
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS VITÓRIA
Avenida Vitória, 1729 – Jucutuquara – 29040-780 – Vitória – ES

27 3331-2110

ORIENTAÇÃO NORMATIVA DIREN 01/2015

A  DIRETORIA  DE  ENSINO  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E

TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, campus Vitória, no uso de suas atribuições regimentais,

considerando que, em respeito às disposições legais vigentes, concede atendimento educacional

especializado para Pessoas com Necessidades Específicas (PNE) que nele estudam, conforme

definição na Regulamentação de Orientação Didática de cursos técnicos e superiores;

Resolve:

Normatizar procedimentos de acompanhamento docente à Pessoas com Necessidades

Específicas (PNE), alunos do Ifes.

Art. 1º Ao  início  de  cada  período  letivo, o  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com

Necessidades Específicas (Napne) promoverá uma reunião com os professores de turmas nas

quais houver PNE identificados para esclarecimentos e orientações nos casos em que estas se

fizerem necessárias. 

I.Os professores terão o prazo de duas semanas após a reunião para agendar o planejamento

individual com um representante do Napne, no qual entregarão o Plano de Ensino com as

alterações necessárias, de acordo com o modelo (Anexo I).

II. O docente que não puder comparecer às reuniões (inicial e de planejamento), terá até

48 horas úteis para entregar justificativa.

III. Caso a PNE seja identificada posteriormente, o docente deverá procurar o Napne.

Art. 2º No  Plano  de  Ensino  alterado  devem  constar  as  ações  pedagógicas  adequadas

conforme orientações para cada tipo de necessidade específica: adequações curriculares com

flexibilização  de  conteúdos  básicos,  metodologias  de  ensino,  recursos  didáticos  (material

pedagógico e equipamentos, como utilização de textos ampliados, lupas ou outros recursos

especiais) e formas de avaliação diferenciadas, quando for o caso. 

I.As adaptações não deverão prejudicar o cumprimento dos objetivos curriculares mínimos, o

que só deve ser considerado quando o recurso a equipamentos especiais de compensação

(tecnologias  assistivas)  não  for  suficiente  ou  quando  a  atividade  se  revele  impossível  de



executar em função da deficiência intelectual ou transtorno global do desenvolvimento (TGD),

caso definido em conjunto ao Napne;

II. Conteúdos,  métodos,  técnicas,  organização,  recursos  educativos,  temporalidade  e

processos de avaliação podem ser contemplados pelas adaptações;

III. Devem ser consideradas as especificidades apresentadas pelo aluno no contexto da

sala de aula, evitando generalizações por deficiência. Por exemplo, o tamanho apropriado para

ampliação de material varia conforme o grau de deficiência visual; nem todos os surdos são

fluentes em Libras; nem todos os cegos são fluentes em Braille, etc.;

IV. Professores  de  disciplinas  que  tenham  aulas  práticas  e/ou  de  laboratório  e

representante do Napne, decidirão juntamente sobre as adaptações necessárias;

V. No caso de alunos com altas habilidades/superdotação, as adaptações curriculares

podem incorporar programa de estudos acelerados flexíveis no ritmo, tarefas e/ou áreas de

conhecimento;  bem  como enriquecimento  e  diversificação  dos  conteúdos  com ampliações

curriculares verticais (área específica) e/ou horizontais (interdisciplinares);

VI. As adaptações curriculares para PNE com deficiência intelectual e/ou TGD, devem ser

particularmente  detalhadas  para  que se possa  decidir  sobre  a  aplicação  da Terminalidade

Específica  (Conselho  Nacional  de  Educação,  parecer  02/2013  da  Câmara  de  Educação

Básica);

VII. Os  professores  que  fizerem  adaptações  curriculares  para  PNE  com  deficiência

intelectual e/ou TGD, deverão preencher o relatório individual do aluno, seguindo o modelo

fornecido (Anexo II), e entregá-lo, impreterivelmente, até o último dia do período letivo a um

representante do Napne;

VIII. O nada-consta, fornecido pela Subgerência de Gestão Educacional, só será emitido

caso tenham sido entregues o Plano de Ensino Alterado e/ou o relatório individual do aluno.

Art. 3º Os professores deverão conceder apoio complementar ou suplementar agendado às

PNE cujas necessidades dificultem o acompanhamento regular dos conteúdos programáticos.

I.  O  apoio  complementar/suplementar  ocorrerá  em  horário  de  planejamento  do  docente,

definido em seu Plano Individual de Trabalho (PIT) e acordado com o estudante;

II. Esse horário deverá ser informado ao Napne para acompanhamento;

III.  O  Napne  poderá  fornecer  suporte  para  que  o  professor  ofereça  tal  apoio,  conforme

requerimento deste e possibilidades institucionais.

Art. 4º O  Napne,  considerando  os  limites  de  sua  capacidade  operacional  e

competência,  poderá auxiliar  o docente nas adaptações de materiais  e instrumentos.  Esse

auxílio poderá se dar na orientação, preparação e/ou encaminhamento para as adaptações

necessárias.



I.As adaptações deverão ser, preferencialmente, realizadas com o professor;

II.  Quando  houver  a  necessidade  de  ampliação  de  material,  este  deverá  ser  enviado  em

formato adequado à gráfica ou ser entregue a um representante do NAPNE com antecedência

mínima de cinco dias úteis à aula e/ou avaliação, em formato que permita edição gráfica.

Art. 5º Sempre que se justificar pelo princípio da equidade, será conferido aos estudantes

com necessidades específicas em sala de aula o direito não somente ao uso de tecnologia

assistiva  e/ou  recursos  físicos  relacionados  a  sua  necessidade  (canetas  especiais,

reglete/punção, sorobã ou ábaco, lupa, calculadora, computador, entre outros), como também

do  acompanhamento  humano  que  se  faça  necessário,  qual  seja,  professor,  estagiário  ou

monitor, que poderá exercer a função de ledor/ transcritor, tradutor / intérprete de Libras, entre

outros.

I.As tecnologias  assistivas,  bem como os  recursos  didáticos  e  pedagógicos  que  eliminem

barreiras no processo de ensino e aprendizagem, devem ser incorporadas ao cotidiano escolar.

Art. 6º Será concedido às PNE estudantes no  campus a possibilidade de gravar as aulas

para fins exclusivamente escolares.

I.O docente que não concordar com a gravação das suas aulas, deverá fornecer ao estudante

ou ao Napne os elementos referentes ao conteúdo de cada aula em até dois úteis após sua

realização.

Art. 7º A atribuição de salas considerará, em aspectos de acessibilidade, turmas que incluam

estudantes com deficiência ou TGD.

I. Em caso de necessidade justificada, o Napne reservará na sala de aula lugares cativos para

estudantes com deficiência ou TGD;

II. Caso haja material adaptado temporariamente alocado na sala de aula (tais como mesa,

cadeira, apoio de pé, entre outros), etiquetados pelo Napne,  docentes, servidores e demais

trabalhadores do Instituto deverão contribuir para que este permaneça na sala de aula e seja

utilizado pela pessoa a quem se destina.

Art. 8º É conferido aos estudantes com necessidades específicas a possibilidade de serem

avaliados sob formas ou condições adequadas à sua situação, considerando seus limites e

potencialidades, facilidades ou dificuldades em determinadas áreas do saber ou do fazer, e

contribuindo para o crescimento e a autonomia desses alunos (Regulamento e Organização

Didática do Ifes). Sobre tais condições, dispõem-se:

I.  As  adaptações  deverão  incidir  sobretudo  na  forma  e  no  método  de  avaliação,  não  no

conteúdo  desta,  exceto  no  caso  de  alunos  com  deficiência  intelectual  e/ou  TGD  com

adaptações curriculares previstas no Plano de Ensino;

II. As adaptações deverão considerar as especificidades apresentadas pelo aluno no contexto

da sala de aula, evitando generalizações por deficiência;



III.  As formas e métodos de avaliação deverão ser estabelecidas por mútuo acordo entre o

docente e o estudante, recorrendo, se necessário, ao parecer do Napne;

IV.  Os  enunciados  das  provas  deverão  ter  apresentação  adequada  ao  tipo  de  deficiência

(informatizados, ampliados, registros em áudio, caracteres Braille, tradução/ interpretação em

Libras, etc.) e as respostas poderão ser dadas sob forma não convencional (por registo áudio,

em Braille, por ditado, registo informatizado, tradução/ interpretação em libras, etc.);

V. Sempre que se justifique pelo princípio da equidade, o aluno com necessidades específicas

poderá usufruir, durante a avaliação, não apenas de tecnologia assistiva e/ou recursos físicos

relacionados a sua necessidade (canetas especiais,  reglete/punção, sorobã ou ábaco, lupa,

calculadora,  entre  outros),  como  também  do  acompanhamento  humano  que  se  faça

necessário, qual seja, professor, estagiário ou monitor, que poderá exercer a função de ledor/

transcritor, tradutor / intérprete de Libras, entre outros;

VI. No caso de deficiência ou TGD que implique maior morosidade de leitura e/ou escrita, será

concedido aos estudantes um período complementar de, no mínimo, 30 minutos, independente

do pedido do aluno. Caso não seja possível ao professor acompanhar o aluno nesse tempo

extra, ele deverá agendar previamente com o Napne a possibilidade de que um representante

o faça;

VII.  Sempre que a avaliação escrita necessitar  de um grande esforço para o estudante,  o

docente deverá possibilitar o desdobramento da prova;

VIII.  O professor proporcionará apoio especial  aos estudantes com deficiência na forma de

consulta a dicionários, tabelas, ou a outros materiais na avaliação, quando se fizer necessário;

IX.  Sempre que se justifique, a PNE realizará a avaliação em local separado e/ou em outro

momento;

X.  Os prazos de entrega de avaliações escritas não presenciais deverão ser alargados nos

termos definidos pelo docente, caso as particularidades do PNE o recomendem;

XI. Caso não seja possível a adaptação do instrumento avaliativo até a aplicação do mesmo, o

professor agendará com o aluno outro horário no qual  ambos tenham disponibilidade para

realização da referida atividade;

XII. A não observância das condições expressas nesses incisos implicará na possibilidade de

revisão de avaliação e/ou de resultado final.

Vitória, 25 de maio de 2015.
Hudson Luiz Côgo
Diretor de Ensino

Ifes campus Vitória
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ANEXO I

MODELO DE PLANO DE ENSINO ADAPTADO PARA PNE

CURSO: 

COMPONENTE CURRICULAR: 

PROFESSOR (ES): 

ALUNO:

PERÍODO LETIVO: CARGA HORÁRIA: 

1. OBJETIVOS

(Os objetivos de caráter funcional e prático devem ser priorizados e deve-se eliminar os que extrapolam
as condições do aluno. Indique os objetivos específicos alternativos aos  que não podem ser alcançados.
Insira  objetivos  específicos  complementares  para  suprir  as  necessidades  educativas  específicas
identificadas no aluno)

Objetivos Gerais: 

Objetivos Específicos: 

Objetivos Gerais Eliminados (DI/TGD):

Objetivos Específicos Alternativos:

Objetivos Específicos Complementares:

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS A SEREM DESENVOLVIDAS
(Identificar quais podem ser desenvolvidas pelo aluno durante a disciplina – Deficiência Intelectual /TGD)

EMENTA

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)

CONTEÚDOS
(Fazer  modificações  conforme  adaptações  dos  objetivos,  eliminando-os  ou
acrescentando. Indicar os conteúdos de maior  relevância por itálico.  Deve considerar,
rigorosamente, o significado dos conteúdos, ou seja, se são básicos, fundamentais e pré-
requisitos para aprendizagens posteriores).

CARGA
HORÁRIA



ESTRATÉGIA DE ENSINO FACILITADORAS DA APRENDIZAGEM
(Indicar as alterações nos procedimentos didáticos usualmente adotados, de modo a melhor atender às
necessidades do aluno, seguindo as orientações do NAPNE)

RECURSOS METODOLÓGICOS
(Acrescentar os recursos demandados pelas necessidades do aluno para o desenvolvimento das aulas,
seguindo as orientações do NAPNE)

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Identificar que critérios e instrumentos adaptados segundo princípio da equidade)

CRITÉRIOS INSTRUMENTOS

PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DIFERENCIADA 
(Descrever  como  se  dará  a  recuperação  de  assuntos  e  avaliações  cujo  rendimento  do  aluno  foi
insuficiente mesmo com as adaptações)

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano LT
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ANEXO II

MODELO DE RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA
OU TGD

CURSO: 
COMPONENTE CURRICULAR: 
PROFESSOR (ES): 
ALUNO:
PERÍODO LETIVO: CARGA HORÁRIA: 
DIFICULDADES APRESENTADAS PELO ALUNO NO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO

EVOLUÇÃO DO ALUNO QUANTO AOS OBJETIVOS E CONTEÚDOS SELECIONADOS
(Preencher o item em conformidade com o Plano de Ensino alterado)

DESEMPENHO GERAL DO ALUNO QUANTO:
(Considerar também a adequação das adaptações feitas – se foram suficientes, etc.)

I. aos instrumentos avaliativos utilizados:

II. aos objetivos e conteúdos curriculares de caráter funcional e prático (consciência de si, posicionamento
diante do outro, cuidados pessoais e de vida diária):

III. ao relacionamento interpessoal:

IV. às habilidades práticas:

V. ao exercício da autonomia:

VI. às habilidades sociais e assertividade:

OBSERVAÇÕES SOBRE AS ADEQUAÇÕES FEITAS NOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Foram adequados? O que poderia funcionou melhor? Sugestões?) 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O APOIO COMPLEMENTAR REALIZADO
(Funcionou de que forma? Como o aluno o aproveitou (ou não)? Sugestões?)

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PROFISSIONAIS DESENVOLVIDAS PELO ALUNO
(Preencher o item em conformidade com o Plano de Ensino alterado)

RESULTADO FINAL NA DISCIPLINA CONSIDERANDO OS OBJETIVOS CURRICULARES ADAPTADOS
Aprovado Reprovado por nota
Desistente Reprovado por falta

ENCAMINHAMENTOS COM RELAÇÃO A ADAPTAÇÕES NA TEMPORALIDADE
(Em caso de reprovação, que objetivos/conteúdos foram concluídos com sucesso? Que objetivos/conteúdos
devem ser trabalhados na dependência?)

CONSIDERAÇÕES GERAIS



ANEXAR CÓPIA DE DUAS PRODUÇÕES ESCRITAS DO ALUNO E COMENTAR,  NESTE ESPAÇO, SE
NECESSÁRIO

______________________________
Assinatura do Professor

______________________________
Assinatura do Coordenador do NAPNE

______________________________
Assinatura do Pedagogo

Data: ____/____/_______



Orientações sobre Adaptações Curriculares no caso da Deficiência Intelectual/Cognitiva/Mental

Na abordagem sociopsicológica  a deficiência  passa a ser a força impulsionadora para o processo de
aprendizagem e desenvolvimento do deficiente intelectual: ele precisa de que o educador trabalhe com ele
possibilidades de compensação para vencer o “defeito”, que seu desenvolvimento venha em 1º plano.

... estruturar todo o processo educativo segundo a linha das tendências naturais à super
compensação  significa  não  atenuar  as  dificuldades  que  surgem do  defeito,  senão  que
tencionar todas as forças para sua compensação, apresentar só as tarefas em uma ordem
que respondam ao caráter gradual do processo de formação de toda a personalidade diante
de um novo ponto de vista” (Vygotsky, 1997, p. 32-33).

As  estratégias  educacionais  para  lidar  com  conjunto  de  necessidades  específicas  desse  alunado
compreendem  ações  denominadas  de  Adaptações  Curriculares  de  Grande  Porte  (de  competência  e
atribuição  das  político-administrativas  superiores,  por  exigirem  modificações  que  envolvem  ações  de
natureza política,  administrativa,  financeira,  burocrática);  e  Adaptações Curriculares de Pequeno Porte
(modificações menores, de competência do professor, como pequenos ajustes nas ações planejadas a
serem desenvolvidas no contexto da sala de aula).

Embora muitos educadores possam interpretar essas medidas como “abrir mão” da qualidade do ensino
ou  empobrecer  as  expectativas  educacionais,  essas  decisões  curriculares  podem  ser  as  únicas
alternativas como forma de evitar a exclusão social desse aluno.

A adaptação curricular, feita por um professor, para um aluno especifico, é válida apenas para esse aluno
e  para  esse  momento  e  funciona  como  instrumento  para  programar  uma  prática  educativa  para  a
diversidade. Ela deve ser uma construção do professor em interação com o coletivo de professores da
escola e outros profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social.

Após a identificação das adaptações a serem implementadas, estas deverão ser planejadas e levadas a
efeito  com a  participação  do  coletivo  envolvido  no  contexto  escolar,  para  que  o  educando  deficiente
intelectual tenha assegurado seus direitos à educação e à cidadania. 

Ao professor deverá ser assegurado o suporte necessário para que em sala de aula possa disponibilizar
de todos os meios, métodos, técnicas e recursos a fim de garantir ao aluno deficiente intelectual, todas as
possibilidades para o seu desenvolvimento. 

O Ifes recebeu autorização do Conselho Nacional de Educação – CNE para aplicação do estatuto da
terminalidade  específica  para  alunos  que  estejam cursando  os  cursos  técnicos  integrados  ao  ensino
médio. Como resposta, o CNE emitiu o parecer 02/2013 da Câmara de Educação Básica – CEB que
autoriza o procedimento não somente para os Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio, mas também
para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes.

A aplicação do estatuto da terminalidade específica consiste em uma possibilidade de adaptação curricular
para alguns casos de alunos da educação especial.  Com isso, a instituição ganha maior autonomia e
flexibilidade para explorar as potencialidades dos alunos sem necessariamente ter  que submetê-los a
todas as exigências do currículo escolar convencional..

A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, no seu art. 16, estabelece que:  

 É  facultado  às  instituições  de  ensino,  esgotadas  as  possibilidades  pontuadas
nos artigos  24  e  26  da  LDBEN,  viabilizar  ao  aluno  com  grave  deficiência
mental  ou múltipla,  que  não  apresentar  resultados  de  escolarização  previstos
no   Inciso   I   do  artigo  32  da  mesma  Lei,  terminalidade  especifica  do  ensino
fundamental,  por  meio  de  certificação   de   conclusão   de   escolaridade,   com
histórico   escolar   que   apresente,   de  forma   descritiva,   as   competências
desenvolvidas  pelo  educando,  bem  como  o encaminhamento  devido  para  a



Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  para  a  Educação Profissional.  (grifos do
Relator)

Para  que  seja  possível  ao  Ifes  aplicar  a  terminalidade  específica  é  necessário  a  organização  e
arquivamento  de  todos  os  planos  de  ensino  das  disciplinas  cursadas  por  esses  alunos,  com  suas
respectivas  adaptações  curriculares  detalhadas,  bem  como  a  avaliação  qualitativa  dos  objetivos
efetivamente  alcançados  pelo  aluno  ao  término  do curso  da  disciplina.  Isso não implica  aprovação
automática nos componentes curriculares: se, mesmo com as adaptações curriculares realizadas no
início do semestre, o aluno não alcançar os objetivos mínimos de aprovação necessários, será realizada
uma adaptação temporal do currículo desse aluno, ou seja, não haverá sua retenção tradicional naquela
disciplina,  mas os  objetivos  e  conteúdos  mínimos  deverão ser  parcelados  e  seqüenciados,  em outra
disciplina;  e/ou serão cumpridos concomitantemente em uma dependência  no contraturno;  e/ou serão
cumpridos ao final do curso, ou em outra disciplina que seja prolongamento da primeira.

Orientações aos Professores no que se refere às Adaptações Curriculares

As Adaptações Curriculares devem apresentar:

 o que o aluno deve aprender;

 como e quando aprender;

 que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem;

 como e quando avaliar o aluno.

É  importante  observar  que  as  adaptações  focalizam  as  capacidades,  o  potencial,  a  zona  de
desenvolvimento proximal (Vygotsky) e não se centralizam nas deficiências e limitações do aluno.

As  adaptações  relativas  aos  objetivos  sugerem  decisões  que  modificam  significativamente  tanto  o
planejamento quanto os objetivos definidos, adotando uma ou mais das seguintes alternativas:

 eliminação  de  objetivos  básicos   –  quando  extrapolam  as  condições  do  aluno  para  atingi-lo,
temporária ou permanentemente;

 introdução de objetivos específicos alternativos   – não previstos para os demais alunos, mas que
podem ser  incluídos  em substituição  a  outros  que  não  podem ser  alcançados,  temporária  ou
permanentemente;

 introdução de objetivos específicos complementares   – não previstos para os demais alunos, mas
acrescidos na programação pedagógica para suplementar necessidades educativas específicas.

As adaptações relativas  aos conteúdos incidem sobre  conteúdos básicos  e  essenciais  do currículo  e
requerem uma avaliação criteriosa para serem adotados. Dizem respeito:

 à introdução de novos conteúdos não-previstos para os demais alunos;

 eliminação de conteúdos que, embora essenciais no currículo, sejam inviáveis de aquisição por
parte do aluno. Geralmente estão associados a objetivos que também tiveram de ser eliminados. 

As adaptações relativas à metodologia são consideradas significativas quando implicam uma modificação
expressiva no planejamento e na atuação docente. Dizem respeito:

 à introdução de métodos muito específicos para atender às necessidades particulares do aluno. De
um modo geral, são orientados por professor especializado;

 às alterações nos procedimentos didáticos usualmente adotados pelo professor;

 à organização significativamente diferenciada da sala de aula para atender às necessidades do
aluno.

As adaptações significativas na avaliação estão vinculadas às alterações nos objetivos e conteúdos que
foram acrescidos ou eliminados. Desse modo, influenciam os resultados que levam, ou não, à promoção



do  aluno  e  evitam a “cobrança”  de  conteúdos  e  habilidades  que  possam estar  além de  suas atuais
possibilidades.

As adaptações significativas na temporalidade referem-se ao ajuste temporal possível para que o aluno
adquira conhecimentos e habilidades que estão ao seu alcance, mas que dependem do ritmo próprio ou
do desenvolvimento de um repertório anterior que seja indispensável para novas aprendizagens. Desse
modo, requerem uma criteriosa avaliação do aluno e do contexto escolar e familiar, porque podem resultar
em um prolongamento significativo do tempo de escolarização do aluno, ou seja, em sua retenção. Não
caracteriza reprovação, mas parcelamento e sequenciação de objetivos e conteúdos.

ADAPTAÇÕES RELATIVAS AO CURRÍCULO DA CLASSE

As medidas adaptativas desse nível  são realizadas pelo professor  e destinam-se à programação das
atividades da sala de aula. Focalizam a organização e os procedimentos didático-pedagógicos e destacam
o como fazer, a organização temporal dos componentes e dos conteúdos curriculares e a coordenação
das atividades docentes, de modo que favoreça a efetiva participação e integração do aluno, bem como a
sua aprendizagem. 

Os procedimentos de adaptação curricular destinados à classe devem constar na programação de aula do
professor e podem ser exemplificados nos seguintes exemplos ilustrativos:

 a relação entre aluno e colegas é mediada para que seja marcada por atitudes positivas;

 a seleção, a adaptação e a utilização dos recursos materiais, metodologias e procedimentos de
ensino levam em conta o nível de compreensão e a motivação dos alunos; 

 a organização do tempo é feita considerando os serviços de apoio ao aluno e o respeito ao ritmo
próprio;

 a avaliação é flexível, com diversificação de critérios, instrumentos e procedimentos, considerando
diferentes situações de ensino e aprendizagem e condições individuais dos alunos;

 o planejamento contém atividades amplas com diferentes níveis de dificuldades e de realização;

 as atividades  são  realizadas  de  várias  formas,  com diferentes  tipos  de execução,  envolvendo
situações individuais e grupais, cooperativamente, favorecendo comportamentos de ajuda mútua;

 os objetivos são acrescentados, eliminados ou adaptados de modo que atenda às peculiaridades
individuais e grupais na sala de aula.

As adaptações no nível da sala de aula visam a tornar possível a real participação do aluno e a sua
aprendizagem eficiente no ambiente da escola regular. Consideram, inclusive, a organização do tempo de
modo a incluir  as atividades destinadas ao atendimento especializado fora do horário normal de aula,
muitas vezes necessários e indispensáveis ao aluno.

ADAPTAÇÕES INDIVIDUALIZADAS DO CURRÍCULO

As modalidades adaptativas, nesse nível, focalizam a atuação do professor na avaliação e no atendimento
do aluno. Compete-lhe o papel principal na definição do nível de competência curricular do educando, bem
como  na  identificação  dos  fatores  que  interferem  no  seu  processo  de  ensino-aprendizagem.  As
adaptações têm o currículo regular como referência básica, adotando formas progressivas de adequá-lo,
norteando a organização do trabalho consoante com as necessidades do aluno (adaptação processual).
Alguns aspectos devem ser considerados para se identificar a necessidade das adaptações curriculares:

 a real necessidade dessas adaptações;

 a avaliação do nível de competência curricular do aluno, tendo como referência o currículo regular;

 o  respeito  ao  seu  caráter  processual,  com alterações  constantes  e  graduais  nas  tomadas  de
decisão.

ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO



Correspondem ao conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos
recursos pessoais do professor quanto ao seu preparo. São alterações ou recursos espaciais, materiais ou
de comunicação que venham a facilitar os alunos com necessidades educacionais especiais a desenvolver
o currículo escolar. 

Sugestões que favorecem o acesso ao currículo:

 adaptar materiais escritos de uso comum: destacar aspectos com cores, desenhos, traços; cobrir
partes  que  podem  desviar  a  atenção  do  aluno;  incluir  desenhos,  gráficos  que  ajudem  na
compreensão; destacar imagens; modificar conteúdos de material escrito de modo a torná-lo mais
acessível à compreensão etc.;

 agrupar os alunos de uma maneira que facilite a realização de atividades em grupo e incentive a
comunicação e as relações interpessoais;

 encorajar, estimular e reforçar a participação, o sucesso, a iniciativa e o desempenho do aluno;

 providenciar adaptação de instrumentos de avaliação e de ensinoaprendizagem;

 atuar para eliminar sentimentos de inferioridade, menos valia e fracasso.

Sugestões de recursos de acesso ao currículo para alunos com DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:

 utilizar situações concretas para todas as aprendizagens, favorecendo o material concreto;

 utilizar de situações problemas, vivenciadas pelo aluno, para a aprendizagem dos números;

 utilizar instruções e sinais claros, simples e contingentes com as atividades realizadas;

 oferecer  modelos  adequados  e  corretos  de  aprendizagem  (evitar  alternativas  do  tipo
“aprendizagem por ensaio e erro”);

 trabalhar em grupo, sempre que possível;

 fazer leituras coletivas em voz alta, mais lenta;

 dividir o conteúdo em parte menores;

 trazer os textos e as atividades impressas caso o aluno tenha dificuldades em copiar;

 fazer a interpretação de algo que o aluno tenha assistido ou vivenciado;

 listar  os assuntos de interesse do aluno e sempre que possível introduzi-lo no conteúdo a ser
trabalhado;

 introduzir critérios específicos de avaliação;

 introduzir  objetivos  e  conteúdos  específicos  complementares  para  contemplar  necessidades
especificas;

 eliminar objetivos e conteúdos específicos quando estes ultrapassam as condições do aluno em
atingi-los.

 oportunizar e exercitar o desenvolvimento de suas competências;

 estimular a atenção do aluno para as atividades escolares;  

 favorecer o bem-estar emocional do aluno.

ADAPTAÇÕES NOS ELEMENTOS CURRICULARES

Focalizam as formas de ensinar e avaliar, bem como os conteúdos a serem ministrados, considerando a
temporalidade.  São  definidas  como  alterações  realizadas  nos  objetivos,  conteúdos,  critérios  e
procedimentos de avaliação, atividades e metodologias para atender às diferenças individuais dos alunos.

2.1. Adaptações metodológicas e didáticas

Realizam-se por meio de procedimentos técnicos e metodológicos, estratégias de ensino e aprendizagem,
procedimentos  avaliativos  e  atividades  programadas  para  os  alunos.  São  exemplos  de  adaptações
metodológicas e didáticas:

 situar o aluno nos grupos com os quais melhor possa trabalhar;



 adotar  métodos  e  técnicas  de  ensino  e  aprendizagem  específicas  para  o  aluno,  na
operacionalização dos conteúdos curriculares, sem prejuízo para as atividades docentes;

 utilizar  técnicas,  procedimentos  e  instrumentos  de  avaliação  distintos  da  classe,  quando
necessário, sem alterar os objetivos da avaliação e seu conteúdo;

 introduzir atividades individuais complementares para o aluno alcançar os objetivos comuns aos
demais colegas. Essas atividades podem realizar-se na própria sala de aula ou em atendimentos
de apoio;

 introduzir atividades complementares específicas para o aluno, individualmente ou em grupo;

 eliminar atividades que não beneficiem o aluno ou lhe restrinja uma participação ativa e real ou,
ainda, que esteja impossibilitado de executar;

 suprimir objetivos e conteúdos curriculares que não possam ser alcançados pelo aluno em razão
de  sua(s)  deficiência(s),  substituindo-os  por  objetivos  e  conteúdos  acessíveis,  significativos  e
básicos, para o aluno.

2.2. Adaptações dos conteúdos curriculares e no processo avaliativo

Consistem em adaptações individuais dentro da programação regular, considerando-se os objetivos, os
conteúdos e os critérios de avaliação para responder às necessidades de cada aluno.

São exemplos dessas estratégias adaptativas:

 adequar os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação;

 priorizar determinados objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, para dar ênfase aos objetivos
que contemplem os potenciais e limitações do aluno. Essa priorização não implica abandonar os
objetivos definidos para o grupo, mas acrescentar outros, concernentes com suas necessidades
educacionais;

 mudar a temporalidade dos objetivos, conteúdos e critérios de avaliação, isto é, considerar que o
aluno  com necessidades  especiais  pode  alcançar  os  objetivos  comuns  ao  grupo,  mesmo que
possa requerer um período mais longo de tempo. De igual modo, poderá necessitar de período
variável para o processo de ensinoaprendizagem e o desenvolvimento de suas habilidades;

 mudar a temporalidade das disciplinas do curso, série ou ciclo, ou seja, cursar menos disciplinas
durante o ano letivo e, desse modo, estender o período de duração do curso, série ou ciclo que
freqüenta;

 introduzir conteúdos, objetivos e critérios de avaliação, o que implica considerar a possibilidade de
acréscimo  desses  elementos  na  ação  educativa  caso  necessário  à  educação  do  aluno  com
necessidades  especiais.  É  o  caso  da  ampliação  dos  componentes  curriculares  específicos
destinados  aos  portadores  de  deficiências  e  de  condutas  típicas,  e  dos  programas  de
aprofundamento/enriquecimento  curricular  propostos  para  os  alunos  com  superdotação.  O
acréscimo de objetivos, conteúdos e critérios de avaliação não pressupõe a eliminação ou redução
dos elementos constantes do currículo regular desenvolvido pelo aluno;

 eliminar  conteúdos,  objetivos  e critérios  de avaliação,  definidos  para o grupo de referência  do
aluno, em razão de suas deficiências ou limitações pessoais. A supressão desses conteúdos e
objetivos da programação educacional regular não deve causar prejuízo para a sua escolarização e
promoção acadêmica. Deve considerar, rigorosamente, o significado dos conteúdos, ou seja, se
são básicos, fundamentais e pré-requisitos para aprendizagens posteriores.

As medidas de adaptações curriculares devem considerar os seguintes aspectos, dentre outros:

 ser precedida de uma criteriosa avaliação do aluno, considerando a sua competência acadêmica;

 fundamentar-se  na  análise  do  contexto  escolar  e  familiar,  que  favoreça  a  identificação  dos
elementos adaptativos necessários que possibilitem as alterações indicadas;

 contar com a participação da equipe docente e técnica da escola e com o apoio de uma equipe
psicopedagógica  (integrada  por  psicólogo,  fonoaudiólogo,  médico  e  outros)  quando  possível  e
necessário;



 promover  o  registro  documental  das  medidas  adaptativas  adotadas,  para  integrar  o  acervo
documental do aluno;

 evitar que as programações individuais sejam definidas,  organizadas e realizadas com prejuízo
para o aluno, ou seja, para o seu desempenho, promoção escolar e socialização;

 adotar  critérios  para  evitar  adaptações  curriculares  muito  significativas,  que  impliquem  
supressões  de  conteúdos  expressivos  (quantitativa  e  qualitativamente),  bem  como  a
eliminação de disciplinas ou de áreas curriculares completas.

AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

O processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos do processo educacional para nortear
as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial nas adaptações curriculares.

Quando relacionado  ao  aluno,  em face  de  suas  necessidades  especiais,  o  processo  avaliativo  deve
focalizar:

 os aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional,  social,  comunicação e
linguagem);

 o nível de competência curricular (capacidades do aluno em relação aos conteúdos curriculares
anteriores e a serem desenvolvidos);

 o estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estratégias
próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que facilitam a aprendizagem e
condições físico-ambientais mais favoráveis para aprender).

Quando direcionado ao contexto educacional, o processo avaliativo deve focalizar:

 o contexto da aula (metodologias,  organização,  procedimentos didáticos,  atuação do professor,
relações  interpessoais,  individualização  do  ensino,  condições  físico-ambientais,  flexibilidade
curricular etc.);

 o contexto  escolar  (projeto  pedagógico,  funcionamento  da equipe docente e técnica,  currículo,
clima organizacional, gestão etc.).

Quanto  à  promoção dos  alunos  que apresentam necessidades  especiais,  o  processo  avaliativo  deve
seguir os critérios adotados para todos os demais ou adotar adaptações, quando necessário.

Alguns aspectos precisam ser considerados para orientar a promoção ou a retenção do aluno na série,
etapa, ciclo (ou outros níveis):

 a possibilidade do aluno ter acesso às situações escolares regulares e com menor necessidade de
apoio especial;

 a  valorização  de  sua  permanência  com  os  colegas  e  grupos  que  favoreçam  o  seu
desenvolvimento, comunicação, autonomia e aprendizagem;

 a competência curricular, no que se refere à possibilidade de atingir os objetivos e atender aos
critérios de avaliação previstos no currículo adaptado;

 o efeito emocional da promoção ou da retenção para o aluno e sua família.

A decisão sobre a promoção deve envolver o mesmo grupo responsável pela elaboração das adaptações
curriculares do aluno.

Nota Técnica 06/2011- MEC/SEESP/GAB - Data: 11 de março de 2011 - 

Assunto:  Avaliação  de  estudante  com  deficiência  intelectual  “Quanto  aos  instrumentos  das  práticas
avaliativas, são várias as possibilidades enumeradas: observação e registro (fotos, gravações em áudio e
em vídeos,  fichas  descritivas,  relatórios  individuais,  caderno  ou  diário  de  campo);  provas  operatórias
(individuais e em grupos); auto-avaliação; portfólio, dentre outros”.



ORIENTAÇÕES SOBRE BAIXA VISÃO

 Aumento expressivo da letra empregada pelo professor no quadro ou uso de outro recurso
alternativo  (apresentações  multimídia,  por  exemplo),  pois  muitos  não  enxergam  as
explicações dadas no quadro;

 Tempo adicional  de 30 minutos para provas e demais atividades avaliativas, devido ao
esforço visual necessário;

 Uso de pincel preto ou azul, NUNCA vermelho ou verde;

 Ampliação  de  TODO  material  utilizado  pela  aluna  para  fonte  ARIAL ou  TIMES  NEW
ROMAN,  tamanho  a  combinar  com  o  aluno  (depende  do  caso),  EM  NEGRITO.
Dependendo do caso, a gráfica imprime em folha A3;

 Uso de cores contrastantes no material didático empregado;

 Observe se o aluno se inclina muito para escrever; se o fizer, sugira que procure o Napne;

 O restante das orientações foi enviado por email.

ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO COM O ALUNO SURDO

 Fale devagar e pausadamente para possibilitar a interpretação, intercalando explicação com
atividades práticas, de modo a fornecer tempo de pausa ao intérprete de  Língua  Brasileira
de  Sinais  (LIBRAS);  

 Fornecer  ao  Intérprete  o  plano  de curso, assim como os materiais impressos que serão
utilizados na disciplina,  para que o mesmo possa se preparar  com antecedência  para a
interpretação durante a aula;

 Fornecer,  com  antecedência,  ao  estudante  o  plano  de  curso  do  componente curricular,
assim  como  cópias  dos  meios  visuais  que  serão  utilizados  em  aula,  para  auxiliar  o
acompanhamento do conteúdo;

 Dar preferência para que o estudante sente na frente durante a aula;

 Evitar explanar enquanto estiver de costas ou escrevendo na lousa e procurar dirigir a palavra
ao estudante;

 Falar diretamente ao estudante, mesmo quando houver intérprete de LIBRAS na sala;

 Possibilitar durante as discussões: 1. a repetição de questões ou comentários feitos;  2.  a
indicação  de  quem  está  falando;  3.  a  garantia  de  que  cada discente respeite sua vez de
falar, evitando que mais de uma pessoa fale ao mesmo  tempo;  4.  que  todos  falem  mais
lentamente  para  que  os  intérpretes possam acompanhar as discussões e assim interpretar
com exatidão;

 Valorizar  o  aspecto  semântico  do  texto  sobre  o  aspecto  formal  na  correção  de  provas
discursivas  e  de redação  (com base no decreto nº 5.626/05);

 Utilizar materiais concretos, visuais para o desenvolvimento da aula;



 Utilizar recursos audiovisuais  com  legenda em LIBRAS,  visando  possibilitar  ao  estudante o
acompanhamento do vídeo de forma visual;

 Apresentar antecipadamente, na lousa ou impresso, um esboço da exposição oral  a  ser
feita,  visto  que  diferentemente  dos  discentes  ouvintes,  os  surdos não  tem  como  anotar
comentários  durante  a  exposição oral  por  necessitar estar sempre atento ao intérprete;

 A Libras, de modalidade espaço-visual, como outros línguas, possui estruturação gramatical
distinta da Língua Portuguesa. Assim, os  surdos,  em  geral,   podem ter dificuldade  de
leitura,  compreensão  e  escrita  da  língua portuguesa,  devido à falta  de  ensino  adequado
do  português  como  segunda  língua.  É essencial que o professor considere essa diferença
lingüística.

 É importante  o  professor  compreender  que  o  aluno  surdo  não  é  capaz  de  acompanhar
a leitura  de  um  texto  no  quadro  ao  mesmo  tempo  em  que  acompanha  a  sua
sinalização.

 Portanto ou ele presta a  atenção à sinalização ou lê o texto no quadro. Aconselha-se que o
aluno  leia  o  texto  primeiramente  e,  posteriormente,  observe  sua  sinalização.  O  mesmo
acontece com as imagens.

 Os  trabalhos  propostos  devem  contemplar  toda  a  turma,  sem  excluir  os  surdos  ou  os
ouvintes de qualquer atividade ou do próprio cotidiano da sala de aula.

 Os  enunciados  das  atividades  devem  ser  devidamente  trabalhados  com  os  alunos
surdos.

 Nas  avaliações,  vale  o  cuidado  do  professor  em  manter  os  enunciados  já  conhecidos
por eles.

Referências

http://www1.ufrb.edu.br/nupi/images/documentos/Orientaes%20para%20professores%20de
%20estudantes%20surdos.pdf

http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/incluir/Inclusao.pdfhttp://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usplegal/wp-
content/uploads/2014/10/cartilhaUlegal.pdf
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