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Resumo:  

O presente trabalho tem por finalidade discutir de 

que forma a adequação curricular pode auxiliar a prática 

pedagógica dos professores das várias disciplinas com 

alunos com deficiência intelectual matriculados no 

Ensino Fundamental Séries Finais que recebem apoio 

especializado na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo 

I da Escola Estadual Professor Luiz Petrini, do município 

de Jundiaí do Sul- Paraná. Este estudo irá apresentar um 

histórico da Educação Especial no Brasil e expor os 

pressupostos teóricos na Educação Especial no Paraná, 

bem como refletir sobre a adaptação curricular e as 

necessidades dos alunos com deficiência intelectual, 

além disso, oferecer subsídios aos docentes e equipe 

pedagógica através de Encontros Pedagógicos sobre 

deficiência intelectual e orientar os professores na 

realização dessas adaptações curriculares. 



 

Palavras-chave: 

 

Adequação curricular; dificuldades de aprendizagem; 

Sala de Recursos Multifuncional Tipo I; estratégia de 

aprendizagem; deficiência intelectual. 

Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

Público: 
(indicar o grupo para o qual o material 

didático foi desenvolvido: professores, 

alunos, comunidade...). 

Alunos com deficiência intelectual matriculados no 

Ensino Fundamental, Séries Finais com apoio 

especializado em Sala de Recursos Multifuncional Tipo I 

e professores das diversas disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Professor PDE: Ângela Maria Depizzoli Piva 

1.2. Área do PDE: Educação Especial 

1.3. NRE: Jacarezinho 

1.4. Professora Orientadora IES: Marilia Bazan Blanco 

1.5. IES vinculada: UENP – Campus de Jacarezinho 

1.6. Escola de Implementação: Escola Estadual Professor Luiz Petrini EF. 

1.7. Público objeto de intervenção: Alunos com deficiência intelectual matriculados no Ensino 

Fundamental, Séries Finais com apoio especializado em Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e 

professores das diversas disciplinas. 

 

2. TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 

Flexibilização Curricular: reflexão sobre a necessidade de realizar adaptação curricular nas diversas 

disciplinas com alunos com deficiência intelectual matriculados nas Séries finais do ensino 

Fundamental. 

 

3. TÍTULO: 

ADEQUAÇÃO CURRICULAR: estratégia de aprendizagem para alunos com deficiência 

intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas, pesquisadores e educadores têm discutido sobre a inclusão no ensino 

comum de alunos com deficiência intelectual. Nas séries iniciais do ensino fundamental, o aluno 

tem obtido mais êxito devido a turma ser menos numerosa e também da existência, na maioria 

delas, de um professor regente e um professor auxiliar para atender individualmente alunos com 

relevante dificuldade de aprendizagem. As maiores dificuldades despontam quando os alunos são 

encaminhados às séries finais do ensino fundamental no ensino regular devido às turmas serem 

numerosas e com níveis diferenciados de aprendizagem, nas quais os professores, muitas vezes, não 

conseguem atender individualmente os alunos.  

Os alunos com maior comprometimento intelectual, além dos atendimentos na Sala de 

Recursos Multifuncional - Tipo I, precisam também de atendimentos individualizado na sala de aula 

nas diversas disciplinas, devido ao seu nível de aprendizagem estar muito distante da turma na qual 

está matriculado, necessitando utilizar-se de materiais pedagógico diferenciados na resolução das 

atividades e também um tempo maior para assimilar os conteúdos trabalhados em sala de aula no 

ensino regular. 

Sendo assim, ao oferecer ensino de qualidade aos alunos com deficiência intelectual, a 

Escola Estadual Professor Luiz Petrini estará cumprindo sua real função, que é o desenvolvimento 

das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos, visando desenvolver o potencial dos mesmos a capacidade de tornarem-se cidadãos 

participativos na sociedade em que vivem. 

Este estudo trará um histórico da Educação Especial no Brasil, além de apresentar os 

pressupostos teóricos na Educação Especial no Paraná, discutir sobre a adaptação curricular e as 

necessidades dos alunos com deficiência intelectual, bem como oferecer subsídios aos docentes e 

equipe pedagógica na realização dessas adaptações curriculares.  

 

2. MARCAS HISTÓRICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

Conforme os documentos oficiais disponibilizados pelo Ministério da Educação e Cultura - 

MEC e a Secretaria de Educação Especial – SEESP (2007), o atendimento às pessoas com 

deficiência no Brasil teve inicio no Império, quando foram criadas duas instituições: o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos no ano de 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto 

dos Surdos Mudos, em 1857, presentemente denominado Instituto Nacional da Educação dos 

Surdos – INES, ambos estabelecidos no Rio de Janeiro. O Instituto Pestalozzi teve sua fundação em 



1926. Em 1954 é constituída a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 

especializada no atendimento ás pessoas com deficiência mental. 

A inclusão teve seu início nos anos 90, buscando-se a revolução de valores, respeito à 

heterogeneidade, modificações na sociedade e na educação escolar. Sendo assim, a Escola Inclusiva 

atende a necessidade de todos os alunos, estruturando-se em função dessas necessidades 

(MENDES, 2007). Para que a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais se 

efetivasse na prática, foram elaborados vários documentos norteadores pelo Ministério da Cultura e 

Educação e Secretaria de Educação Especial e também por vários organismos internacionais, que 

norteiam as transformações da educação especial enfatizando uma mudança de paradigma – da 

integração à inclusão – e para a construção de uma escola inclusiva nos diferentes níveis.  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a inclusão inicia seu processo de 

consolidação no Brasil, contemplando no artigo 208: “O dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino [...]” (BRASIL, 1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8069/90, reforça os dispositivos 

legais mencionados acima ao definir no Art. 53: 

 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-

lhes no inciso III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1990). 

 

 

No ano de 1996 é decretada e aprovada a Lei nº 9394/96, que                                                                                                                                                                                                                                                                             

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), a qual destina um capítulo 

(Capítulo V, artigos 58 a 60) unicamente à educação especial. Assegura que a Educação Especial 

constitui-se como uma modalidade de ensino para pessoas com deficiência que deverá entremear 

todas as etapas e níveis da educação, desde a Educação Básica até a Educação Superior e, que este 

atendimento deverá acontecer preferencialmente no ensino regular (BRASIL, 1996). 

Carvalho (2013, p.73) explica que o grande marco da educação inclusiva se deu em 1994 

com a elaboração da Declaração de Salamanca, em Salamanca na Espanha, com a finalidade de 

promover a educação para todos, considerando as transformações políticas fundamentais e 

necessárias para favorecer a abordagem da educação integradora, capacitando verdadeiramente as 

escolas para acolher a todas as crianças, sobretudo as que têm necessidades educacionais especiais. 

Seguindo uma ordem cronológica no Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 

2007, institui vários documentos em apoio à inclusão de alunos com necessidades educativas 

especiais. Dentre eles destacam-se (MEC, 2007): 



a) No ano 1994 publica a Política Nacional de Educação Especial, orientando “[...] o acesso 

ás classes comum do ensino regular o aluno que tem condições de acompanhar e 

desenvolver-se academicamente no mesmo ritmo que os alunos “ditos normais”; 

b) O Decreto nº 3298 no ano de 1999, regulamenta a Lei nº 7853/89 que dispõe sobre a 

Politica Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

c) As Diretrizes Nacionais para a Educação Básica A Resolução CNE/CEB nº 2/2001; 

d) O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10172/2001; 

e) A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3956/2001; 

f) A Resolução CNE/CP nº 1/2002 estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica; 

g) No ano de 2003, o Programa Educação Inclusiva é inserido pelo MEC tendo como 

finalidade o direito à diversidade; 

h) Em 2004, o Ministério Público Federal promulga o documento O Acesso de Alunos com 

Deficiência as Escola e Classes Comuns da Rede Regular; 

i) A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 

2006. No mesmo ano a Secretaria Especial dos Direitos Humanos lança o Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos, que tem como objetivo contemplar no currículo da 

Educação Básica, temáticas relativas ás pessoas com deficiência e desenvolver ações que 

possibilitem acesso e permanência na educação superior; 

j) Em 2007 é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE; 

k) No ano de 2008 é elaborado um documento intitulado Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 

l) Em 2010, o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (projeto de Lei nº 

8.035/2010) passou a ser alvo de grandes debates.  

Na Meta 4 consta:  

 

1. Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar 

aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na rede regular de ensino (BRASIL, 2011, p.28).  

 

Este texto da meta 4 do Plano Nacional de Educação para 2011-2020 acalorou uma 

mobilização nacional das escolas na modalidade de Educação Especial - APAES e as 

famílias das crianças com deficiência. 

m) Em 2013, a Presidente Dilma Rousseff e o Ministro da Educação Aloizio Mercadante 

assinaram a Lei nº 12.796 de 04 de abril de 2013 que altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Esta lei garante no artigo 4º e inciso III: 

 



O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a 

todos os níveis, etapas e modalidades, “preferencialmente” na rede regular de ensino, 

retirando a palavra universalizar (BRASIL, 2013). 

 

 Com promulgação desta lei os alunos com deficiências mais acentuadas, puderam continuar 

seus atendimentos individualizados nas Classes e Escolas Especiais.    

 

3. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 O Estado do Paraná foi precursor no atendimento a alunos com necessidades educativas 

especiais, com a implantação do Instituto de Cegos em Curitiba, em 1939, constituindo assim a 

primeira escola especial do Brasil. Para tanto, se espelhou em entendimentos e praticas atestadas 

nos movimentos sociais nacionais e internacionais (PARANÁ, 2006). 

 Curitiba (2006 apud ALMEIDA, 1988) explica que no Paraná foi fundada a primeira Classe 

Especial na rede pública, em 1958 (atual Escola Estadual Guaíra, em Curitiba) e em 1963, foi 

disponibilizado o primeiro serviço de Educação Especial. O Estado do Paraná foi considerado 

modelo relacionado às políticas de atendimento educacional especializado em nível nacional. Desde 

essa época, a implantação da educação escolar para pessoas com deficiência foi realizada em dois 

contextos: nas escolas especiais e em programas especializados na rede publica. 

Paraná (2006, p.31) acentua que devido ao descaso histórico no contexto nacional e mundial 

relacionado aos direitos educacionais das pessoas com deficiência, a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAES), em parceria com diferentes lideranças comunitárias, mobilizaram-se 

para conquistar o acesso aos serviços especializados. Vale ressaltar que até pouco tempo os alunos 

surdos, cegos, com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade eram institucionalizados em 

escolas especiais, tendo somente atendimentos relacionados à área da saúde, sem ser levado em 

conta seu potencial educacional. 

O Departamento de Educação Especial do Estado do Paraná, no início de 2000, liderou um 

movimento que impulsionou a maioria do sistema educacional paranaense em apoio à inclusão 

escolar. Neste movimento foi elaborado um documento tendo como título: “Educação inclusiva: 

linhas de ação para o Estado do Paraná”. Esta proposta não se fortaleceu devido ao não 

cumprimento das metas estabelecidas pelo governo estadual, a insegurança dos pais e professores 

de alunos com deficiência e ainda a resistência dos professores do ensino regular, pois declaravam 

não ter formação para mediar o processo ensino/aprendizagem, e também haveria um desmonte da 

educação especial, extinguindo as classes especiais e também as escolas especiais (PARANÁ, 

2006). 



Esta foi uma época muito conturbada relacionada à educação especial, pois as secretarias 

municipais de educação praticamente obrigaram a inclusão radical, exigindo aos pais dos alunos 

matriculados nas escolas especiais, independente do nível de comprometimento, que eles fossem 

incluídos no ensino comum. Mas esta “inclusão” permaneceu por pouco tempo e os alunos 

retornaram para as escolas especiais. Percebe-se pelo histórico anterior que, o Estado do Paraná, por 

meio da Secretaria de Estado de Educação (SEED), há anos vem tentando cumprir as leis 

relacionadas à inclusão, o que tem sido dificultado pela falta de políticas publicas ligada a educação 

especial. 

Paraná (2006 apud FERNANDES, 2006) caracteriza três vertentes sobre inclusão 

atualmente no Brasil. A primeira denominada de inclusão condicional é considerada a mais 

conservadora; os profissionais que se apropriam desse conceito descreem na possibilidade de 

aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais na escola regular como se encontra 

hoje, alegando que somente haverá inclusão quando todas as escolas estiverem adaptadas, todos os 

professores estiverem preparados e houver uma diminuição do número de alunos por turmas, ou 

seja, são declarações que postergam a possibilidade de consolidar em curto prazo o direito de acesso 

e permanência desses alunos á escola. 

Paraná (2006, p.38) esclarece que a segunda vertente, denominada de inclusão total ou 

radical, é defendida por “intelectuais e pesquisadores na área da educação, representantes de 

organizações não governamentais em defesa de pessoas com deficiência, os quais defendem a 

inclusão irrestrita de todos os alunos no ensino regular”. Em 2008 o MEC estabelece a Política 

Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva. O ponto principal dessa política é o 

direito de quem tem quaisquer tipos de deficiência a frequentar o ensino regular em oposição à 

situação em que estudantes com necessidades educativas especiais são destinadas as classes e 

escolas especiais. De acordo com o documento todos tem direito de estar juntos na sala de aula, os 

que têm necessidades educativas especiais e os que não têm. 

Sobre esta perspectiva de inclusão, Paraná (1996 apud MANTOAN, 2002) comenta que 

“inserir alunos com déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais graves ou menos 

severos no ensino regular nada mais é do que garantir o direito de todos á educação”. Na opinião 

dos pesquisadores adeptos a esta vertente, as Classes e Escolas Especiais seriam extintas. A 

apresentação do documento preconiza que estar junto aprendendo e participando é a forma de 

superar a discriminação, por isso a política se opõe a qualquer tipo de adaptação.  

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED) e o Departamento de Educação 

Especial e Inclusão Educacional (DEEIN) não concordando com essas posições, implantam uma 

terceira vertente denominada de inclusão responsável.  

Em defesa a esta concepção a SEED/ DEEIN, 2009 assegura que: 



 

O desafio da inclusão escolar é enfrentado como uma nova forma de repensar e reestruturar 

políticas e estratégias educativas, de maneira a não apenas criar oportunidades efetivas de 

acesso para crianças, jovens e adultas com necessidades educativas especiais, mas, 

sobretudo, garantir condições indispensáveis para que possam manter-se na escola e 

aprender (PARANÁ, 2009). 

 

 Sendo assim o Estado do Paraná, ao adotar a afirmação anterior como referencial filosófico 

sobre a inclusão responsável, garante que as políticas públicas voltadas à educação especial estão 

comprometidas com a qualidade no processo de ensino aprendizagem e a permanência na escola 

dos educandos com necessidades educativas especiais na escola.  

Sobre a inclusão, Omote (2003 apud GOTTI, 1998) explica que a organização da educação 

inclusiva não acarreta o fim do atendimento em classes e escolas especiais, devido a reconhecer a 

existência de muitos alunos com necessidades educativas especiais que não tem a possibilidade de 

apropriar-se de oportunidades presente no ensino comum.   

O mesmo autor esclarece ainda que o atendimento nas Classes Especiais deve ser realizado 

apenas por um período de tempo para que sejam sanadas as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos “e não de modo categorial nem definitivo” (OMOTE, 2003). 

Outro ensinamento de Omote, (2003, p.163) é que: 

 

Sendo o ensino comum um local de escolarização formal com o objetivo da formação 

integral do aluno, não faz sentido incluir um aluno severamente comprometido, que não 

apresenta nenhuma condição de aprendizagem sob alegação dos benefícios psicossociais 

que disso pode advir. A inserção desse aluno no ensino comum pode representar 

simplesmente uma violência contra ele, servindo para por em evidencia ele próprio para os 

demais, a enorme limitação que possui. 

  

A “inclusão responsável” defendida pelo Estado do Paraná recomenda que os alunos da 

Educação Especial devam estar matriculados na rede regular de ensino, com apoio especializado 

disponibilizado para seu processo aprendizagem, com exceção aos alunos que apresentam altas 

especificidades (mais comprometidos), que demandam espaço especialmente preparado, 

necessidades intensas e contínuas, principalmente nas áreas da deficiência intelectual e transtornos 

globais do desenvolvimento, para os quais são assegurados o direito de matricula nas escolas 

especiais. 

O grande marco na história da Educação Especial no Paraná foi à realização de concurso 

público na disciplina de Educação Especial no ano de 2004, conforme o EDITAL Nº 36/2004, 

ofertando 5.500 vagas nesta área (PARANÁ, 2004). O Concurso Público possibilitou a abertura de 

Sala de Recursos no ensino regular e séries finais do Ensino Fundamental. A Secretaria de Estado 

de Educação e o Departamento de Educação especial, pela INSTRUÇÃO Nº 05/2004, estabelecem 

critérios para o funcionamento de SALA DE RECURSOS para o Ensino Fundamental de 5º a 8º 

séries, na área de Deficiência Mental e Distúrbios de Aprendizagem (PARANÁ, 2004). 



 

4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO NA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO NO ESTADO DO PARANÁ 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades da Educação Básica [...] (BRASIL, 2008). Dessa forma, a Educação Especial, de 

acordo com a atual Política do MEC, deve assegurar o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), que é definido pelo Decreto Federal 7.611/11, no § 1º do Art. 2º, alíneas I e II como: 

 

(…) conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucional e continuamente, prestado das seguintes formas: 

I - complementar a formação dos alunos com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, como apoio permanente e limitado, no tempo e na frequência dos 

estudantes às Salas de Recursos Multifuncionais, doravante denominadas pela sigla SRM; 

ou 

II - suplementar a formação de alunos com Altas Habilidades/ Superdotação 

(BRASIL, 2011). 

 

 Em cumprimento aos preceitos legais e às recomendações de documentos nacionais e 

internacionais, que avultam as diretrizes para a construção de espaços educacionais inclusivos, o 

Estado do Paraná oferta serviços de apoio complementar e suplementar especializados, nas escolas 

da rede pública de ensino, para o público-alvo da Educação Especial e acrescenta atendimento aos 

alunos com transtornos funcionais específicos, organizado na Sala de Recurso Multifuncional 

(SRM), Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC), Professor de Apoio Educacional 

Especializado, (PAEE) e Tradutor e Intérprete de LIBRAS (TILS), Guia Intérprete e Professor 

Itinerante (PARANÁ, 2014). 

 

4.1. Indicação de apoios educacionais para alunos com deficiência intelectual 

  

Em Paraná (2013, p.15) encontra-se o seguinte esclarecimento: “os alunos com deficiência 

intelectual têm o direito a escolarização em três lócus” - Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, 

ofertada na Educação Básica (ensino fundamental e ensino médio) e na Educação de Jovens e 

Adultos, e a Classe Especial (séries iniciais) – no ensino fundamental anos iniciais (1º ao5º ano) 

para alunos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem, em consequência da 

deficiência intelectual e múltiplas deficiências, e que necessitam ajuda e apoio intensos e contínuos. 

  Cabe ao professor de Educação Especial da Classe Especial utilizar estratégias pedagógicas 

diferenciadas e, quando necessário, utilizar-se de equipamentos e materiais didáticos específicos. A 

ação pedagógica deste profissional tem como objetivo oferecer condições ao aluno a alcançar o 

nível de aprendizagem no currículo escolar desenvolvido para alunos do Ensino Fundamental - anos 



iniciais (PARANÁ, 2013). Para que ocorra a aprendizagem com os alunos matriculados na Classe 

Especial, o professor deverá realizar a adaptação curricular individual nas metodologias, conteúdos, 

objetivos, avaliação e temporalidade. Além dos conteúdos trabalhados que envolvem as áreas do 

conhecimento (linguagem oral e escrita e conceitos matemáticos), devem ser incluídos atividades de 

desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo emocional e motor (PARANÁ, 2013). 

  A Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial (APAE) – atende alunos 

mais comprometidos ou com múltiplas deficiências. Os alunos matriculados nesta instituição 

requerem atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social e também de recursos, 

ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas, que 

muitas vezes a escola comum não consegue prover. Os alunos inseridos nas escolas na Modalidade 

de Educação Especial necessitam também de atendimentos constantes complementares/terapêuticos 

dos serviços da área da saúde, trabalho e assistência social (PARANÁ, 2013). 

 

4.2. Indicação de outros apoios 

 

Para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, o 

estado do Paraná disponibiliza também a Sala de Apoio à Aprendizagem, que tem o objetivo de 

atender às dificuldades de aprendizagem de alunos que frequentam as séries finais do Ensino 

Fundamental (6º ano ao 9º ano), ofertando atividades de Língua Portuguesa e Matemática no turno 

contrário a escolarização, visando superar as dificuldades referentes aos conteúdos dessas 

disciplinas; e Projetos complementares a escolarização, que podem ser ofertados pela escola ou pela 

comunidade, em contra turno. Dentre eles podem-se citar atividades que envolvam esporte, lazer, 

cultura e arte, bem como atendimentos clínicos terapêuticos nas áreas da fonoaudiologia, 

fisioterapia, psicologia, neurologia, entre outros (esses profissionais não estão disponíveis nas 

escolas de ensino comum, portanto a escola deve procurar o Sistema Único de Saúde para firmarem 

parcerias) (PARANÁ, 2013). 

 

4.3. Atendimento individual ao aluno 

  

 Segundo o Departamento de Educação Básica do Paraná (DEB, 2014), o atendimento 

pedagógico da Sala de Recursos Multifuncional deve respeitar as especificidades do educando, 

devido a cada indivíduo ter características únicas que dependem de vários fatores de 

desenvolvimento, tais como: físico, socioemocional e cognitivo. Sendo assim, ainda que tenham 

dificuldades de aprendizagem acadêmica, os alunos nas diferentes áreas de abrangência da 

Educação Especial apresentam conhecimentos de vida que devem ser valorizados e respeitados. 



Deste modo, os professores, tanto da SRM, quanto da classe comum, devem acreditar no potencial 

deste aluno, instigando a busca pelo conhecimento acadêmico, e intervindo positivamente na 

ampliação de suas habilidades cognitivas e adaptativas, recomendando um plano de intervenção 

pedagógica individualizada (PARANÁ, 2014). 

 

5. SALA DE RECURSOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PARANENSE NAS ESCOLAS 

ESTADUAIS 

 

 A Sala de Recursos no Estado do Paraná nas séries finais do ensino fundamental (6º/9º ano) 

foi implantada nas escolas estaduais no ano de 2004, amparada pela INSTRUÇÃO Nº 05/2004 

SEED/DEE, que estabelece critérios para o funcionamento da SALA DE RECURSOS para o 

Ensino Fundamental de 5º a 8º séries, na área de Deficiência Mental e Distúrbios de Aprendizagem. 

Atualmente, a Sala de Recursos está embasada na INSTRUÇÃO Nº 016/2011 – 

SEED/SUED pelo Decreto Federal N° 7611, de 17 de novembro de 2011, passando a ser 

denominado de SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO I (PARANÁ, 2011). Nessa 

nova instrução, os alunos com deficiência física neuromotora e com transtornos globais do 

desenvolvimento tem direito aos atendimentos nas SRM TIPO I. 

 O Estado do Paraná como sempre esteve na vanguarda relacionado à educação especial, e 

também acolheu os alunos com transtornos específicos nos atendimentos nas SRM – Tipo I, 

contrariando as determinações do Decreto Federal Nº 7611, que em seu Parágrafo I coloca:  

1o  O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será 

efetivado de acordo com as seguintes diretrizes [...] “§ 1o  Para fins deste Decreto, 

considera-se público-alvo da educação especial às pessoas com deficiência, com transtornos 

globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.” (BRASIL 2011). 

 

 Os alunos com transtornos específicos não são reconhecidos pelo Ministério da Educação e 

Cultura e não são computados no Censo Escolar, (Brasil, 2011) que realiza a avaliação dos avanços 

e retrocessos da educação brasileira. 

 Com essa nova concepção, a educação especial deve constar nos documentos oficiais das 

escolas e obrigatoriamente, estar contemplada no Projeto Político-Pedagógico e Regimento Escolar 

e funcionará com características próprias, em consonância com as necessidades específicas do aluno 

nela matriculado (PARANÁ, 2011). 

 A Sala de Recursos Multifuncional- Tipo I no Estado do Paraná está amparada legalmente 

pela LDBN 9394/96, pelo DECRETO FEDERAL Nº 7611, de 17 de novembro de 2011 e pela 

INSTRUÇÃO Nº 016/2011 – SEED/SUED, tendo como principal objetivo apoiar o sistema de 

ensino, com vistas a complementar a escolarização de alunos com Deficiência Intelectual, 

Deficiência Física Neuromotora, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Transtornos 



Funcionais Específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino. De acordo com a Instrução Nº 

16/2011 os alunos que tem direito aos atendimentos na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I 

deve estar matriculado na Rede Publica de Ensino e ter diagnóstico de: deficiência intelectual, 

deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e Transtornos funcionais 

específicos. 

Por se tratar de um serviço de apoio especializado à Educação Básica, que engloba o Ensino 

Fundamental - anos iniciais, Ensino Fundamental - anos finais e Ensino Médio, a Instrução Nº 

016/2011 traz orientações referentes aos requisitos de ingresso para o atendimento ao alunado de 

cada um dos níveis, a saber: 

a) Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, Anos Iniciais: 

• Alunos que nunca frequentaram serviços da Educação Especial: avaliação psicoeducacional no 

contexto escolar; 

• Alunos egressos de Classe Especial ou Escola de Educação Especial: avaliação pedagógica com 

vistas à atualização do Plano de Atendimento Educacional Especializado; 

b) Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, Anos Finais: 

• Alunos que nunca frequentaram serviços da Educação Especial: avaliação psicoeducacional no 

contexto escolar; 

• Alunos egressos de Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, Anos Iniciais, Classe Especial ou 

Escola de Educação Especial: avaliação pedagógica tendo em vista à atualização do Plano de 

Atendimento Educacional Especializado;  

c) Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, Ensino Médio: 

• Alunos egressos de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, Anos Finais do Ensino 

Fundamental: avaliação pedagógica tendo em vista a atualização do Plano de Atendimento 

Educacional Especializado (PARANÁ, 2011). 

A Instrução Nº 016/2011 estabelece que a matrícula no serviço de apoio deva ser efetivada 

mediante Relatório de Avaliação Psicoeducacional realizada no contexto escolar, o qual possibilita 

o reconhecimento das necessidades educacionais especiais dos alunos, público-alvo desse 

atendimento educacional especializado. O relatório de avaliação no contexto escolar é o documento 

que orienta o professor na elaboração do plano de atendimento educacional especializado, em 

consonância com a proposta pedagógica a ser desenvolvida de acordo com a especificidade de cada 

aluno, portanto sua elaboração deve ser individual (PARANÁ, 2011). 

Com referência à ação pedagógica, o documento estabelece que: o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica deverá partir dos 

interesses, necessidades e dificuldades de aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo 

subsídios pedagógicos, contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos na classe comum e, 



utilizando-se ainda de metodologias e estratégias diferenciadas, objetivando o desenvolvimento da 

autonomia, independência e valorização do aluno (PARANÁ, 2011). 

Da mesma forma documento esclarece que o trabalho pedagógico deve ser realizado em 3 

eixos. 

a) Eixo 1 - Atendimento individual: Na Sala de Recursos Multifuncional tipo I, na 

Educação Básica – anos iniciais: o professor deve trabalhar o desenvolvimento de 

processos educativos que favoreçam a atividade cognitiva (áreas do desenvolvimento). 

No entanto, nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o professor deve 

trabalhar o desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade 

cognitiva (áreas do desenvolvimento) e os conteúdos defasados dos anos iniciais, 

principalmente de leitura, escrita e conceitos matemáticos. 

b) Eixo 2-  No Eixo 2 a Instrução explana sobre o trabalho colaborativo com os professores 

da classe comum: “Tem como objetivo desenvolver ações para possibilitar o acesso 

curricular, adaptação curricular, avaliação diferenciada e organização estratégias 

pedagógicas de forma a atender as necessidades educacionais especiais dos alunos” 

(Paraná, 2011).  

c) Eixo 3- O Eixo 3 esclarece a respeito do trabalho colaborativo com a família, sendo a 

finalidade deste eixo possibilitar o envolvimento e participação desta no processo 

educacional do aluno. 

 

6.  AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Uma das ações mais importantes que deve ser realizada com o aluno para frequentar a SRM 

Tipo I é a Avaliação Pedagógica no Contexto Escolar. Esta avaliação deve ser realizada por 

profissionais da escola, abrangendo as diversas etapas, abarcando metodologias ordenadas através 

de instrumentos, tais como: observações, entrevistas, jogos, análise da produção do aluno, entre 

outros, permitindo confrontar dados, resultados e também efetuar uma apreciação meticulosa do 

desempenho escolar do aluno. “Todas as informações possíveis, no decorrer do processo avaliativo 

devem ser registradas priorizando-se os aspectos qualitativos sobre os quantitativos” (PARANÁ, 

2013). 

 

6.1. ASPECTOS A SEREM AVALIADOS 

 

 Conforme as instruções de Paraná (2013 p.53-54), as particularidades dos alunos a serem 

avaliados são: acuidade visual e auditiva, as áreas do desenvolvimento (psicomotor, cognitivo, 



socioafetivo), estratégias, ritmo e estilo de aprendizagem, o contexto sociocultural em que se 

encontra inserido, os conhecimentos implícitos (prévios) manifestado na sala de aula, assim, como 

as dificuldades/necessidades individuais em relação aos novos conteúdos de aprendizagem, as áreas 

do conhecimento (leitura, escrita, produção de texto, oralidade e conceitos e conteúdos 

matemáticos) e as metodologias utilizadas pelo professor nas intervenções pedagógicas em sala de 

aula. 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Desde 2013, a rede pública estadual do Paraná conta com uma avaliação de larga escala 

realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná – SAEP, e tem como objetivo 

disponibilizar informações relevantes quanto ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, 

descrevendo os conhecimentos desenvolvidos em Língua Portuguesa e Matemática, além de se 

deter nos fatores associados a esse desempenho, com resultados e análises produzidos desde o nível 

do estudante até o do Estado.  

Paraná (2014, s.p) acentua que a avaliação externa fornece informações para que gestores da 

escola e professores possam realizar um diagnóstico nas áreas em que atuam e planejar ações 

educativas mais eficientes. Em Língua Portuguesa é avaliada a leitura, prática que perpassa todas as 

disciplinas da escola. Na disciplina de Matemática, os conceitos são avaliados por meio da 

metodologia de resolução de problemas. Esse procedimento pode proporcionar ao estudante 

condições para que pense matematicamente, aplicando conhecimentos matemáticos, também, em 

situações problemas do cotidiano.  

Conforme consta no material intitulado “Subsídios para Avaliação Psicoeducacional no 

Contexto Escolar – Orientações Pedagógicas” (PARANÁ, 2013), os instrumentos que devem ser 

utilizados na avaliação são: Relatório pedagógico do Sistema de Avaliação da Educação Básica do 

Paraná – SAEP; Ficha de Referência Pedagógica; Entrevistas; Observação do aluno; Triagem visual 

e auditiva; Análise da produção do aluno (material escolar); Áreas do Desenvolvimento e Áreas do 

conhecimento. A avaliação pedagógica deverá ter como base as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica – PR e Cadernos de Expectativas de Aprendizagem. Cabe ressaltar que os 

resultados obtidos com esta avaliação têm foco qualitativo, objetivando fornecer dados para o 

professor, alertando sobre as dificuldades dos alunos e orientando seu planejamento e ação 

pedagógica, com vistas à elaboração de medidas de intervenção em sala de aula, para dirimir os 

problemas de aprendizagem identificados (PARANÁ, 2014). 

 



7. DEFICIENCIA INTELECTUAL (transtorno do desenvolvimento intelectual) 

 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM -5, 

define deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) como um transtorno que 

tem inicio no período de desenvolvimento do individuo (APA, 2014). O DSM -5 substitui o termo 

Retardo Mental, utilizado em antigas versões dos manuais, por deficiência mental (o termo 

deficiência intelectual é utilizado por educadores, médicos, também pelo público leigo e os 

defensores direitos humanos). Estão incluídos nesse transtorno os déficits funcionais intelectuais e 

adaptativos nos domínios conceitual, social e prático. O termo deficiência intelectual equivale ao 

diagnostico da CID – 11 de transtornos do desenvolvimento intelectual. O manual estabelece três 

critérios que devem ser atestados na avaliação do individuo para ser diagnosticado com deficiência 

intelectual: no critério A incluem-se os déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de 

problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência, atestados pela avaliação clinica e testes de inteligência padronizada e 

individualizada. No critério B constam os déficits no funcionamento adaptativo, que determinam 

quanto o individuo consegue de êxito nos padrões de sua comunidade relacionado à independência 

pessoal e responsabilidade social comparado a outros com idade e histórico socioculturais 

semelhantes. No critério C o inicio dos déficits intelectuais e adaptativos ocorre durante o período 

de desenvolvimento (APA, 2014). 

O funcionamento adaptativo abrange o raciocínio adaptativo em três domínios: conceitual, 

social e prático. O domínio conceitual (acadêmico) abrange competência em termos de memória, 

linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, aquisição de conhecimentos práticos, solução de 

problemas e julgamento em situações novas. O domínio social compreende a percepção de 

pensamentos; sentimentos e experiência dos outros; empatia; habilidade de comunicação 

interpessoal e habilidade de amizades e julgamento social e capacidades similares. O domínio 

prático é centrado na autogestão em áreas como cuidado pessoal, responsabilidades profissionais, 

controle de dinheiro, autocontrole comportamental, organização de tarefas escolares e profissionais 

e outras ligadas a está área. O diagnóstico de deficiência intelectual fundamenta-se tanto em 

avaliação clinica quanto em testes padronizados e devem ser realizados com vistas aos Critérios A, 

B e C.  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- DSM 5 classifica a deficiência 

intelectual em quatro níveis de gravidade: 317. (F70) – deficiência intelectual leve, 318.0(F71) – 

deficiência intelectual moderada, 318.1(F72) – deficiência intelectual grave e 318.2(F73) - 

deficiência intelectual profunda. 



 O manual citado anteriormente explica que a deficiência intelectual é uma condição 

diversificada com variadas hipóteses, podendo ocorrer dificuldades agregadas ao juízo social, à 

ponderação de riscos, ao autocontrole do comportamento, emoções ou relações interpessoais e 

também à motivação na escola ou nos ambientes de trabalho. Devido à ingenuidade e não ter noção 

de perigo, pode ser facilmente convencido por outras pessoas e muitas vezes ser lesado em fraude, 

bem como envolver-se em crimes sem intenção e também assumir falsas confissões, e tem mais 

facilidade de tornar-se vítima de abuso físico e sexual. O manual acentua que a deficiência 

intelectual ocorre em todas as raças e culturas e os meninos tem mais propensão para serem 

diagnosticados com deficiência moderada do que as meninas. A prevalência desta deficiência na 

população em geral é de aproximadamente 1%, podendo variar de acordo com a idade, no entanto a 

deficiência intelectual grave é de cerca de 6 por 1000. 

Ainda considerando o DMS – 5, os indivíduos com deficiência intelectual têm prevalência 

de transtornos mentais comórbidos, estimada em três a quatro vezes mais altas que na população em 

geral.  Os transtornos mentais associados mais comuns são: Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtorno Depressivo e Bipolar, Transtorno de Ansiedade, 

Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Movimento Estereotipado, Transtorno 

Neurocognitivo Maior - indivíduo com Síndrome de Down que desenvolve a doença de Alzheimer 

ou pessoa com deficiência intelectual que perde a capacidade cognitiva após traumatismo craniano. 

O Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional (DEIN) do Estado do Paraná 

utiliza-se da abordagem de deficiência intelectual segundo a Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e de Desenvolvimento – AADID, (2010, p.1).  Esta associação define os alunos com 

deficiência intelectual afirmando que são “aqueles que possuem incapacidade caracterizada por 

limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo que se 

expressa nas habilidades práticas, sociais e conceituais, manifestando-se antes dos dezoito anos de 

idade”. 

Para Curitiba (2013 apud AADID, 2010, pag.1) a deficiência intelectual é explicada 

considerando cinco dimensões:  

a) Dimensão I – refere-se às habilidades intelectuais que estão relacionadas à capacidade geral 

abrangendo o raciocínio, planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, 

compressão de ideias complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio de 

experiência (avaliados através de testes de inteligência); 

b) Dimensão II – encontra-se associado ao comportamento adaptativo, que é o modo como a 

pessoa reage às exigências comuns da vida e o alcance de independência pessoal compatível 

com sua idade e também o acumulo cultural no contexto da comunidade em que está 

inserido. Esta dimensão está dividida em: habilidades conceituais (aspectos acadêmicos, 



cognitivos e de comunicação), sociais (competência social) e práticas (exercícios de 

autonomia); 

c) Dimensão III – relaciona-se a participação na vida social; 

d) Dimensão IV – condições de saúde física e mental; 

e) Dimensão V – contextos ambiental e cultural.  

De acordo com a AADID a deficiência intelectual deve ser compreendida como uma 

interação entre o funcionamento intelectual e as relações com o contexto social. 

 

8. ADEQUAÇÕES CURRICULARES NO DIA-A-DIA DA ESCOLA INCLUSIVA 

 

Cada indivíduo é diferente do outro, tanto em termos de características físicas, sociais, 

culturais, como de seu funcionamento cognitivo. A deficiência intelectual não é um quadro único, 

padronizado e caracterizado igualmente em todos os alunos que a apresentam. Geralmente constitui 

uma dificuldade de abstração, ou seja, uma dificuldade de operar no nível das ideias, do raciocínio, 

sem contar com a presença do estímulo concreto. Essa dificuldade pode se apresentar em vários 

níveis, desde as que se resolvem com algum suporte do professor ou de algum colega, até as que 

necessitam de intenso e constante suporte em diferentes instâncias da vida: pessoal, social, 

educacional, profissional, entre outras (BRASIL, 2008). 

A dificuldade de abstração tem consequências práticas importantes na vida cotidiana da 

criança, inclusive na própria aprendizagem do respeito a limites próprios da vida em comunidade. 

Tais circunstâncias não podem ser ignoradas pelo professor, já que dele depende o acesso da criança 

com deficiência intelectual a conhecimentos que lhe permitam o desenvolvimento e o exercício da 

cidadania e a apreensão do conhecimento produzido e sistematizado pelo homem. 

 Não há aprendizagem se não houver um ensino eficiente. Para que haja um ensino produtivo 

e eficiente, entretanto, há que se considerar as características e peculiaridades de cada aluno, que 

devem direcionar as respostas educacionais que o sistema de ensino dará a cada um e a todos os 

alunos. 

 Carvalho (2011 pág. 105) explana que: 

 

As Adaptações Curriculares (AC) consistem em modificações espontaneamente realizadas 

pelos professores e, também, em todas as estratégias que são intencionalmente organizadas 

para dar respostas às necessidades de todos os alunos particularmente dos que apresentam 

dificuldades na aprendizagem. 

 

 A mesma autora esclarece que “não se trata de organizar outro currículo e sim trabalhar com 

o que for adotado, fazendo nele os ajustes necessários (flexibilizações nos objetivos, conteúdos, 

metodologia de ensino, temporalidade e nas práticas de avaliação da aprendizagem)” de maneira a 



oferecer a todos os alunos a verdadeira igualdade de construir seus conhecimentos (CARVALHO, 

p.105, 2013). 

O conceito de realizar adequações curriculares para atender as necessidades especiais do 

aluno já foi citado em 1992 no Seminário da UNESCO de Caracas. No Brasil as adequações 

curriculares estão amparadas legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBN Nº 9394/96 no artigo 59 consta que os sistemas de ensino devem garantir ao alunos com 

necessidades educativas especiais:E no inciso I currículos, métodos e técnicas, recursos educativos 

e organização específicos, para atender às suas necessidades. 

Corroborando com a explanação acima citada, Lopes (2013, apud OLIVEIRA, 2010) 

esclarece que “Adequações Curriculares são respostas educativas que devem ser dadas pelo sistema 

educacional para favorecer todos os alunos, possibilitando o acesso ao currículo, sua participação 

integral e o atendimento às necessidades educacionais especiais”.  

 Carvalho (2011, p.103) explana que o currículo escolar deve ser entendido como o conjunto 

de experiência que a escola oportuniza aos alunos objetivando seu desenvolvimento integral, pois é 

a educação que permite ao homem assimilar a experiência historicamente acumulada e 

culturalmente organizada. 

 Sobre currículo Coll citado por Carvalho (2011, p.103) define:  

 
O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, 

entre a teoria educacional e a prática pedagógica, entre os planejamentos e a ação, entre o 

prescrito e o que realmente sucede nas salas de aula (...) currículo é o projeto que preside as 

atividades educativas escolares, define suas intenções e proporciona guias de ação 

adequadas e úteis para os professores que são diretamente responsáveis por sua execução. 

Para isso o currículo proporciona informações concretas sobre o que ensinar, quando 

ensinar, como ensinar e como e quando avaliar.  

 
 

 De acordo com Sacristán (2000, p.36) a definição de currículo se apresenta da seguinte 

forma: “um projeto seletivo de cultura, cultural, social, política e administrativamente 

condicionado, que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das condições da 

escola tal como se acha configurada”. Nesse contexto, pode-se afirmar que o currículo compreende 

uma seleção de conteúdos culturais que vão fazer parte do projeto educativo proposto pela escola, 

porém, ultrapassa a simples seleção de conteúdos, sendo sua realização possível, de acordo com as 

condições políticas e administrativas da instituição. 

Sacristán (2000, p. 173) diz ainda que: 

 

O currículo é muitas coisas ao mesmo tempo: ideias pedagógicas, estruturação de 
conteúdos de uma forma particular, detalhamento dos mesmos, reflexo de aspirações 

educativas mais difíceis de moldar em termos concretos, estímulo de habilidades nos 

alunos, etc. 

 



O currículo é o centro da ação educativa, pois irá influenciar diretamente a qualidade do 

ensino. Sua função inclui delimitar atividades, bem como os conteúdos a serem desenvolvidos pela 

escola, somando as experiências transmitidas pelos discentes e docentes envolvidos, tendo como 

bases, a sociedade, as políticas, a escola, o professor e o aluno. 

Carvalho (2011, p.103) explica que, com vistas às adaptações curriculares [...] “o currículo 

da escola deve ser aberto e flexível e permitir análises nos aspectos filosófico-ideológico, 

antropológicos, sociológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos”.  

O termo adaptação curricular, há muitos anos, vem sendo discutido nas escolas, nos cursos 

de formação de professores e nas semanas pedagógicas, mas até o presente momento não é 

efetivado na maioria das escolas públicas paranaenses. Desde 1998, o Governo Federal por meio do 

Ministério da Educação e Cultura, disponibilizou para professores os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) - Adaptações Curriculares Estratégias para a Educação de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais. Conforme consta nos PCNs (1998, p.16), as adaptações 

curriculares instituem alternativas educacionais para sanar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. [..] Não é um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, 

para que atenda realmente a todos os educandos.  

 Carvalho (2011, p. 115) acrescenta que as adaptações curriculares têm várias finalidades, 

destacando dentre elas: o professor conseguir uma grande participação dos alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais em todas as atividades desenvolvidas, e os mesmos atingirem os 

objetivos de cada nível do fluxo educativo, por meio de um currículo adequado às suas 

necessidades; o professor também deve evitar a elaboração de currículos específicos para alunos em 

situação de deficiências ou para outros que, no processo de aprendizagem, apresentem 

características significativamente diferenciadas das de seus pares, no que se refere á aprendizagem e 

á participação. 

 Heredero (2010, p.193 -208) esclarece que as adaptações curriculares devem ser realizadas 

em três níveis, para dar conta das necessidades individuais e de aprendizagem das mais 

significativas e funcionais possíveis, em cada etapa da educação básica para os alunos com 

necessidades educativas especiais.  

 

No âmbito do projeto pedagógico e seu currículo escolar 

No currículo desenvolvido na sala de aula 

                    No nível individual de cada aluno 

Figura 1 - Níveis de adaptações curriculares 

Fonte: Heredero, (2010, p.193-208) 

 



Para melhor compreensão das etapas dos níveis de adaptações curriculares conforme consta 

na figura 1, Heredero (2010, p.193-208) descreve que essas medidas podem ser concretizadas nas 

seguintes situações pela escola: flexibilizar os critérios e os procedimentos pedagógicos, levando 

em conta a diversidade dos seus alunos; o contexto escolar deve permitir discussões e propiciar 

medidas metodológicas diferenciadas, de avaliação e promoção que contemplem as diferenças 

individuais dos alunos; favorecer e estimular a diversificação de técnicas, procedimentos e 

estratégias de ensino, de modo que ajuste o processo de ensino e aprendizagem às características; 

valorizar as potencialidades e capacidades dos alunos; assumir a responsabilidade da identificação e 

avaliação diagnóstica dos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, com o apoio 

dos setores do sistema e outras articulações; elaborar documentos informativos mais completos e 

elucidativos; a escola também deve definir os objetivos gerais, levando em conta a diversidade dos 

alunos; a comunidade escolar deve realizar avaliações do contexto que interferem no processo 

pedagógico.  

O mesmo autor enfatiza que deve ser respeitada uma sequencia nas adaptações curriculares 

como demonstra a figura abaixo: 

 

 

1. Adaptação de pequeno porte, simples e pouco significativas 

2. Programas de reforço educativo e apoio 

3. Repetição do curso 

4. Adaptações de grande porte, extraordinárias, ou significativas. 

 

Figura 2 - Sequencia nas medidas de resposta na escola inclusiva 

Fonte: Heredero (2010, p.193-208). 

 

Na visão de Heredero (2010, p.153-208), os objetivos deste modelo de resposta na escola 

inclusiva são: a promoção da aprendizagem e a formação integral dos alunos; oferecer autonomia ao 

trabalho dos alunos; facilitar as oportunidades para a aprendizagem cooperativa; conseguir atingir o 

máximo desenvolvimento dos alunos. Sobre este nível de adaptação curricular o autor acima citado 

salienta que é possível estabelecer uma sequencia teórica destas medidas, contudo, terão que ser 

suficientemente flexíveis para considerar tanto as necessidades reais dos estudantes, suas 

possibilidades organizativas e funcionais nas instituições educativas, dentro do modelo inclusivo. 

Heredero (2010, p.153-208) esclarece ainda que é muito importante lembrar que ser 

educador, hoje, é buscar conhecer cada vez mais cada um dos seus alunos, procurando as 

alternativas pedagógicas que melhor possam atender às peculiaridades e necessidades de cada um 

deles no processo de mediação da construção do conhecimento. 



 Em relação aos tipos de adaptação curricular, Heredero (2010, p.153-208), exemplifica quais 

são na Figura 3: 

 

Adaptações nos elementos de acesso Adaptações nos elementos curriculares 

básicos 

 

 - Elementos pessoais 

 - Elementos materiais 

 - Elementos de organização 

 - Objetivos 

- Conteúdos 

 - Metodologia 

- Atividades de ensino aprendizagem 

 - Avaliação 

Figura 3 - Elementos dos diferentes tipos de adaptações que podem ser mudados. 

Fonte: Heredero (2010, p.193-208) 

 

 Heredero (2010, p.193-208 apud GALVE et.al., 2002) esclarece que as Adaptações 

Curriculares de acesso ao Currículo são ajustes gradativos que devem ser realizados na elaboração 

do planejamento escolar e pedagógico, da mesma maneira, nas ações educacionais para atender os 

alunos com necessidades educacionais especiais. O mesmo autor salienta que: “não é um novo 

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

os educandos”((Heredero 2010, p.193-208). 

 Com base nas considerações anteriores, Heredero (2010) complementa que os docentes 

devem considerar quatro critérios básicos ao realizar o planejamento pedagógico: 

 1. O que o aluno deve aprender; 

 2. Como e quando aprender; 

 3. Que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de ensino e 

aprendizagem; 

4. O que, como e quando avaliar o aluno. 

 De acordo com as especificidades do aluno (Heredero, 2010) define em dois tipos de 

adequação curricular: adaptações curriculares ordinárias, não significativas, ou de pequeno porte e 

as adaptações curriculares extraordinárias, significativas, ou de grande porte. 

 

9. ADAPTAÇÕES CURRICULARES ORDINÁRIAS, NÃO SIGNICATIVAS OU DE 

PEQUENO PORTE 

  

 De acordo com Heredero (2010, p.193-208), as adaptações de acesso ao currículo recebem 

várias nomenclaturas, tais como: adaptações curriculares ordinárias, não significativas ou de 



pequeno porte. A Secretaria de Educação Especial – MEC utiliza terminologia Adaptações 

Curriculares de Pequeno Porte. 

No ano de 2000, a Secretaria de Educação Especial disponibilizou para todos os estados 

brasileiros um conjunto de materiais que compõe o Projeto Escola Viva- Garantindo o acesso e 

permanência de todos os alunos na escola - com o objetivo de atender a necessidade de programas 

de formação aos professores para garantir o acesso, a permanência e um ensino de qualidade aos 

alunos nas salas de aula do ensino regular (ARANHA, 2000). Dentre esses materiais, consta a 

cartilha nº 5 Adaptações de Grande Porte e a cartilha Nº 6 que explana sobre as Adaptações 

Curriculares de Pequeno Porte. 

 As Adaptações Curriculares de Pequeno Porte são modificações que ocorrem 

cotidianamente na prática pedagógica dos professores que conhecem as especificidades de seus 

alunos, mas que não afetam na prática o ensino básico do currículo oficial.  Sobre este aspecto, 

Heredero (2010, p.193-208) faz a seguinte afirmação: “são estratégias fundamentais para conseguir 

a individualização do ensino e constituem, a partir dessas perspectivas, as ações que deveriam 

realizar todo professor no exercício responsável de sua ação como professor regente”. 

 Para facilitar o entendimento de como realizar na prática as Adaptações Curriculares de 

Pequeno Porte, Heredero (2010, p.193-208,) enumera a aplicabilidade seguindo a seguinte ordem: 

1) Mudanças nos procedimentos de avaliação- utilizar-se de vários procedimentos de 

avaliação, tais como: provas orais, escritas, observação, caderno, etc.;  

2) Na organização da sala - fazer a disposição física da sala de aula em U, V, em círculos bem 

como no uso de outros espaços, tais como: biblioteca, sala de vídeo e em contextos da 

escola;   

3) Temporalidade – dedicar-se mais tempo a um conteúdo, facilitar tempo extra em prova, etc.;  

4) Agrupamento - pequenos grupos, em duplas, grupos flexíveis, etc.; 

5) Metodologia didática – apresentação de conteúdos, exposição do professor, trabalhos dos 

alunos, assim como a realização de atividades alternativas com diferentes níveis de 

profundidade ou complementares para praticar conteúdos não dominados;  

6) Utilizar de recursos extras impressos ou xerocopiados. 

 

10. ADAPTAÇÕES CURRICULARES EXTRAORDINÁRIAS, SIGNIFICATIVAS, OU DE 

GRANDE PORTE 

 

Carvalho (2011 p. 118) esclarece que as adaptações curriculares significativas “consistem 

principalmente na eliminação de conteúdos essenciais ou nucleares e /ou de objetivos gerais que se 

consideram básicos, nas diferentes áreas curriculares e a consequente modificação dos respectivos 



critérios de avaliação”. Ilustrando a afirmação anterior, Heredero (2010 apud GALVE et.al, 2002) 

enfatiza que essas adaptações são modificações individualizadas, que se efetivam para responder as 

necessidades básicas de cada aluno. 

Segundo os autores essas adaptações devem ocorrer em casos extraordinários, apenas para 

alunos com severas dificuldades de aprendizagem e recomendam também que, para a realização 

dessas adaptações, seja realizada uma rigorosa investigação no nível de aprendizagem do aluno, 

bem como discussões envolvendo os professores, equipe pedagógica, gestor e família dos 

educandos, pois não se trata de organizar outro currículo, mas sim adequá-lo temporariamente ou 

permanente, dependendo da especificidade do educando. 

Sobre esta afirmação Heredero (2010 p.103-208,) justifica que: 

 

É uma medida excepcional que requer a participação de todos os órgãos gestores e serviços 

educativos complementares junto à equipe de professores, que ministra ensino à turma do 

aluno (professores de apoio e especialistas, Serviços Sociais, Equipe Pedagógica, 

Secretarias de Educação e serviços de apoio à educação Especial), tanto nos processos 

prévios de avaliação e diagnóstico do aluno, como na elaboração da proposta de adequação 
curricular, assim como em seu desenvolvimento e avaliação. 

 

Carvalho (2011 p.118 apud MANJON 1995, p.89) assinala que as adaptações curriculares 

significativas ou adaptações de grande porte do currículo são aquelas em que são realizados ajustes 

nos objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação e temporalidade. 

 

10.1 Adaptações para garantir o acesso ao currículo 

 

Quanto às adequações realizadas com o objetivo de assegurar o acesso ao currículo, pode-se 

citar (MEC/SEESP, 2000): favorecer a participação do aluno durante a realização das atividades 

escolares propostas; levantar a necessidade de equipamentos e recursos necessários para o aluno e 

solicitar, junto à direção da escola, a aquisição dos mesmos; e adaptar materiais de uso comum em 

sala de aula. Ainda em relação a tais adequações, existem algumas ações que podem ser colocadas 

em prática para atender especificamente às necessidades do aluno com deficiência mental
1
. Nesse 

caso, primeiramente deve-se considerar que o processo de apropriar-se do conhecimento tem como 

base os conhecimentos que o aluno já possui, ou seja, conhecimentos adquiridos de modo informal 

e, também, por processos formais anteriores de ensino e aprendizagem. Tais conhecimentos devem 

ser identificados pelo professor e utilizados como ponto de partida para a ampliação dos conceitos 

já adquiridos e a aquisição de novos conceitos (MEC/SEESP, 2000). 

 

                                                             
1 O termo utilizado no texto “deficiência mental”, foi substituído por deficiência intelectual, devido à confusão que a 

expressão deficiência mental causa na sociedade (AIDD, 2010).  



10.2 Adaptação de objetivos 

 

 O professor pode realizar ajustes em relação aos objetivos pedagógicos presentes em seu 

planejamento de ensino, e também definir os objetivos que devem fazer parte da adaptação 

curricular, de acordo com as especificidades apresentadas pelo aluno com deficiência. Dessa forma, 

o professor pode priorizar determinados objetivos para um aluno, investir mais tempo e/ou utilizar 

maior variedade de estratégias pedagógicas para alcançar determinados objetivos em detrimento de 

outros menos necessários. Em relação aos alunos com deficiência intelectual, os professores podem 

acrescentar objetivos complementares aos objetivos definidos para a classe (MEC/SEESP, 2000). 

A escolha dos objetivos que são mais ou menos prioritários deve ser realizada pelo professor 

em conjunto com os profissionais responsáveis pela educação dos alunos em um processo de 

consultoria colaborativa e também com os familiares do aluno. 

 

10.3 Adaptação de conteúdos 

 

  A partir da adaptação dos objetivos segue-se a adaptação de conteúdos, que envolve a 

priorização de áreas ou unidades de conteúdos, a reformulação da sequência de conteúdos, ou seja, 

da ordem com que cada conteúdo é abordado, ou ainda, a eliminação de conteúdos secundários 

(MEC/SEESP, 2000). 

 

10.4 Adaptação do método de ensino e da organização didática 

 

Envolvem adaptações na maneira como os conteúdos são abordados. Alunos com 

deficiência intelectual podem se beneficiar com a apresentação de atividades alternativas e também 

com atividades complementares. Considerando que esses alunos apresentam dificuldade na 

capacidade de abstração, uma importante adaptação metodológica a ser realizada é a utilização de 

materiais concretos e também planejar atividades variadas para abordar um mesmo conteúdo. Em 

relação à dificuldade de concentração também apresentada por esses alunos, é possível fazer uso de 

jogos como parte das atividades planejadas para abordar determinado conteúdo (MEC/SEESP, 

2000). 

 

10.5 Adaptação do processo de avaliação 

 

As adaptações na avaliação devem estar estreitamente relacionadas com os objetivos e os 

conteúdos estabelecidos bem como os instrumentos utilizados, para que o aluno não fique 



prejudicado. Pode ser realizada tanto por meio de modificações de técnicas de avaliação como 

também dos instrumentos utilizados para realizá-la (MEC/SEESP, 2000).  

 

10.6 Adaptação na temporalidade 

 

Previsto para a aprendizagem de determinado conteúdo. No caso de alunos com deficiência 

intelectual, nas atividades que envolvem abstração, deve ser gasto um tempo maior do que o 

previsto para os demais alunos (MEC/SEESP, 2000). Sobre a temporalidade há casos em que o 

aluno necessita de um ano ou mais de permanência na mesma série (retenção) (HEREDERO, 2010). 

É importante ressaltar que, tanto o planejamento de sala de aula como a Adaptação Curricular 

Individual (ACI) são documentos flexíveis e que devem estar em constante processo de 

reformulação, de acordo com os resultados alcançados durante a aplicação dos mesmos. 

 

11. ADAPTAÇÃO CURRICULAR INDIVIDUAL - ACI 

 

 A Adaptação Curricular Individual – ACI deve ser realizada para alunos com deficiência 

intelectual com grande dificuldade de aprendizagem (nível de aprendizagem significativamente 

abaixo da média de seus pares), devido a ser um processo compartilhado de tomada de decisões que 

afeta os órgão gestores e os professores. A equipe escolar deve ter segurança do que será colocado 

em prática e esgotar todos os recursos disponíveis na escola (apoio, adaptação não significativa, 

acréscimo de materiais), tendo em vista os aspectos positivos que mais se destaquem no aluno, para 

ancorar neles o reforço positivo (HEREDERO, 2010). A comunidade escolar também deve 

considerar a realização destas adaptações curriculares como um processo dinâmico e flexível, 

ponderar que serão necessárias mudanças no decorrer do processo. 

 Do ponto de vista de Heredero (2010, p.193-208), as decisões tomadas quanto à organização 

da ACI relacionadas aos conteúdos das várias disciplinas, horário, critérios de promoção e 

colaboração com a família, são de responsabilidade dos gestores da escola, mas no tocante a sua 

aplicação e desenvolvimento, está a cargo do professor de cada disciplina, devido a este conhecer o 

aluno. No entanto, os professores de apoio, o professor da Sala de Recursos e a equipe pedagógica 

da escola devem auxiliá-lo em todo o processo de elaboração da adaptação curricular.  

 O mesmo autor recomenda que a elaboração de uma ACI passe por uma série de etapas. 

a) 1ª etapa - delimitar os profissionais responsáveis (professores de cada uma das disciplinas 

curriculares, professor de apoio, professor da sala de recursos e pedagogo).  

b)  2ª etapa – investigar sobre as necessidades educativas especiais, que podem ser de natureza 

psicológica, as quais  devem ser detectadas pela equipe de apoio pedagógico. 



c) 3ª etapa – ajustar os dados obtidos na avaliação diagnóstica realizada previamente, que dará 

subsídios á elaboração da ACI, e a efetivação da resposta educativa adequada. 

d) 4ª etapa – implantar a ACI, ou seja, seu funcionamento. 

e) 5ª etapa – refletir sobre as propostas de acompanhamento (pedagogo e demais profissionais 

envolvidos no processo). 

f) 6ª etapa – culminar com avaliação (valoração global e especifica), com possíveis propostas 

de modificações, revisão e avaliação do plano incialmente proposto. 

A realização da adaptação curricular individual nas séries finais é um grande desafio a ser 

enfrentado pela escola, devido às turmas serem numerosas e a maioria dos professores não se 

sentirem preparados a lidar com essas peculiaridades. Portanto, o coletivo escolar precisa se atentar 

ao fato que este aluno depois de incluído não pode retornar as séries iniciais ou ser encaminhado 

para escola especial, e tem direito a educação de qualidade. E isso só ocorrerá se forem realizadas 

as adequações curriculares de acordo com o seu nível de aprendizagem, respeitando suas 

especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

ARANHA, Maria Salete Fábio, Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de 

todos os alunos na escola. – Brasília: Ministério da Educação Especial, 2005. 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.  

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em 10 de 

março de 2014. 

 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 

Senado, 1998. 

 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares / Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de Educação Especial. – Brasília: 

MEC /SEF/SEESP, 1998. 

 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96. Brasília, 1996. 

 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica/Secretaria de Educação Especial. MEC/SEESP, 2001. 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. Brasília – Janeiro de 2008. 

 

 

BRASIL. DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999.  

Regulamenta a Lei n
o
 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências. 

Disponível:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em 10 de março de 

2014. 

 

 

BRASIL. DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. Promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. 

Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em 10 de 

março de 2014. 

 

 

BRASIL. LEI N° 010172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e 

dá outras providências.  

Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf>. Acesso em 10 de março de 

2014. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.956-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf


BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Politica Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.  Brasília: MEC/SEESP, 2008.  

 

 

CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro: ed. WVA, 1997. 

 

 

CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 

3.ed.Porto Alegre: ed. Mediação, 2010. 

 

 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. 9. ed.- Porto Alegre: 

Mediação: 2013. 

 

 

DSM – V. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Trad. Maria Inês Correa 

Nascimento... et al. ; 5ª ed. Porto Alegre: Artmed,2014.  

 

 

GIL, Antônio Carlos, Como elaborar projetos de pesquisa - 4. ed. - São Paulo :Atlas, 2002 

 

 

HEREDERO, Eladio. Sebastian. A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as 

adaptações curriculares. Revista Acta Scientiarum Education, Maringá, v.32, n.2, p.193-208, 

2010. 

 

 

LOPES, Esther. Adequação Curricular: Um Caminho para a Inclusão do Aluno Com 

Deficiência Intelectual. 2010. 169 f. Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Estadual 

de Londrina. Londrina, 2010. 

 

 

MENDES Enicéia Gonçalves - Breve histórico da educação especial no Brasil, Revista 

Educación y Pedagogia, vol.22 núm, 57, mayo-agosto, 2010. 

Disponível:<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9842/904

1>. Acesso em 12 de abril de 2014. 

 

 

MEC, SEESP.  Projeto Escola Viva. Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na 

escola. Alunos com necessidades especiais, nº 5 – Adaptações de Grande Porte. Brasília, 2000. 

 

 

MEC, SEESP.  Projeto Escola Viva. Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na 

escola. Alunos com necessidades especiais, nº 6 – Adaptações de Pequeno Porte. Brasília, 2000. 

 

 

OMOTE, Sampaio et al. A formação do professor de educação especial na perspectiva da 

Inclusão. In Raquel Lazzari Leite Barbosa (Org.). Formação de educadores – Desafios e 

perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP, 2003. 

 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9842/9041
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/9842/9041


PARANÁ. Edital Nº 36/2004 que estabelece as instruções especiais para a realização de Concurso 

Público de Provas e Títulos para provimento de 5500 (cinco mil e quinhentas) vagas para o cargo de 

Professor do Quadro Próprio do Magistério, nível de atuação Educação Básica, na modalidade de 

Educação Especial, no Nível I, Classe 1, Código PNI-1. Curitiba. Secretaria de Estado da 

Administração e da Previdência Departamento de Recursos Humanos- SEAP. 

 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado de Educação/Superintendência da Educação. Diretrizes 

Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos Inclusivos. Curitiba, 

2006. 

 

 

PARANÁ. Marcas Históricas no Conceito de Deficiência Intelectual. Grupo de Estudos aos 

Sábados 1º Encontro – Secretaria de Estado da Educação / Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional. Curitiba, 2009 

 

 

PARANÁ. Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão. Departamento 

de Educação Especial e Inclusão Educacional. Curitiba, 2009. Disponível em: 

<http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/educacao_especial/documentos%20oficiais/pol

itica__estadual.pdf>. Acesso em 17 de julho de 2014. 

 

 

PARANÁ. Instrução Nº 05/04. Estabelece critérios para o funcionamento da Sala de Recursos para 

o funcionamento de 5ª a 8ª séries, na área de Deficiência Mental e Distúrbios de Aprendizagem. 

SEED/DEE. Curitiba, 2004. 

 

 

PARANÁ. Instrução nº 16/2011: Estabelece normas para o funcionamento da Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I, na Educação Básica, na área de deficiência intelectual, deficiência física 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. Curitiba. 

SEED/SUED, 2011. 

 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação/ Departamento de Educação Básica/Semana 

Pedagógica, Anexo VII, Escolas da Rede Estadual, Semana Pedagógica, Curitiba, SEED, 2014. 

Impresso. 

 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação/ Departamento de Educação Básica/ Anexo VIII, 

Escolas da Rede Estadual, Semana Pedagógica, Curitiba, SEED, 2014. Impresso. 

 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação/Superintendência de Estado da 

Educação/Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional/Centro Estadual de 

Avaliação e Orientação Pedagógica, Curso de Avaliação Psicoeducacional no Contexto 

Escolar/Subsídios para Avaliação no Contexto escolar – Orientações Pedagógicas, Curitiba: 

SEED, 2013. Impresso.  

 

 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/educacao_especial/documentos%20oficiais/politica__estadual.pdf
http://www.nre.seed.pr.gov.br/toledo/arquivos/File/educacao_especial/documentos%20oficiais/politica__estadual.pdf


PARANÁ/SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/ SUPERINTENDÊNCIA DA 

EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção de Currículos 

Inclusivos. Curitiba, 2006. 

 

 

SANTOS, Daísy Cléia Oliveira dos. Potenciais dificuldades e facilidades na educação de alunos 

com deficiência intelectual. Educ. Pesqui. [online]. 2012, vol.38, n.4, pp. 935-948. ISSN 1517-

9702.   

Disponível :<http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022012000400010>. Acesso em 15 de abril de 

2014. 

 

 

SAMPAIO, Cristiane T. Educação inclusiva: o professor mediando para a vida. Salvador: 

EDUFBA, 2009.  162 p.  

Disponível:<http://static.scielo.org/scielobooks/3hs/pdf/sampaio9788523209155.pdf>.Acesso em 

15 de março de 2015. 

 

 

SACRISTAN, J. Gimeno. O Currículo, uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: ed. Artmed, 

2000. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022012000400010
http://static.scielo.org/scielobooks/3hs/pdf/sampaio9788523209155.pdf%3e.Acesso



