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Este trabalho apresenta algumas 
considerações relevantes a respeito da 
flexibilização curricular e o papel do docente 
no processo de ensino e aprendizagem, com 
base nos fundamentos filosóficos, teóricos, 
legais e práticos da educação especial na 
perspectiva inclusiva. A motivação para o 
estudo foi à observação do cotidiano de 
estudantes deficientes intelectuais. Nesse 
contexto, se detectou a necessidade de uma 
adaptação curricular que respeite a 
diversidade e o ritmo de aprendizagem de 
cada estudante, a fim de garantir o direito à 
integração e inclusão dos discentes com essa 
necessidade especial. O objetivo geral do 
projeto é propor a discussão sobre estratégias 
eficientes para o acesso ao currículo, sem 
recortes ou empobrecimento, enfatizando a 
importância da democratização do 
conhecimento, além de despertar o olhar 
crítico do professor para modificar suas 
estratégias e metodologias de ensino. Nessa 
direção, a metodologia utilizada consiste no 
levantamento de referenciais teóricos acerca 



da flexibilização do currículo e de pesquisa-
ação para detectar o conceito que professores 
possuem acerca da adaptação curricular, 
identificando, por meio de instrumentos 
qualitativos de pesquisa, a prática social, 
cultural e de significação que norteia o 
trabalho pedagógico na escola, em relação 
aos alunos com necessidades especiais.  
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INTRODUÇÃO 

A Unidade Didática “Inclusão responsável: a importância da flexibilização 

curricular para a inclusão dos estudantes com deficiência intelectual” é uma 

produção didático-pedagógica apresentada ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional, da Secretaria da Educação do Paraná com o intuito de 

proporcionar ao professor PDE à formação continuada, com a importância de 

levantamento de problemáticas existentes na escola, e que serão levantadas 

hipóteses para solucioná-los. 

Verifica-se a relevância de abordar o tema proposto, pois é um desafio a 

ser cumprido, frente à inclusão, necessitando de esclarecimentos sobre o que, 

como e quando ensinar, necessitando de auxílio de uma rede de apoio formado 

pela família, equipe técnico-pedagógica e profissional da educação, em que se 

faça necessário e se construa uma escola realmente inclusiva para todos. 

 Serão feitas abordagens sobre a adaptação curricular com os 

professores, que são tão almejadas nas legislações, decretos e conferências 

vigentes nas esferas Internacional, Nacional e Estadual pertinentes à inclusão.  

A LDBEN 9394/96, no Capítulo V, que se refere à Educação Especial, 

no Art. 58 assegura o reconhecimento da Educação Especial no sistema 



regular de ensino, assumindo o compromisso de Educação para Todos. No Art. 

59, é precisa na questão da inclusão quando estabelece que os sistemas de 

ensino devam assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e tipos de organização voltados ao atendimento 

das necessidades dos alunos nessas condições. 

Para que se efetivem esses direitos à adaptação curricular é um dos 

métodos que possui a função de promover a acessibilidade dos conhecimentos 

necessários à formação integral dos alunos de forma igualitária, a fim de que, 

com garantia de oportunidades iguais, possam obter o máximo do seu 

desenvolvimento intelectual e humano. 

O presente estudo funda-se em pesquisas, fundamentação teórica e 

práticas, em que os professores possam promover na escola, propostas 

pedagógicas que privilegie o convívio plural exercendo como agente 

transformador da educação e da sociedade. 

O objetivo deste trabalho é a reflexão sobre a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais com destaque para os alunos com 

Deficiência Intelectual no sistema regular de ensino, revendo conceitos e 

práticas no sentido de atender o público alvo que necessita de atendimento 

diferenciado, respeitando seus estilos de aprendizagem e sua temporalidade, 

atendendo às necessidades específicas de cada aluno para a aprendizagem.  

 Essas abordagens servirão de suporte para o trabalho a ser 

desenvolvido no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Ensino Fundamental, 

Médio e Profissionalizante no município de Assaí, pertencente ao Núcleo 

Regional de Ensino de Cornélio Procópio, onde se pretende auxiliar o professor 

a desempenhar o seu papel de mediador da aprendizagem com referenciais, 

embasamento teórico e sugestão de trabalhos, ou seja, de propostas 

direcionadas ao trabalho efetivado em sala de aula. 

Nos estudos realizados, será proporcionada ao corpo docente a reflexão 

das metodologias e estratégias de ações em sala de aula que remete o 

repensar de uma nova postura frente à inclusão para realizar atendimento 

adequado aos alunos promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades, 

beneficiando não só alunos com dificuldades de aprendizagem, mas sim a 



todos os alunos, com ênfase aos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Criar oportunidades de mecanismos de organização pedagógica para o 

envolvimento do aluno deficiente intelectual nas aulas, por meio de propostas 

condizentes às suas limitações, especificidades e dificuldades. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são 
pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode 
levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre 
têm um dono. Deixam de serem pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não 
amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 
pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros 
coragem para voar. Ensinar o voo isso elas não podem 
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo 
não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 
 

Rubem Alves 
 
 

Revisitando a história das sociedades humanas, constatam-se marcas 

de reprodução de ordem social e exclusão de grupos sociais segregados das 

normas éticas dos padrões culturais. Nesse contexto, surgem diferentes 

personagens, movimentos e organizações sociais e documentos oficiais que 

serviram de base para as chamadas Políticas Públicas de Inclusão no âmbito 

escolar. 

A partir da década de 1990, conclama-se na Declaração Mundial sobre 

Educação Para Todos (UNESCO, 1990, s.p.) “que todos os alunos façam parte 

do mesmo contexto escolar, participando das mesmas atividades comuns, 

embora adaptadas para atender as diferenças individuais". 

Nesse contexto, reafirmando esse direito, a Declaração de Salamanca, 

enfatiza princípios, políticas e práticas, com o objetivo de fornecer diretrizes 

básicas para a formulação e reformulação de políticas públicas e sistemas de 

ensino de acordo com os movimentos de inclusão social. 

As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas 

necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos de 



diferenças de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a 

todos por meio do currículo apropriado, modificações organizacionais, 

estratégias de ensino, recursos e parceiras com a comunidade (BRASIL, 1994). 

Sob essa perspectiva de inclusão, a Declaração supracitada afirma que 

as escolas devem ajustar-se a todas as crianças, independentemente de suas 

condições sociais, físicas e linguísticas: 

 

                                         Neste conceito, terão de incluírem-se crianças com deficiência ou 
superdotados, crianças de rua ou crianças que trabalham, crianças 
de populações remotas ou nômades, crianças de minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 
desfavorecidos ou marginais. No contexto deste enquadramento de 
ações, a expressão “necessidades educativas especiais” refere-se a 
todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com 
deficiência ou dificuldades escolares (BRASIL, 1994, p.6). 

 
 

Dessa forma, a referida Declaração inspirou o Brasil na formulação de 

diversos documentos, entre eles a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL, 1996), a Deliberação CEE/PR nº 02/2003 (PARANÁ, 2003), as 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos (PARANÁ, 2006), a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a Política Estadual de 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão (PARANÁ, 2009).  Todos esses 

documentos trazem princípios, conceitos e diretrizes de ação definidos em 

Salamanca. 

Para a construção e a efetivação de uma escola inclusiva que atenda à 

diversidade humana, entende-se que se necessita ter como base estruturante a 

formação dos professores de forma continuada e a aplicação das políticas 

públicas que garantam o acesso e permanência de todos os alunos na escola. 

Para isso, deve-se atentar para a qualidade de ensino, utilizando-se de 

métodos e técnicas que sejam necessárias para a efetivação do ensino 

aprendizagem, para que, além de integrar se possa incluir. 

Com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

Construção de Currículos Inclusivos, entre os anos de 2000 e 2002, o 

Departamento de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná elaborou ações para a inclusão de alunos com necessidades especiais, 

conforme as Leis vigentes nas esferas Nacional e Estadual. Isso ocorreu após 



muitas discussões, incertezas e resistência dos professores e insegurança dos 

pais frente à inclusão no âmbito do ensino regular, pois o Estado não ofertava 

uma rede de apoio especializado necessário para dar suporte político-

pedagógico para efetivar a permanência dos alunos inclusos na Educação 

Básica (PARANÁ, 2006). 

Mais adiante, especificamente em 2003, a SEED passou a implementar 

as ações descritas na Deliberação 02/03, a partir da qual se forma 

gradativamente uma estrutura sólida de apoio à rede pública, expandindo a 

Educação Especial no Paraná entre 2003-2006 através de concurso público 

estadual, pela oferta do atendimento especializado preferencialmente no 

contexto regular em todos os municípios do Paraná, prevendo-se o apoio ao 

aluno, aos profissionais de educação e à família (PARANÁ, 2006). 

No Estado do Paraná, o processo de inclusão no ensino regular se faz 

pela oferta de redes de apoio, conforme se afirma na Política Estadual de 

Educação Especial na Perspectiva inclusiva (PARANÁ, 2009, p.6). As ações se 

desenvolvem no Estado por meio de 

 

serviços apropriados ao seu atendimento, tais como, Sala de 
Recursos do sexto ao nono ano na área da Deficiência Intelectual e 
Transtornos Funcionais do Desenvolvimento, Sala de Recursos da 
Altas habilidades/Superdotação para enriquecimento curricular, Sala 
de Recursos para alunos com Transtornos Globais do 
Desenvolvimento, Professores de apoio e salas para alunos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento, Tradutores e Intérpretes 
para educandos surdos com domínio da língua de sinais/LIBRAS, 
Professores de apoio à Comunicação Alternativa para alunos com 
acentuado comprometimento físico/neuromotor e de fala e Centros de 
Atendimento para alunos das Áreas da Deficiência Visual, da 
Deficiência Físico/neuromotora e da Surdez (PARANÁ, 2009, p.6). 

 

Compreende-se, dessa forma, que é necessário um conjunto de forças 

político-administrativas, que envolvam o corpo docente, a família e a 

sociedade, retirando-se o conceito de homogeneidade e proporcionando um 

currículo que privilegie o convívio plural nas escolas, o que torna o processo 

inclusivo favorável e benéfico para a sociedade, a qual se beneficiará da 

riqueza trazida pela diversidade de cada indivíduo.  

 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E CURRÍCULO INCLUSIVO 



A LDBEN 9394/96, no Capítulo V, que se refere à Educação Especial, 

no Art. 58 assegura o reconhecimento da Educação Especial no sistema 

regular de ensino, assumindo o compromisso de Educação para Todos. No Art. 

59, é precisa na questão da inclusão quando estabelece que os sistemas de 

ensino deverão assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e tipos de organização voltados ao atendimento 

das necessidades dos alunos nessas condições. 

Para que esses alunos sejam incluídos no ensino regular, deve-se levar 

em conta a diversidade assim como fatores sociais, econômicos, culturais, e 

características pessoais de cada deficiência.  Contudo, isso ainda não é 

suficiente para a garantia da inclusão de fato, que depende da 

responsabilidade da escola, da família e dos profissionais da educação, para a 

permanência dos alunos na escola e para a qualidade no ensino, com acesso 

de todos aos conteúdos contemplados no currículo. 

Carvalho (2005, p. 8) descreve o conceito de inclusão como um 

processo e não um estado, pois não é só a presença física dos alunos na 

escola que irá garantir a inclusão, mas também sua adequada integração com 

seus pares, aprendendo e participando, tendo acesso ao currículo. Do 

contrário, estarão somente presentes, porém excluídos. 

Por isso, para se efetivar a inclusão há necessidade de se pensar o 

trabalho pedagógico em sala de aula. Ao buscar a efetivação da aprendizagem 

e contribuir com o trabalho docente, as reflexões de Lopes (2008) se tornam 

pertinentes, quando apontam para a necessidade de diferenciação no agir 

pedagógico, promovendo os ajustes necessários para a flexibilização do 

currículo, dando maior maleabilidade e adequando-o às necessidades e às 

peculiaridades dos estudantes. 

Como descrito nas Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a 

Construção de Currículos Inclusivos (PARANÁ, 2006, p.51) quando se fala de 

adaptações curriculares, está se falando, sobretudo e, em primeiro lugar, de 

uma estratégia de planejamento e de atuação docente para responder às 

necessidades de aprendizagem de cada aluno. Essa adaptação se baseia em 

critérios para orientar a tomada de decisões em relação ao que o aluno ou 



aluna deve aprender, como e quando e qual é a melhor maneira de estruturar o 

ensino para o benefício de todos. 

Portanto, compreende-se que o trabalho pedagógico deve partir das 

necessidades educativas dos alunos, por meio da seleção de conteúdos 

significativos à sua vida prática, da utilização de metodologias adequadas e da 

adequação dos ambientes educativos, entre outros. Logo, o currículo deve ser 

flexível e vivo, promovendo acessibilidade dos alunos à aquisição dos 

conhecimentos e a possibilidade de realização de seus projetos de vida. 

Para a efetivação dos currículos acessíveis a todos os estudantes, 

principalmente àqueles com necessidades especiais, como descritas nas 

Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos (PARANÁ, 2006, p. 52-53), são desenvolvidas ações no âmbito das 

Secretarias Estaduais e Municipais. Tais ações visam a promover a 

acessibilidade, por meio da contratação de profissionais de apoio, formação 

continuada de docentes, mudanças na matriz curricular, criação e 

implementação de uma rede de apoio, entre outras. 

Outro elemento relevante para efetivar a inclusão está relacionado ao 

Projeto Político Pedagógico (PPP), que, como documento norteador das ações 

escolares, deverá contemplar ações voltadas à diversidade. Assim, o PPP 

fornecerá o respaldo legal para a flexibilização curricular, que poderá ser usada 

quando necessária. Segundo Dias e Faria (2007, p.20), “O Projeto reconhece e 

legitima a instituição educativa como histórica e socialmente situada, 

constituída por sujeitos culturais, que se propõem a desenvolver uma ação 

educativa a partir de unidade de propósitos”. Desse modo, a adaptação 

curricular poderá ser realizada sempre que se fizer necessária, sendo ela de 

acordo com a amplitude da necessidade educativa dos alunos. 

Sacristán (1998, apud PARANÁ, 2014) compreende o currículo como um 

processo de múltiplas relações, expressas ou implícitas, em âmbitos diversos, 

os quais vão da prescrição à ação, das decisões administrativas às práticas 

pedagógicas na escola. Conforme o autor, para a compreensão, elaboração e 

implementação do currículo, grandes questões devem ser consideradas, entre 

as quais: os objetivos a perseguir, dentro de determinado nível de ensino; que 

valores, atitudes e conhecimentos ensinar; quem poderá decidir sobre os 

conteúdos; por que se ensinar certos conteúdos em detrimento de outros; os 



interesses a que servem os conteúdos; a maneira de relacionar os conteúdos 

de forma coerente para os alunos; os recursos e materiais com que ensinar; 

quem define o que sucesso ou fracasso escolar; como avaliar e mudar as 

práticas escolares em relação ao ensino desses temas, entre outras. 

Considera-se que a inclusão trilha caminhos sólidos, pois embora 

encontre diversos desafios, também possui elementos positivos que se 

traduzem em expectativas de promover a acessibilidade da aprendizagem a 

todos os alunos. 

 

ADAPTAÇÕES CURRICULARES 

A coletânea Escola Viva, em seu volume nº 6 (BRASIL, 2000, p. 10), faz 

referência às adaptações curriculares de pequeno porte. O documento ressalta 

que essas são de competência exclusiva do professor, o qual promoverá 

modificações necessárias no currículo, permitindo e promovendo a participação 

produtiva dos estudantes, tanto os que apresentam algum tipo de deficiência, 

quanto o conjunto da classe escolar do ensino regular, com metodologias e 

estratégias diferenciadas. 

Porém, não se trata de recortar ou empobrecer o currículo, como refere 

Lopes (2008). Complementa a autora que: 

 

                                       O processo de flexibilização tampouco pode ser entendido como uma 
mera modificação ou acréscimo de atividades complementares na 
estrutura curricular, pois há aprendizagens imprescindíveis a todos os 
alunos, das quais não podemos abrir mão. Há saberes que são 
essenciais como base para outras aprendizagens e que devem ser 
mantidos, como garantia de igualdade de oportunidades de acesso a 
outras informações, portanto fundamentais para a construção do 
conhecimento. Se o que buscamos é a igualdade de oportunidades, 
temos que aumentar a qualidade da educação que oferecemos e não 
diminuí-la (p. 12-13). 

 
 

Dessa forma, a adaptação curricular possui a função de promover a 

acessibilidade dos conhecimentos necessários à formação integral dos alunos 

de forma igualitária, a fim de que, com garantia de oportunidades iguais, 

possam obter o máximo do seu desenvolvimento intelectual e humano. 

Portanto, essas ações devem ser “implementadas em várias áreas e momentos 

da atuação do professor: na promoção do acesso ao currículo, nos objetivos de 



ensino, no conteúdo ensinado, no método de ensino, no processo de avaliação, 

na temporalidade” (BRASIL, 2000, p.9). 

Acredita-se que existem diferentes elementos que contribuem para a 

efetivação da inclusão, sendo um deles a flexibilização curricular, em que a 

realização de adaptações curriculares adequadas deve favorecer para atingir o 

ideal da educação de qualidade para todos. 

 Como referem Glat e Oliveira (2003), a necessidade de se estabelecer 

um currículo para escolas inclusivas oficializou-se nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que trazem o conceito de adaptações curriculares. Nesse 

documento, postula-se que os alunos com necessidades especiais, ao serem 

inseridos nas classes regulares, devem aprender os mesmos conteúdos dos 

demais, mesmo que por diferentes meios, cabendo ao docente fazer as 

adaptações necessárias. 

 Heredero (2010), por seu turno, menciona que as adaptações 

curriculares são realizadas em três níveis: a) no nível do projeto pedagógico da 

escola, em que se trata da organização escolar e dos serviços de apoio, assim 

como das condições estruturais para a efetivação do processo educacional em 

sala de aula; b) no nível da programação das atividades elaboradas para a sala 

de aula; c) no nível das adaptações individuais feitas pelo professor no 

atendimento e na avaliação de cada aluno. 

 Com efeito, e nisso nos abonam Glat e Oliveira (2003), as adaptações 

curriculares constituem o modo de se contemplar os alunos com necessidades 

especiais. No entanto, para isso, os sistemas educacionais, além de repensar 

sua organização, devem modificar suas atitudes e expectativas em relação a 

esses discentes. Dentro da escola, será preciso modificar também o 

planejamento, os objetivos, as atividades e as formas de avaliação e também o 

currículo como um todo, para que se recebam adequadamente os alunos com 

necessidades especiais e se construa uma escola realmente inclusiva para 

todos. 

 Como visto, constata-se que a inclusão escolar não constitui uma tarefa 

fácil, pois estamos falando de um trabalho paralelo com o aluno com 

necessidades especiais juntamente com as outras atividades cotidianas do 

professor e do planejamento comum. Por essa razão, caso o processo não seja 

conduzido com o interesse real do docente em incluir o aluno com deficiência 



intelectual, pode-se replicar a situação que ocorre em muitos contextos, ou 

seja, de fracasso e evasão escolar desse  aluno, configurando-se um processo 

de exclusão. 

 Por isso, como prosseguem Glat e Oliveira (2003), o trabalho com o 

aluno com deficiência em conjunto com os demais se torna o grande desafio da 

educação inclusiva. Na sala de aula é que se pode concretizar a inclusão e é 

onde o processo lida com os sujeitos com dificuldades específicas. Vale 

acrescentar que, na realidade brasileira, a desejada inclusão acontece dentro 

de um sistema escolar que já possui suas deficiências, não somente em 

relação aos alunos com necessidades especiais. Essa precariedade refere-se 

ao despreparo do professor, à presença de alunos com grandes dificuldades de 

aprendizagem, nomeadamente deficiências sensoriais, intelectuais, 

psicológicas, motoras, socioeconômicas e culturais. Nesse sentido, a tarefa do 

professor afigura-se monumental, para que possa atender a todos os alunos, 

em especial àqueles com dificuldades mais acentuadas. 

Ponto crucial no processo é a formação continuada do professor, a qual 

deve privilegiar o aprofundamento teórico-metodológico, a fim de que o 

professor se instrumentalize para lidar com a diversidade do corpo discente. O 

preparo do professor deverá abranger a reorganização didático-curricular, 

assim como as relações pedagógicas e afetivas na sala de aula. A 

concretização da inclusão dependerá do envolvimento dos gestores e 

lideranças, tanto do sistema escolar como no interior da escola, no suporte 

quanto a recursos materiais e humanos. Neste caso, faz-se necessária a 

contratação de profissionais de apoio capacitados para a educação inclusiva, 

os quais atuarão auxiliando alunos e professores. No que diz respeito ao 

sistema de avaliação, este deverá pautar-se por “indicadores claramente 

definidos, a partir do projeto político-pedagógico da escola e do planejamento 

curricular do professor, para monitorar o processo de aprendizagem e 

apropriação de conhecimento  dos alunos” (GLAT; OLIVEIRA, 2003, p.8) 

Desse modo, a adaptação curricular possui a função de promover a 

acessibilidade dos conhecimentos necessários à formação integral dos alunos 

de forma igualitária, em que com garantia de oportunidades possam obter o 

máximo do seu desenvolvimento intelectual e humano. Portanto, essas ações 

devem ser “implementadas em várias áreas e momentos da atuação do 



professor: na promoção do acesso ao currículo, nos objetivos de ensino, no 

conteúdo ensinado, no método de ensino, no processo de avaliação, na 

temporalidade” (BRASIL, 2000, p.9). 

Outro elemento relevante para efetivar a inclusão está relacionado ao 

Projeto Político Pedagógico, que, como documento norteador das ações 

escolas, deverá contemplar ações voltadas à diversidade. Assim, fornecerá o 

respaldo legal para a flexibilização curricular, podendo ser usada quando 

necessária. Segundo Dias e Faria (2007, p.20), “O Projeto reconhece e legitima 

a instituição educativa como histórica e socialmente situada, constituída por 

sujeitos culturais, que se propõem a desenvolver uma ação educativa a partir 

de unidade de propósitos”. Desse modo, a adaptação curricular poderá ser 

realizada sempre que se fizer necessária, sendo ela de acordo com a 

amplitude da necessidade educativa dos alunos.  

Em vista do exposto, evidencia-se que, no rumo da inclusão, existem 

diferentes elementos que contribuem para sua efetivação, sendo um deles a 

flexibilização curricular, de forma que a realização de adaptações curriculares 

adequadas deve favorecer para atingir o ideal da educação de qualidade para 

todos.  

 

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

1. A escola como um todo, está preparada para a inclusão? 

2.  Como ofertar atendimento adequado aos alunos inclusos no ensino 

regular com profissionais da educação que não possui especialidade 

para esse fim?  

3. Que suportes são oferecidos aos profissionais da educação para 

atender os alunos com necessidades educacionais especiais?  

4. Em quais momentos são discutidas na escola, as questões 

relacionadas às adaptações curriculares?  
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