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AULA 1

•Tipos de adaptações curriculares e 

qual o público que necessita de 

currículo adaptado.



•Existem dois tipos de Adaptações 

Curriculares: adaptações de grande porte 

e adaptações de pequeno porte. (MEC, 

2001; 2010)



•As adaptações de grande porte dependem do 

Sistema educacional, das legislações, dos 

órgãos oficiais que autorizam procedimentos, 

princípios e modificações arquitetônicas, como 

obras e adaptações.



O QUE NÃO ESTÁ AO NOSSO ALCANCE: 

• Formulação de políticas públicas.

• Decretos e portarias.

• Obras de acessibilidade em casos de escolas públicas.

• Decisões sobre prioridades, direitos, acessibilidade, 

escrituração de documentação escolar etc. 



•As adaptações de pequeno porte são as que a 

escola realizam para prover a aprendizagem 

do aluno com necessidades educacionais 

especiais, sejam elas passageiras ou 

definitivas.

•



O QUE PODEMOS FAZER..

• Modificar matérias.

• Modificar objetivos e estratégias.

• Modificar recursos didáticos.

• Alterar o tempo de oferta dos materiais.

• Alterar formatos de avaliação.



ENTÃO, POR DEFINIÇÃO ADAPTAÇÃO DE 
PEQUENO PORTE É:

•

•Representam todo tipo de adequação que devemos 

fazer quando o aluno não aprende como o grupo 

no qual está inserido. Cabe ao docente e a equipe 

pedagógica da escola esgotar formas alternativas 

para ensinar e construir o conhecimento. 



QUANDO FAZER ADAPTAÇÕES?

•Depois das tentativas didáticas esgotadas, 

dentro de um mesmo nível de complexidade, 

é necessário realizar as adaptações e 

provavelmente, encaminhar o aluno para um 

serviço especializado, caso ele ainda não 

frequente atendimentos clínicos.



QUEM NECESSITA DE ADAPTAÇÕES?

• O aluno estrangeiro que ainda não se apropriou da língua 

Portuguesa e da cultura vigente no nosso país.

• O alunos com deficiências sensoriais, tais como cegueira, baixa 

visão, surdocegueira.

• O aluno que possui deficiência intelectual, seja ela um 

problema de base ou comorbidade de alguma síndrome.



CONTINUAÇÃO:

• O aluno com TEA.

• O aluno com transtornos de linguagem e correlatos.

• O aluno com deficiência física.

• O aluno com transtornos de neurodesenvolvimento como TDAH 

e com transtornos psiquiátricos.

• E outros  ( MEC, 2001;2010;2015)



• Na próxima aula você aprenderá a analisar o currículo da sua 

escola e fazer a avaliação pedagógica  o seu aluno com 

autismo. Somente assim será possível fazer as adaptações de 

currículo de forma adequada.

• Até lá! 


