
O Programa de Educação para Superdotados 
fornece um ensino adequado para alunos que 
se qualificam, proporcionando estratégias 
eficazes e inovadoras, além do currículo 
básico. O programa é planejado para desafiar 
e capacitar os alunos a desenvolverem um 
trabalho de qualidade e se tornarem cidadãos 
produtivos, preservando e incentivando suas 
características únicas.

MISSÃO

https://www.palmbeachschools.org/s
tudents_parents/ese/gifted

EQUIPE DE ENSINO do distrito 
PARA OS SUPERDOTADOS

Michelle R. Martin, Ed.S. - Planejadora do 
Programa Acelerado e para Superdotados do 

Jardim à 12ª Série
(561) 434-8369

michelle.r.martin@palmbeachschools.org

Tara Baruch, M.Ed. - Especialista de Ensino para 
AP/AICE

(561) 434-8638
taramarie.baruch@palmbeachschools.org

Theresa Thomas, M.Ed. – Especialista de Ensino 
para Superdotados

(561) 434-8734
t.thomas@palmbeachschools.org

Tracy Roiger, M.Ed. – Especialista de Ensino 
Acelerado para Alunos do Jardim à 5 série

(561)969-5856
tracy.roiger@palmbeachschools.org

Diana Snider, ED. D
Gerente Executiva do Departamento de Ensino e 

Aprendizagem
(561) 357-5943

Diana.snider@palmbeachschools.org

COORDENADORES REGIONAIS DA EDUCAçãO PARA 

ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Central: Theresa Padro-Madel
(561)868-5301 

theresa.padro-morel@palmbeachschools.org 
Glades: Amy Brown

(561)996-4902
amy.brown@palmbeachshools.org 

Norte: Shaquira Young
(561)494-1500

shaquira.young@palmbeachschools.org
Sul: Kelley Fisher

(561) 731.2879
kelley.fisher@palmbeachschools.org

A diferenciação de currículo é 
incorporada para fornecer 
flexibilidade no ensino. As 

estratégias utilizadas podem incluir: 
✦estudo aprofundado 

✦um alto grau de 

complexidade
✦conteúdo avançado 

✦variedade em conteúdo, 

processo e/ou produto
✦adiatamento do ensino
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Usa um vocabulário aprimorado
• Faz perguntas complexas
• Expressa ideias incomuns
• Tem uma ampla gama de interesses
• Usa frases complexas
• Age de forma independente
• Demonstra curiosidade
• Possui características de liderança
• Faz atividades com bastante energia
• Tem uma grande capacidade de

concentração
• Começa a ler cedo
• Compreende o conceito de tempo
• Gosta de atividades autodirigidas
• É sensível aos sentimentos dos outros
• Tem um grande senso de humor
• Consegue definir conceitos
• Aprende habilidades rapidamente
• Gosta de aprender
• Tem bom raciocínio
• É um perfeccionista

Os alunos se qualificam para o Programa de 
Educação para Superdotados por meio do Plano 
A se cumprirem com os seguintes critérios:
• Necessidade para o programa, conforme 
demonstrada pela evidência de uma maioria 
das características de superdotados marcadas 
em um formulário da Lista de Verificação de 
Características de Superdotados do Distrito, 
preenchido por um professor certificado pela 
Secretaria de Educação estadual; e
• Uma pontuação de 130 ou acima em um Teste 
de Quociente de Inteligência, administrado 
individualmente. 

Os alunos se qualificam sob o Plano B se 
cumprirem com os Requisitos de Qualificação, 
conforme descritos no Manual para 
Superdotados e/ou o SP&P, “Plano B do Distrito 
para Populações Sub -representadas”. 
Populações sub-representadas incluem os 
Aprendizes do Idioma Inglês (ELL, sigla em 
inglês) e os alunos que recebem almoço 
gratuito ou a preço reduzido.

CARACTERÍSTICAS DE UM 
ALUNO SUPERDOTADO

PROFESSORES DE SUPERDOTADOS NAS 
ESCOLAS DO CONDADO DE PALM BEACH: 

A exigência do Estado da Flórida do Endosso para 

ensinar Suprerdotados adicionado a um 

CERTIFICADO DE ENSINO INCLUI QUINZE HORAS 

POR SEMESTRE DE CRÉDITOS ACADÊMICOS NAS 

SEGUINTES ÁREAS DE ENSINO:  

MÓDULO 1: CARACTERÍSTICAS E NECESSIDADES DO 
ALUNO SUPERDOTADO;  
MÓDULO 2: TEORIA E DESENVOLVIMENTO DA 
CRIATIVIDADE; 
MÓDULO 3: ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO DOS 
SUPERDOTADOS, 
MÓDULO 4: POPULAÇÕES ESPECIAIS DE ALUNOS 
SUPERDOTADOS; E  
MÓDULO 5: CURRÍCULO PARA O SUPERDOTADO.

CRITÉRIOS DE 
QUALIFICAÇÃO

Escolas Primárias

No distrito, programas de tempo integral para 

superdotados são oferecidos aos alunos superdotados 

das escolas primárias. Esses programas estão 

estrategicamente localizados por todo o distrito. Se a 

escola de acordo com o endereço residencial não tiver 

um Programa para Superdotados de tempo integral, 

os alunos serão transferidos à escola que é o Centro 

para Superdotados e recebe alunos de acordo com o 

endereço residencial. Todas as turmas do programa 

Acelerado e para Superdotados oferecem uma 

variedade de estratégias e serviços, como currículo 

adaptado (curriculum compacting), conteúdo 

diferenciado, assim como criatividade, raciocínio 

crítico e habilidades de resolução de problemas. 

Também oferecemos AMP math, um plano acelerado 

de matemática que fornece uma trajetória rigorosa 

para alunos talentosos e matematicamente 

superdotados. 

Escolas Intermediárias

Os alunos de escolas intermediárias podem escolher 

disciplinas apropriadas para a educação de 

superdotados e programa acelerado dentre as que 

estão disponíveis nas escolas de acordo com o 

endereço residencial deles. Se essa escola não oferecer 

serviços para superdotados, os alunos serão 

transferidos para a Escola Intermediária que é o 

Centro para Superdotados geograficamente mais 

próxima à residência do aluno.

Escolas Secundárias

Os alunos de escolas secundárias têm várias opções 

de matrícula em disciplinas do programa acelerado,  

com opções de programas como Colocação Avançada 

e Cambridge, Bacharelado Internacional, STEM, 

Introdução à Medicina, Engenharia, Introdução ao 

Direito e Profissões Vinculadas. Os alunos da escola 

secundária podem vivenciar o rigor acadêmico do 

ensino universitário à medida que obtêm créditos 

universitários por meio da matrícula simultânea.

APRENDIZADO ACELERADO E 
PARA ALUNOS SUPERDOTADOS 

DO JARDIM À 12ª SÉRIE


