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PLANEJAMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

(PEI)



O PEI (Planejamento Educacional Individualizado), é instrumento utilizado para

adaptar o currículo escolar, conforme as necessidades de cada aluno com

deficiência. Orienta o atendimento de alunos com necessidades educacionais

especiais decorrentes de deficiências e condutas típicas.

O PEI visa o atendimento das dificuldades de aprendizagem das necessidades

especiais dos educandos e ao favorecimento de sua escolarização. Consideram-

se as competências e potencialidades dos alunos, tendo como referência o

currículo regular. Essa medida pode significar para os alunos que necessitam,

igualdade de oportunidades educacionais, promovendo a educação inclusiva, na

perspectiva de uma escola para todos.(Lei n° 9394/96)



ASPECTOS RELEVANTES QUE DEVEM SER 

CONSIDERADOS NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

CURRICULAR
Avaliação diagnóstica

Sondagem de aptidões

São repertórios relevantes sobre a criança, que envolvem o que ela gosta, o que a irrita,

como ela se comunica, suas habilidades, etc. (JOIA, Michele. A INCLUSÃO DE CRIANÇAS

NA ESCOLA/2018)

Dados sobre o repertório do aluno

Como ele aprende? Qual o seu estilo cognitivo? Apresenta condições de acompanhar a

turma?

O que ela já sabe?

Leitura, escrita, produção textual, matemática; habilidades psicomotoras, atencionais,

sociais, AVD, comportamentais, etc.



Fonte: Michele Joia

SONDAGEM DE APTIDÕES



TIPOS DE ADAPTAÇÃO

1. Curricular 

O conceito de adaptações curriculares, consideradas como: estratégias e critérios de

atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa

escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o

processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de

necessidades dos alunos na escola” (MEC/SEESP/SEB, 1998).

Ou seja, define-se o que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que formas

de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem;

como e quando avaliar o aluno.



2. Objetivos

Deverá levar em consideração os objetivos que se deseja alcançar em

cada conteúdo ou atividade a ser desenvolvida. As adaptações, nesse

caso, levarão em conta as habilidades, competências e necessidades do

aluno, que implicarão diretamente na seleção dos conteúdos, estratégias,

recursos utilizados, avaliação, entre outros.

3. Conteúdos

Este tipo de adaptação ocorrerá sempre que houver necessidade de

retirada, acréscimo, complementação ou substituição de conteúdos

curriculares em uma ou mais disciplinas de forma a atender as

especificidades do aluno.



4. Enunciados

Esta adaptação ocorrerá sempre que houver necessidade de objetivar as

questões de exercícios, testes, provas, etc., visando melhorar a compreensão

do aluno sobre o que é solicitado.

5. Estratégias e Recursos

São ferramentas que o professor desenvolverá e que facilitará o alcance dos

objetivos traçados.

Para o uso destas ferramentas o professor precisará demonstrar criatividade,

uma vez que deverá despertar no aluno o prazer, a curiosidade, o desejo de

aprender, entre outros.



6. Metodologia

Pensa-se nesta adaptação nos casos em que, após o levantamento das

necessidades do aluno, verifique-se que a metodologia aplicada na classe

regular, não é adequada. Neste caso, adequa-se àquela que melhor

corresponda.

7. Temporalidade

A adaptação de temporalidade será incluída no PEI, no caso em que o aluno

não consiga ficar na escola durante o tempo exigido; no caso de necessidade

de fragmentação das atividades durante o período em que estiver em sala de

aula; no caso de necessidade de maior tempo para fazer as atividades,

avaliações, entre outros.



8. Avaliação

As avaliações poderão ser qualitativas, levando-se em conta questões que

envolvam seu desenvolvimento psicomotor, social, emocional,

comportamental, entre outros e/ou quantitativo, avaliando as questões

cognitivas. O importante é que o instrumento utilizado, leve em consideração o

que foi traçado como objetivo, no PEI, para aquele período, respeitando a

adaptação de conteúdos, enunciados, temporalidade, entre outros.



MODELOS DE PEI







ESTUDO DE CASOS E ELABORAÇÃO DO PEI





























OBRIGADA!

ATÉ A PRÓXIMA AULA


