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INTRODUÇÃO  

 
A educação de qualidade supõe um projeto pedagógico, em conformidade com a 

política de inclusão, que possibilite o acesso e a permanência – com êxito – de todos os 

alunos na escola, de modo a contemplar as suas necessidades educacionais. 

Frente às necessidades específicas de aprendizagem, caberá à unidade escolar 

analisar cada caso em particular, a fim de viabilizar os procedimentos de flexibilização 

ou adaptação curricular, conforme o que for mais adequado às possibilidades do aluno. 

Seguem definições, aspectos e procedimentos a serem considerados nas 

situações em que se requeiram Flexibilização Curricular, Adaptações Curriculares e 

Adaptações de Acesso ao Currículo para os alunos da Rede de Ensino Municipal. 

 

 
1 - FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

 
1.1 - O que é e a quem se destina 
Constituem-se modificações menores no currículo regular, pequenos ajustes dentro do 

contexto normal de sala de aula, que são facilmente realizadas pelo professor no 

planejamento das atividades docentes visando ao atendimento dos alunos que 

apresentam moderada deficiência cognitiva. Realizam-se por meio de procedimentos 

técnicos e metodológicos, estratégias de ensino e aprendizagem, procedimentos 

avaliativos e atividades programadas para atender às diferenças individuais desses 

alunos. Há situações em que a flexibilização ocorrerá apenas nas estratégias 

metodológicas e há situações em que será necessário flexibilizar objetivos, conteúdos e 

procedimentos avaliativos. Para esses casos será necessário realizar planejamento 

específico com registro oficial dos procedimentos ocorridos.   

 
1.2 – Aspectos  a serem observados na flexibilização curricular 
a) Flexibilizações organizativas 

• organização de agrupamentos 

• organização didática 

• organização do espaço 

b) Flexibilizações relativas aos objetivos e conteúdos 

• priorização de áreas ou unidades de conteúdos 

• priorização de tipos de conteúdos 

• priorização de objetivos 

• seqüenciação  

c) Flexibilizações avaliativas 



• adaptação de técnicas e instrumentos 

• modificação de técnicas e instrumentos 

d) Flexibilizações nos procedimentos didáticos e nas atividades 

• modificações de procedimentos 

• introdução de atividades alternativas às previstas 

• introdução de atividades complementares às previstas 

• modificação do nível de complexidade das atividades 

• adaptação dos materiais 

e) Flexibilizações s na temporalidade para determinados objetivos e conteúdos 

• alteração no tempo previsto para realização de atividades ou para alcançar 

determinados objetivos. 

 
1.3 – Planejamento de Ensino 
O próprio professor da sala de aula, orientado pela equipe de liderança da escola e 

assessorado pelos professores de sala de apoio, deverá elaborar um planejamento 

diferenciado para o aluno que necessitar de flexibilização curricular, definindo 

claramente os objetivos traçados para o aluno, os conteúdos, os procedimentos técnicos 

e metodológicos, as estratégias diferenciadas de ensino, os procedimentos avaliativos e 

as atividades programadas.  

O planejamento do professor deverá ser arquivado no prontuário do aluno. 

 

 1.4 – Avaliação e registros do desenvolvimento do aluno 
� Os critérios de avaliação, bem como as técnicas e os instrumentos, deverão ser 

claramente definidos no planejamento, de acordo com os objetivos traçados para o 

aluno.  

� A aferição das notas aos alunos corresponderá aos critérios estabelecidos no 

planejamento. 

� Periodicamente deverão ser realizados pelo professor registros dos avanços e 

necessidades de aprendizagem dos alunos em relatórios individuais que 

acompanharão a vida escolar dos mesmos. Esses registros devem ser claramente 

redigidos para subsidiar a prática docente durante o ano letivo e possibilitar aos 

responsáveis o acompanhamento da aprendizagem do aluno. 

� A ficha cadastral do aluno deverá conter no campo das observações o registro de 

que o aluno foi assistido com flexibilização curricular, indicando o período (ano) 

deste procedimento. 

 
2 - ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

 
2.1 – O que é  e a quem se destina 
 
São medidas pedagógicas adotadas que visam ao atendimento das necessidades 

especiais dos alunos, quando estas forem mais acentuadas, bem como ao favorecimento 

de sua escolarização. Devem ser destinadas, principalmente, aos alunos que necessitem 

de serviços e/ou situações especiais de educação por apresentarem dificuldades 

significativas de aprendizagem. Devem ocorrer, preferencialmente, em ambiente menos 

restritivo e pelo menor período de tempo possível, de modo a favorecer a promoção do 

aluno a formas cada vez mais comuns de ensino. 

 

As adaptações curriculares devem considerar os critérios de competência dos alunos, 

maximizar as suas potencialidades e não se centralizar nas  suas deficiências e 



limitações, mas focalizar suas capacidades, seu potencial, a zona de desenvolvimento 

proximal ( nos termos de Vygotsky), sem ignorar ou sublevar as limitações que 

apresentam e suas necessidades especiais.  

 

As adaptações curriculares se constituem possibilidades educacionais de atuar frente  às 

dificuldades graves e persistentes de aprendizagem  dos alunos. Não se trata de um novo 

currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda 

o aluno em suas especificidades. Constituem-se em estratégias necessárias quando os 

alunos apresentam sérias dificuldades para aprender, devido a prejuízos na comunicação 

e na interação social,   como resultado, entre outros fatores: 

• da discrepância entre as suas necessidades e as demandas das atividades e 

expectativas escolares; 

• da crescente complexidade das atividades acadêmicas que vai se ampliando, 

na medida do avanço da escolarização. 

 

2.2 - Aspectos das adaptações curriculares significativas: 
 

a) Adaptações relativas aos objetivos 

• introdução de objetivos específicos, complementares e/ou alternativos. 

b) Adaptações dos conteúdos 

• introdução de conteúdos específicos, complementares ou alternativos; 

c) Adaptações de Metodologia e Organização Didática 

• introdução de métodos e procedimentos complementares e/ou alternativos de 

ensino e aprendizagem; 

• organização significativamente diferenciada da sala de aula; 

• introdução de recursos específicos de acesso ao currículo. 

d) Adaptações nos procedimentos de avaliação 

• introdução de critérios específicos de avaliação 

• revisão dos critérios de promoção. 

 

e) Adaptações na temporalidade 

• Prolongamento de um ano ou mais de permanência do aluno no mesmo ano ou 

no ciclo.  

Trata-se de ajuste temporal 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. Esse prolongamento do tempo de escolarização do aluno não 

caracteriza reprovação, mas parcelamento e seqüenciação dos objetivos e conteúdos. 

 

2.3 - Elaboração dos Projetos de Adaptações Curriculares 
 
Frente às dificuldades acentuadas e persistentes de aprendizagem dos alunos, compete à 

unidade escolar, orientada pela Supervisão de Ensino e Equipe de Educação Especial da  

SME, elaborar projetos específicos para cada aluno, de forma a dar respostas às suas 

necessidades educacionais. As medidas de adaptações curriculares devem considerar os 

seguintes aspectos: 

• Ser precedida de uma criteriosa avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

considerando as reais possibilidades do aluno; 



• 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 

da equipe de Educação Especial e Coordenadoria Pedagógica da SME; 

• 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. 

 

Os projetos de Adaptação Curricular deverão ser elaborados  nos termos da Orientação 

006/SSE/05 e encaminhados para a devida homologação da Secretária Municipal de 

Educação, tendo validade para o ano letivo em curso.  

O projeto homologado deverá ser anexado ao prontuário do aluno, juntamente com os 

demais registros de sua vida escolar. 

O projeto deverá prever um professor responsável pela articulação da rotina do aluno, 

bem como da organização dos registros referentes ao desenvolvimento do mesmo. 

O acompanhamento dos projetos deverá ser realizado pela equipe de liderança da UE e 

equipe de Educação Especial da SME.  

 

2.4 – Avaliação e registros do desenvolvimento da aprendizagem 
O processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos do processo 

educacional, exercendo um papel essencial nas adaptações curriculares para subsidiar as 

decisões pedagógicas e fundamentar as respostas educativas.  

Quando relacionado ao aluno, em face de suas necessidades especiais, o processo 

avaliativo deve focalizar: 

• os aspectos do desenvolvimento (biológico, motor, emocional, social, 

comunicação e linguagem); 

• o nível de competência curricular (capacidades do aluno em relação aos 

conteúdos curriculares desenvolvidos); 

• o estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses 

acadêmicos, estratégias próprias de aprendizagem e condições físico-ambientais 

mais favoráveis para aprender. 

 

Quanto à aferição de notas, o projeto elaborado deverá definir a viabilidade ou não. 

Deverão ser observados os seguintes procedimentos quanto aos registros do 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno: 

 

� Periodicamente, ao longo do ano letivo, deverão ser expressos pelos docentes, em 

relatórios individuais,  as ações pedagógicas oferecidas,os avanços e conquistas  do 

aluno bem como os aspectos da aprendizagem que requeiram maior investimento.  

Esses registros devem ser claramente redigidos para subsidiar a prática docente 

durante o ano letivo e possibilitar aos responsáveis o acompanhamento da 

aprendizagem do  aluno. 



� Ao final do ano letivo os registros periódicos realizados pelos docentes serão 

sintetizados em um relatório, contendo as habilidades adquiridas pelo aluno ao 

longo do ano, sendo este o documento oficial que acompanhará o Histórico Escolar.  

 

 
2.5 –  Trajetória escolar do aluno  
 

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, com acompanhamento da Supervisão de Ensino e assessoria da 

equipe de Educação Especial da SME. Alguns aspectos precisam ser considerados pelo 

Conselho de Classe (professores, equipe de liderança da EU  e professores das salas de 

apoio) para orientar a promoção ou a permanência  do aluno em algum ano escolar: 

• 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 os critérios de avaliação previstos no currículo adaptado; 

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

 

A decisão pela promoção ou não deve envolver o mesmo grupo responsável pela 

elaboração das adaptações curriculares: equipe de liderança da unidade escolar, 

professores das salas de apoio, equipe de educação especial da SME e Supervisão de 

Ensino 

 
3 - ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO 

 
Correspondem ao conjunto de modificações nos elementos físicos e materiais do ensino 

bem como nos recursos pessoais do professor quanto ao seu preparo para trabalhar com 

os alunos e as diversidades no ambiente escolar. São definidas como alterações ou 

recursos espaciais, materiais ou de comunicação que venham a facilitar os alunos com 

necessidades educacionais especiais a desenvolver o currículo escolar. Constituem 

adaptações de acesso ao currículo as seguintes medidas: 

• criar condições físicas, ambientais e materiais na unidade escolar para atender o 

aluno; 

• propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas com as 

quais convive na comunidade escolar; 

• favorecer a participação nas atividades escolares; 

• propiciar mobiliário, equipamentos e recursos materiais  específicos necessários; 

• adaptar materiais de uso comum em sala de aula; 

• adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos impedidos de 

comunicação oral ( no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação) 

As medidas de adaptações de acesso adotadas para atender as especificidades dos alunos  

nem sempre implicam na necessidade de adaptações  curriculares aos mesmos. Em 

alguns casos uma simples adaptação dos elementos físicos, materiais ou de recursos do 

professor favorecerão o acesso do aluno ao currículo escolar comum. 

 
Supervisão de Ensino 

Equipe de Educação Especial 



 
 


