência -  

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 


