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O QUE É EXATAMENTE UM CURRÍCULO?

• Currículo não é apenas a matéria que ensinamos em sala de aula, 

mas absolutamente TUDO que promove o desenvolvimento 

pedagógico do aluno. Está, portanto, incluído no currículo os 

passeios escolares, as festas temáticas, aulas especializadas, 

atividades extra classe etc. Portanto, ao adaptar o currículo, 

precisaremos pensar em adotar todo o restante também, inclusive as 

festas da escola. Como o meu aluno vai participar?  



AS ADAPTAÇÕES SÃO IGUAIS?

•As adaptações curriculares devem 

respeitar o perfil psicoeducacional do 

educando, ou seja, o seu estilo cognitivo, 

seus potenciais e suas dificuldades.



•Logo, os alunos que possuem dificuldades 

físicas ou sensoriais, normalmente só 

necessitam de adaptações de recursos e 

técnicas e poucas vezes de conteúdo e 

nível de dificuldade.



O QUE PODE ( E DEVE) SER ADAPTADO?

• Os objetivos de ensino- Por que vou ensinar?

• Os conteúdos- O que vou ensinar?

• Métodos e estratégias, técnicas- Como vou ensinar?

• Os recursos pedagógicos- Quais os materiais que vou utilizar 

para ensinar?



CONTINUAÇÃO

• A temporalidade- Quanto tempo vou levar para ensinar? 

Quanto tempo o meu aluno pode ou deve ficar na escola?

• A avaliação- Como vou verificar se o aluno aprendeu? Que tipo 

de avaliação vou utilizar?



PARA REALIZAR AS ADAPTAÇÕES É NECESSÁRIO 
SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:

• Conhecer o currículo da escola ou pelo menos a lista dos 

conteúdos programáticos propostos para o ano de escolaridade  

no qual o aluno está inserido.

• Conhecer o perfil do aluno e o seu repertório de aprendizagem.



EXEMPLO

• João Pedro está matriculado no 4 ano, tem 10 anos e possui autismo. A escola 
rastreou o seu repertório e verificou:

• Em Português/ Linguagem: João alcança os conteúdos propostos para o Pré2.

• Em Matemática- João só domina os conteúdos para o Pré 1.

• Em conteúdos interdisciplinares de História, Geografia e Ciências- João possui 
conhecimento compatível com maternal 1.

• Em Educação Física, Artes e Música- João acompanha parcialmente e realiza as 
atividades após demonstração.

•



COMO NÓS CHEGAMOS A ESTA 
CONCLUSÃO?

• João Pedro ( com o nome modificado) é um caso real. Fruto de 

um estudo de casos.

• Analisamos o currículo que seria oferecido no ano de 

escolaridade no qual ele estava matriculado.

• Depois...avaliamos João de acordo com as diretrizes do MEC.  



MUITA ATENÇÃO SOBRE A AVALIAÇÃO.

• Quando falamos sobre a avaliação, não estamos falando 

DIAGNÓSTICO. Escola não faz diagnóstico e sim avaliação 

pedagógica.

• Você pode ter um aluno cujo diagnóstico é indefinido, mas como 

aluno, ele é um aluno com necessidades educacionais especiais.

• Segundo o MEC (2006), é a equipe da escola quem fará esta 

avaliação. Vejamos os critérios.



O QUE O MEC NOS ORIENTA SOBRE ESTA 
AVALIAÇÃO 

• Ela serve para IDENTIFICAR quem são os alunos com 
necessidades especiais.

•Quem realiza é a equipe da escola, por isso a nossa 
formação deve ser constante. O profissional da 
educação deve ser constantemente comprometido 
com sua formação continuada (Veja nas páginas 21 e 
22 das diretrizes).



COMO AVALIAR?

• Através de fichas, questionários e a OBSERVAÇÃO! Observar é 

coisa séria! Falaremos sobre isso em momento específico.

• Também através de entrevistas, análise de documentos e da 

PRODUÇÃO DO ALUNO.

• A AVALIAÇÃO NÃO DEVE SERVIR APENAS IDENTIFICAR AS 

DIFICULDADES OU DEFICIÊNCIAS, MAS PRINCIPALMENTE AS 

POTENCIALIDADES DO ALUNO! 



O QUE AVALIAR? (MEC,2006)

• o contexto educacional escolar; 

• o aluno;

• a família.



O QUE AVALIAR?

• Para o contexto educacional as dimensões estabelecidas para a 

análise são: 

- instituição educacional escolar e  a ação pedagógica.

• Para o aluno, as dimensões de análise são:

- nível de desenvolvimento e condições pessoais.

• No caso da família, as dimensões estabelecidas para a análise são:

- as características do ambiente familiar e o convívio familiar.



O QUE AVALIAR?

• Expressa seus interesses;

• Compreensão de ordens, recados, histórias ouvidas, diálogos, textos 
escritos, identificando a  principal ideia ou sentimento que o autor 
quer transmitir; 

• utilização de diferentes códigos como o oral, o escrito, o gráfico, o 
numérico e o pictórico; 

• Explicitação das representações mentais referentes às ideias centrais 
do texto lido, por meio de palavras, gestos, sinais linguísticos, 
desenhos, etc.;



O QUE AVALIAR?

• Os mesmos indicadores para as comunicações verbais desde as ordens 

simples até as narrativas mais complexas; 

• As estratégias usadas pelos alunos quando percebem que se enganaram; 

• Os conhecimentos prévios sobre o tema do texto lido ou das narrativas 

orais; 

• Identificação dos principais personagens, fatos e fenômenos contidos na 

mensagem; 

• Representação da sequência dos fatos e de sua localização temporal; 



NÃO PODEMOS ESQUECER:

• Estamos falando do aluno que tem TEA, então, incluir na sua 

avaliação PEDAGÓGICA:

• Ele imita?

• Como é o seu relacionamento interpessoal?

• Existe alguma questão sensorial que interfere na 

aprendizagem?

• Como é a sua comunicação?



• Como é a motricidade ampla e fina?

• E a sua percepção?

• TODOS ESSES ELEMENTOS INFLUENCIARÃO NA ADAPTAÇÃO DO 

CURRÍCULO E NA FORMA DE APRENDER. 



• Até a próxima aula!

• Não esqueça de ler os textos e realizar as atividades.


