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1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA – 

TURMA – PDE/2014.  

 
 
 

Titulo: Práticas Pedagógicas na Escola Inclusiva: Adaptação Curricular 

Autor: Denise Lopes da Silva 

Disciplina/Área: Educação Especial 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 

CEEBJA – Profª. Geni S. Lemos 
Rua Cel Cecílio Rocha, nº 395 

Município da escola: Jacarezinho 

Núcleo Regional de Educação: Jacarezinho 

Professor Orientador: Maria Lúcia Vinha 

Instituição de  Ensino Superior: 
UENP – Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 

Relação Interdisciplinar:  

Resumo: 

O presente trabalho se refere ao material 
didático-pedagógico que se encontra no 
formato de Unidade Didática, cujo tema 
aborda: Práticas Pedagógicas na Escola 
Inclusiva – Adaptações Curriculares. 
O tema foi idealizado com o propósito de 
fomentar discussões e debates acerca das 
Adaptações Curriculares nas escolas, por 
ser o caminho de acesso ao currículo e 
consequentemente, a uma aprendizagem de 
qualidade, sendo direito de todos, 
independente de suas especificidades. Para 
o aprofundamento teórico metodológico 
sobre as Adaptações Curriculares é 
necessário incluirmos em nossas reflexões: 
Inclusão e o envolvimento da escola nesse 
processo; Currículo e a importância de uma 
proposta curricular inclusiva e para 
finalizarmos é necessário refletirmos sobre a 
Formação Continuada como possibilidade 
de superação do professor, objetivando 
mudanças em sua prática pedagógica. 
 

Palavras-chave: Inclusão. Currículo. Adaptações Curriculares 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: Professores e Equipe Pedagógica 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 

Ao mencionar práticas inclusivas, remete-se ao conceito de escola 

inclusiva, que em sua essência refere-se a um padrão de instituição que valoriza 

práticas educativas que vão ao encontro á diversidade dos alunos, satisfazendo 

suas necessidades acadêmicas e sócio emocionais que se evidenciam no 

ambiente escolar. (COMENIIUS, 2012) 
 

Qualquer escola que deseje seguir uma política de Educação 
Inclusiva terá de desenvolver políticas, práticas e culturas que 
respeitem a diferença e a contribuição activa de cada aluno para a 
construção de um conhecimento partilhado. Procura por esse meio 
alcançar, sem discriminação, a qualidade acadêmica e contexto 
sociocultural de todos os alunos. (COMENIUS, 2012, p. 3) 

 

Segundo Sanches (2005) a inclusão escolar somente se efetiva se foram 

criadas, inseridas e praticadas em sala de aula estratégias e práticas distintas das 

que comumente são praticadas, contudo tal condição é dependente de condutas, 

conhecimento, competências e habilidades dos docentes para renovarem e com a 

criatividade criarem contextos para um processo de ensino que satisfaça as 

necessidades e potenciais dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Assim, percebe-se que criar uma sala de aula inclusiva representa um desafio. 

O presente trabalho se refere ao material didático-pedagógico que se 

encontra no formato de Unidade Didática, cujo tema aborda: Práticas Pedagógicas 

na Escola Inclusiva – Adaptações Curriculares. 

O tema foi idealizado com o propósito de fomentar discussões e debates 

acerca das Adaptações Curriculares nas escolas, junto aos professores e equipe 

pedagógica, por ser um caminho de acesso ao currículo e consequentemente, a 

uma aprendizagem de qualidade, garantindo que todos os alunos, independente de 

ser deficiente ou não, possa usufruir dessa aprendizagem. 

Para o aprofundamento teórico metodológico sobre as Adaptações 

Curriculares é necessário trazermos à tona, três temas fundamentais que irão 

nortear nosso trabalho: Inclusão e o envolvimento da escola nesse processo; 

Currículo e a importância de uma proposta curricular que atenda as necessidades 

de todos os alunos e para finalizarmos é necessário refletirmos sobre a Formação 
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Continuada como possibilidade de superação do professor, objetivando mudanças 

em sua prática pedagógica. 

Assim, compreende-se que é de fundamental importância a  

reformulação da escola, objetivando a transformação de concepções, focando na 

promoção de uma educação inclinada para a ética, para o exercício da cidadania, 

uma vez que a educação é a forma de construção e reconstrução de valores com 

intensão de  desenvolver o indivíduo mais humano; assim, numa educação neste 

contexto, é crucial o resgate de valores de solidariedade, de fraternidade, de 

respeito às distinções e às singularidades de cada indivíduo. (SIEGEL, 2005)  

Observando que há uma diversidade de contrapontos ao que se alude ao 

discurso e a efetivação da prática em sala de aula, bem como considerando que o 

docente em sua prática pedagógica encontra dificuldades para proporcionar uma  

educação que atenda os alunos em suas necessidades educacionais especiais, 

bem como levando-se em conta a significativa demanda de alunos com 

necessidades especiais em instituições de ensino regular, é fundamental tratar 

desse tema para que se possa desenvolver reflexões acerca da importância da 

otimização das práticas pedagógicas para a escola inclusiva, visando melhorar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Para a efetivação da inclusão, é necessário que o aluno tenha acesso ao 

currículo. Sendo assim, o acesso ao currículo só vai acontecer se houver 

mudanças, que levem os profissionais da educação a romperem com as barreiras 

atitudinais, ou seja, a atitude das pessoas, frente à diferença e/ou deficiência. 

Diante disso, para que a inclusão aconteça de fato, precisamos de mais 

capacitação/formação que atinja os profissionais da educação de uma forma mais 

efetiva, garantindo assim, oportunidades iguais aos alunos público alvo da 

Educação Especial, promovendo, o que defendia Freire (1987), quando diz que a 

aprendizagem nada mais é do que um sistema de ações inclinados para a 

promoção de uma educação libertadora, humana e humanizante. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1. INCLUSÃO E O ENVOLVIMENTO DA ESCOLA  

 

 
A questão da inclusão em um contexto amplo, ultrapassando o sentido 

educacional, implica considerar a inclusão social, na qual nos remete o sentido de 

uma exclusão social, de acordo com Kazmierczak (2010) é saturada de significados, 

não-significados e contra-significados, mas em sua essência pode ser traduzido 

como sendo o ressentimento daqueles que não podem obter aquilo que reivindicam.  

Rosseau (2009) trouxe as bases conceituais do que se pode associar à 

exclusão, de acordo com o autor, as desigualdades podem ser naturais ou físicas e 

encontram origem naquelas já existentes entre os indivíduos da espécie humana, 

como raça, idade e sexo, por exemplo. Ainda se destacam as desigualdades morais 

ou polícias, que estão ligadas à estrutura de organização da sociedade, produzindo 

diferenças de uns em prejuízos de outros, como ser rico ou pobre, por exemplo. 

Assim, a exclusão social implica em negar algo a determinado grupo de 

pessoas que não se enquadram em um paradigma comumente aceito, basicamente, 

a exclusão social se relaciona a condição de “não ter”, “ser diferente”, “não 

enquadrar-se no perfil” e assim por diante. 

Nesse sentido Pochamnn et al. (2004) comenta: 

 

A exclusão social manifesta-se crescentemente como um fenômeno 

transdisciplinar que diz respeito tanto ao não acesso de bens e 

serviços básicos como a existência de segmentos sociais sobrantes 

de estratégias restritas de desenvolvimento socioeconômico, 

passando pela exclusão dos direitos humanos, da seguridade e 

segurança pública, da terra, do trabalho, da renda suficiente, da 

educação dentre outras perspectivas. 

 

Assim, a inclusão implica em um caminho oposto ao do que se foi 

mencionado, mas especificamente oferecer para que o indivíduo tenha, proporcionar 

condições para que ele seja situado no mesmo patamar daquele dito “normal e 

tantos outros contextos que exclui boa parte da população do exercício de direitos e 
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deveres que são atribuídos a todos, excluídos ou não, sendo essa última condição 

um paradoxo social. 

A que se refere especificamente à educação, o termo “inclusão” já traz em 

sua essência a concepção da exclusão, de modo que somente se pode incluir aquilo 

que está excluído; e para se tratar da inclusão escolar, é crucial refletir acerca de 

tudo da essência desta questão para se elaborar o processo de construção dos 

indivíduos. (SOUZA FREIRE, 2012). 

 

A educação inclusiva reconhece e respeita todas as diferenças 
existentes, reconhece as limitações e conhece as necessidades 
específicas de cada aluno. Essa educação é pautada no atendimento 
às necessidades dos educandos, fazendo-se necessário que se 
rompa com velhos paradigmas, de maneira que seja efetivada uma 
"revolução" na inclusão que se propõe. Precisa-se, pois, obter um 
sistema educacional inclusivo, na definição ampla deste conceito, é 
imprescindível que se parta do princípio de que todas as crianças 
podem e devem aprender que se respeite todas as diferenças 
existentes entre os alunos e que a metodologia pedagógica atenda 
às necessidades de todos os discentes. É necessário ter uma visão 
holística da situação. Atitudes dinâmicas, flexíveis, lúdicas, 
abrangentes, que se distanciem do limitado, do separatista, atitudes 
voltadas para uma escola cidadã, livre de preconceitos, limitações, 
em que a diferença seja realmente valorizada. (SOUZA FREIRE, 
2012, p. 4). 

Ainda segundo Souza Freire (2012) a educação inclusiva é um 

instrumento com o potencial renovador nas escolas, uma vez que ela permite a 

ampliação de horizontes e a participação ativa dos alunos no processo 

ensino/aprendizagem, referindo a oferta de um novo significado da tradicional 

estrutura de ensino para receber o aluno com necessidade especial, levando em 

conta neste contexto, as políticas praticadas, os procedimentos de ensino, além de 

outras dinâmicas da comunidade escolar. 

 A educação escolar, estribada nesta nova proposta de educação vai ao 

encontro à condição humana em condição de respeito, promovendo a igualdade e 

uma educação democrática, de modo que o aluno possa aprender, muito mais, 

aprendendo a partir de sua especificidade, tendo como foco precípuo a contribuição 

de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal a fim e que cada 

indivíduo se elabore como um ser pleno em um contexto amplo. 

Assim sendo, a partir destes pressupostos, é possível compreender que 

nas práticas inclusivas tendem-se a permitir que todos os alunos, sem distinção 
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tenham acesso ao processo ensino/aprendizagem, sem desconsiderar aqueles que 

necessitam de uma atenção especial, como os alunos com necessidades 

educacionais especiais, esta forma de conduta se trata de uma educação voltada 

para a ética, na valorização de situar todos no mesmo patamar, mesmo que 

determinados alunos emancipem de um pseudo-padrão de normalidade.  

A escola consegue romper com as barreiras atitudinais, quando ela se 

propõe a refletir sobre as dificuldades enfrentadas ao trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais, buscando parcerias na resolução dos 

problemas e envolvendo principalmente a comunidade.  

Serra (2006, p. 33) expõe que: 

[...] promover a inclusão de deficientes significa, sobretudo, uma 
mudança de postura e de olhar acerca da deficiência. Implica quebra 
de paradigmas, reformulação do nosso sistema de ensino para a 
conquista de uma educação de qualidade, na qual o acesso, o 
atendimento adequado e a permanência sejam garantidos a todos os 
alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades.  

 

Diante deste cenário, viabilizar a prática inclusiva depende muito da 

diligência docente, de seu comprometimento com a questão da educação inclusiva, 

bem como, da cooperação de todo corpo pedagógico, sem o qual a educação 

inclusiva não se concretiza, pois, conforme destaca Carvalho (2007), por um lado 

foram criados dispositivos legais que criaram e instituíram a escola inclusiva, contudo, 

por outro, a consolidação desta proposta ainda depende da retirada de obstáculos 

conceituais, de atitudes, político e administrativa resultantes de diversos e complexos 

fatores que colocam em situação de desigualdade os alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

 

 

3.2. A IMPORTÂNCIA DE UMA PROPOSTA CURRICULAR INCLUSIVA 

 

 
Ao refletirmos sobre as adaptações curriculares, precisamos ter claro que o 

currículo é a ponte entre a teoria educacional e a prática pedagógica, que necessita 

de um planejamento, proporcionando informações concretas sobre o que ensinar, 

como ensinar, quando ensinar, como e quando avaliar. (Cool apud Carvalho, 2003) 
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Analisando o currículo, Carvalho (2007), nos diz: 
 

O currículo escolar deve ser entendido como o conjunto de experiências 
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. 

 

Ao contrário do que vemos na prática das escolas, pois na realidade, o 

currículo ainda é associado à matéria, a conteúdos, não levando em consideração o 

meio em que o aluno vive e a bagagem que ele já traz de casa.   

Consoante com a exposição de Aranha (2003), na educação inclusiva, o 

currículo deve estribar-se, igualmente, na concepção da diferença e não no ajuste do 

aluno ao currículo, ou seja, o caminho deve ser inverso, o currículo deve adaptar às 

necessidades do aluno; mais especificamente, é a equipe escolar que deve atuar no 

sentido de promover as mudanças necessárias para que o aluno acesse o currículo. 

A maior dificuldade detectada, nas instituições do ensino comum, está na 

forma de colocar em prática o currículo, que no momento não atende nem aos alunos 

“ditos” normais, muito menos os alunos com necessidades especiais. 

Desta forma, Sacristán (2002) evidencia que currículo e a “expressão da 

função socializadora da escola”, sendo uma ferramenta que nos auxilia a 

compreender a prática pedagógica, estando intrinsicamente relacionada com a 

formação do professor. 

Neste sentido, podemos dizer que a melhoria da qualidade de ensino, 

bem como as mudanças na prática pedagógica, passa pelo currículo, que muitas 

vezes, é passado de ano para ano sem levar em consideração que as turmas de 

alunos não são as mesmas e cada vez mais, seus desejos e as formas de 

respostas educativas são diferenciadas. 

Almeida (2003, p. 117) ressalta que o currículo, da maneira que vem 

sendo trabalhado nas escolas hoje, pode prejudicar ou inibir qualquer iniciativa 

inclusiva, pelo motivo de seu fraccionamento, sua desintegração e a dicotomia que 

existe entre a teoria e a prática e entre o professor e o aluno. 

De fato, é necessário que haja mudanças nas concepções arraigadas de 

nossas escolas, sobre a diversidade, rompendo com as barreiras que nos impedem 

de transformar a instituição de ensino  em uma escola inclusiva, valorizando as 

diferenças e principalmente articulando  a teoria com a prática . 
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Nosso currículo precisa urgentemente de uma maior atenção, para que 

sua construção retrate as intenções da escola, organizando-o de forma a atender 

todos os alunos e suas especificidades, sendo eles deficientes ou não. 

Em vista disso, fica clara a necessidade de desenvolvermos um currículo 

que garanta não apenas o acesso, mas também a permanência na escola regular, 

bem como o sucesso do aluno com deficiência, através das flexibilizações ou 

adaptações curriculares. 

 

 

3.3. ADAPTAÇÕES CURRICULARES – ACESSO À APRENDIZAGEM 

 

 
No texto das Diretrizes Curriculares para a Educação Especial na 

Educação Básica, encontramos a seguinte explanação sobre flexibilização: 

 

[...] flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o 
significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias 
de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação 
adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 
pedagógico da escola, [...]. (BRASIL, 2001). 
 

Acrescentamos que, quando nos referimos a conteúdos básicos não 

significa o empobrecimento ou a banalização do currículo, mas sim torná-lo adequado 

para atender as especificidades de todos os alunos com ou sem deficiência. 

Devemos lembrar também, que a flexibilização não beneficia somente os 

alunos com deficiência, mas todos que estão à margem do processo ensino-

aprendizagem, bem como, aqueles que, por algum motivo, não aprendem de forma 

convencional. 

A aprendizagem do aluno com deficiência não deve ser centrada em suas 

deficiências ou limitações, mas sim, dar ênfase em suas capacidades, em seu 

potencial, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal (nos termos de Vygotsky), 

sem no entanto ignorar suas dificuldades decorrentes de suas necessidades 

educacionais especiais. 

De acordo com Perrenoud (2001), parte significativa das estratégias de 

ensino dinamizada pelos docentes deve ser adaptada aos atributos dos alunos, de 
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modo que diante desta realidade fica evidente a importância das adaptações 

curriculares para a inclusão do aluno com necessidades educacionais. 

Assim, é imprescindível que um novo olhar paire sobre esses alunos e 

sobre as suas necessidades, assim como deve surgir também um novo olhar sobre o 

papel da escola.  

A situação atual em que se encontram os sistemas educacionais 

demonstra que, para atender às necessidades dos alunos especiais, necessita-se ter 

apoio de vários setores, a fim de que se superem restrições, preconceitos e que se 

trabalhe no sentido de compensar todas as ações desse alunado. 

 

Nesse sentido Aranha (2002, p.5) observa que: 

  
[...] as Adaptações Curriculares, então, são os ajustes e modificações 
que devem ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares, para 
responder às necessidades de cada aluno, e assim favorecer as 
condições que lhe são necessárias para que se efetive o máximo 

possível de aprendizagem.  
 
Sob esse enfoque, ressaltamos a importância da identificação das 

necessidades educacionais dos alunos e as do contexto educacional, bem como a 

análise dos conteúdos e objetivos das diferentes áreas de conhecimento para que o 

professor do ensino comum, juntamente com a colaboração da equipe pedagógica da 

escola, a gestão e o professor especializado trabalhem na indicação da tipologia das 

adaptações curriculares. 

Ainda, segundo Aranha (2003), os ajustes que passam por modificações 

promovidas no currículo envolvem objetivos, conteúdos, métodos de ensino, processo 

de avaliação e temporalidade do processo de ensino e aprendizagem, adaptados de 

acordo com as necessidades de cada aluno. 

Para realizar a adaptação curricular é necessário que o projeto  

pedagógico da escola e o planejamento de ensino devem considerar objetivos 

educacionais e estratégias didático-pedagógicas que garantam acessibilidade de 

todos os alunos na rede escolar.  

As adaptações podem ser divididas em duas categorias: as de grande 

porte (significativas) que são de competência e atribuição das instâncias político-

administrativas; e as de pequeno porte (não significativas) que são realizadas pelo 
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professor no contexto normal das atividades docentes realizadas em sala de aula 

(BRASIL, 1998). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN -Adaptações Curriculares em 

ação (2002) trazem o contexto da adaptação curricular para a harmonia do processo 

ensino/aprendizagem no sentido de promover a educação inclusiva, segundo este 

documento as adaptações curriculares deve ser compreendida em um processo que 

se realiza em três níveis a saber: 

 A partir do Projeto Político Pedagógico da instituição, na qual vai permitir 

identificar e analisar as adversidades da instituição, bem como determinar 

metas e objetivos dos docentes, funcionários, gestores e outros envolvidos 

com o aluno; 

 A partir do currículo a ser aplicados em sala de aula, construindo uma 

proposta que possa atender as expectativas de todos os alunos, portadores 

de necessidades especiais ou não; 

 A partir da perspectiva individual, elaborando e implementando um 

Programa Educacional Individualizado. 

A partir desta perspectiva, compreender que adaptações curriculares são 

definidas como sendo: 

[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 
peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 
currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, 
para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas 
circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação 
pedagógica e as ações docentes fundamentadas em critérios que 
definem o que o aluno deve aprender; como e quando aprender; que 
formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo 
de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno (BRASIL, 2002, 
p.33). 

 

A partir da conceituação supra, compreender que a adaptação curricular 

deve ser entendida como uma flexibilização do currículo, na qual se pressupõe a 

existência da necessidade alteração ou modificação no processo de 

ensino/aprendizagem, principalmente ao que se alude ao currículo escolar, e para 

isso, este deve ser considerado como referência na localização de possíveis 

ajustes em decorrência das necessidades especiais de alunos. 
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Além dos aspectos já mencionados, cabe ainda ressaltar a importância 

de projetos ou propostas que garantam a formação continuada de todos os que 

trabalham na comunidade escolar. 

Assim sendo, as adaptações curriculares permitem criar condições 

físicas, ambientais, materiais e metodológicas para que o aluno com necessidades 

especiais tenha um melhor aproveitamento no processo ensino/aprendizagem, ou 

seja, propicia melhores aspectos de comunicação, interação e mobilidade, 

privilegiando a participação efetiva na educação.  

 
 

  3.4. FORMAÇÃO CONTINUADA COMO POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

 

A função do professor, além de ensinar, proporcionar a aprendizagem ao 

aluno, é uma busca frequente de conceitos e procedimentos para superar os 

desafios encontrados nos diversos setores da sociedade. Sendo que, um desses 

desafios é o de garantir a todos os seres humanos o direito do exercício pleno da 

cidadania.  

Contudo, em docentes que trabalham com educação especial, é 

observado que se deparam com significativas dificuldades resultantes das 

limitações de recursos, adaptações nas instituições, falta de materiais e recursos 

didáticos que permitam a facilitação dos processos de ensino e aprendizagem, 

acresce-se a isso o desafio no enfrentamento de pressões fundados na condição de 

estarem trabalhando com um aluno especial. (FAVERO E PANTOJA, 2007) 

Cada aluno possui necessidades específicas, portanto é preciso  que os 

docentes estejam preparados pedagogicamente para lidar com esses alunos, 

cumprindo com o seu papel de garantir acesso a todos de igual maneira. 

De acordo com a LDB (BRASIL, 1996) em seu art. 59, inciso III, ressalta a 

importância da preparação adequada dos professores, como sendo um dos fatores 

fundamentais para a inclusão, ao estabelecer que, os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades educacionais especiais, “[...] 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns”. 
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Refletindo sobre essa questão, percebemos que há um erro de percurso na 

trajetória da implementação da LDB (1996) em relação a este aspecto, porque os 

professores do ensino comum, salvo as exceções, não se dispõem a participarem de 

capacitações para trabalhar com alunos de necessidades educacionais especiais, 

para esconderem atrás de um discurso, cujo enfoque é: “[...] não estudamos para 

trabalhar com esses alunos”. 

Claro, não podemos generalizar, existem professores excelentes que 

mesmo sem capacitação apropriada, buscam trabalhar respeitando as dificuldades  e 

o  potencial do aluno, praticando a inclusão sem mesmo se apropriar de seu 

conhecimento. 

Desta forma, considerando o princípio da inclusão e do respeito pela 

diversidade, torna-se imprescindível a capacitação dos docentes como condição 

relevante para se concretizar a inclusão, igualmente, assegurar recursos didáticos, 

bem como instalações adequadas, permitindo que os alunos com necessidades 

especiais tenham o acesso à educação; contudo os docentes devem diligenciar-se 

em inserir-se nesta circunstância e desvelar novas práticas pedagógicas para que a 

educação inclusiva se efetive, uma vez que são os docentes que podem mediar o 

ensinar e o aprender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A inclusão escolar é uma realidade legal, há mais de duas décadas o 

discurso é evidente, contudo a prática ainda deixa a desejar não obstante os mais 

diversos estudos e propostas para sua viabilização.  

Além de vontade política, crucial para que programas de inclusão escolar 

sejam concretizados, uma vez que instituições necessitam de estruturas físicas e 

materiais para tal condição, bem como um processo de formação inicial que valorize a 

educação inclusiva; o comprometimento docente ao adotar a adaptação curricular é 

determinante diante da ineficiência em fazer valer o que preconiza a lei.  

A realidade docente é complexa, trabalha com ausência de estrutura física, 

material, a ele é atribuído inúmeras responsabilidades em relação ao aluno,  

condições estas que são limitantes e desmotivacionais, no entanto, o fazer docente 

implica em promover o conhecimento, preparando o indivíduo para a vida, esta 

condição deve ser o fator motivacional para o aprimoramento constante, de modo que 

buscar o conhecimento necessário para que a educação inclusiva seja efetivada é 

importante, não somente como realização pessoal, mas sim para a realização do 

aluno com necessidades educacionais especiais e principalmente,  pela  preservação 

de seu direito a uma educação de qualidade. 

Enfim, para incluir o aluno em condições adequadas na escola regular e no 

ensino comum, é preciso que haja acesso ao currículo com as devidas adaptações 

curriculares, e que esse currículo seja flexível e dinâmico, com envolvimento de todos 

os profissionais da educação e que o professor busque e receba uma formação 

continuada de qualidade e tenha vontade aliada ao conhecimento para que realmente 

a inclusão aconteça. 

O conteúdo principal a ser tratado na aplicação desta Unidade Didática é a 

importância das adaptações curriculares para viabilização da educação inclusiva, a 

fim de despertar a consciência dos docentes acerca da importância de sua prática 

pedagógica junto a alunos com necessidades educacionais especiais. 

Na concretização dessas ações, utilizaremos a observação “in loco”, 

através de entrevistas, palestras, vídeos para motivar o grupo, promovendo 

discussões, debates trabalho com textos e trabalho em grupo. 
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