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Apoiar o estudante com Necessidades Educacionais Especiais não é 

tarefa apenas de um grupo de profissionais especializados, mas do 

conjunto dos professores de toda comunidade Fmit. A acessibilidade 

arquitetônica, tecnológica e comunicacional são importantes, porém, 

precisamos ir além, e direcionar nossas iniciativas para a promoção da 

acessibilidade programática, atitudinal, instrumental, metodológica e 

pedagógica aos nossos alunos.

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) convida você, professor, 

a conhecer alguns norteadores básicos para sua atividade docente 

orientados para a Educação Inclusiva. Este e-book contém orientações 

e sugestões para subsidiar o dia-a-dia do seu trabalho no apoio ao 

aluno portador de Necessidades Educacionais Especiais, com o intuito 

de diminuir as desvantagens na sua formação acadêmica. 

SENHORES PROFESSORES,



Você, professor, é um agente fundamental no 

processo de inclusão e formação integral do aluno. 

É  função do professor acolher individualmente o 

aluno que apresenta sinais de sofrimento emocional, 

o qual, por sua vez, impacta negativamente no 

seu processo de aprendizagem. 



São estudantes que, por apresentarem determinadas condições específicas, podem 

necessitar de recursos educativos particulares durante todo ou parte do seu percurso 

formativo, de forma a facilitar o seu desenvolvimento acadêmico, pessoal e sócio-

emocional. 

São considerados estudantes com Necessidades Educacionais Especiais: 

. Estudantes que apresentem deficiências físicas ou sensoriais (Deficiência Auditiva; 

Deficiência Visual; Deficiência Motora, outras); 

. Estudantes com Dislexia, Discalculia, Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);

. Estudantes que apresentem Transtorno Global de Desenvolvimento (diferentes 

transtornos do espectro autista, psicose, Síndrome de Asperger, Síndrome de 

Kanner e Síndrome de Rett), Altas Habilidades de Superdotações;

. Estudantes com doenças permanentes (Asma, Epilepsia, outras…) ou de longa 

duração, associadas a tratamentos periódicos e freqüentes ou a tratamentos 

agressivos (radioterapia, quimioterapia, ou equiparáveis), que os coloquem, em 

termos de desempenho acadêmico em uma situação desfavorável.

Estudantes com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE): o que são? 



Acessibilidade

Estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam 

adequar a ação educativa às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, 

levando-se em conta que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à 

diversificação de necessidades dos alunos na IES. 

As adaptações curriculares pressupõem adaptações do currículo regular, quando 

necessário, para torná-lo apropriado às particularidades dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais: não um novo currículo, mas um currículo 

dinâmico, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 

Nestas 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 de ensino são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno.

Adaptações Curriculares: o que são? 



Caso o professor perceba no seu aluno a presença de Necessidades Educacionais 

Especiais, deve acolhê-lo em uma conversa individual, a partir de uma escuta ativa 

e reflexão conjunta para seja estabelecido o melhor modo de trabalho. O professor 

deve comunicar via email ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) acerca da 

necessidade de acompanhamento individual do discente. 

Sugestões Gerais

Ao professor cabe:

·  com naturalidade junto ao aluno, sem protegê-lo excessivamente e, por outro Agir

lado, sem ignorar suas dificuldades e sua condição;

·  cópia do material utilizado em sala;Oferecer

·  e disponibilizar material em base virtual (internet);Produzir

·  que suas aulas sejam gravadas;Permitir

·  com antecedência a bibliografia que será utilizada no curso à Encaminhar

biblioteca de sua unidade para que esta providencie a aquisição dos livros e sua 

devida adaptação;

·  um horário de atendimento individual.Disponibilizar

Aulas (orientações comuns a todas as NEE)



Ao professor cabe:

·  um tempo extra para entrega de trabalhos e realização de provas;Permitir

·  as instruções gerais oralmente e por escrito;Comunicar

·  avaliações adequadas às diferentes dificuldades, como provas orais emOferecer

letra ampliada ou em braile;

·  a utilização de microcomputador para alunos cegos, tetraplégicos e comPermitir

paralisias cerebrais;

·  para alunos surdos ou com deficiência auditiva outros mecanismos de Adotar

avaliação de sua linguagem, considerando as dificuldades resultantes de sua 

limitação e, nas provas discursivas, valorizar o aspecto semântico do texto sobre 

o aspecto formal.

Provas e Trabalhos



Grande parte dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais desconhecem 

seus direitos junto à IES e não procuram o Núcleo de Acessibilidade e inclusão (NAI). 

Em geral, estes alunos ocultam suas condições e vivenciam ao longo de sua 

trajetória situações de preconceito, indiferença e discriminação negativa entre seus 

pares. Deste modo, todos nós, comunidade Fmit, temos o compromisso e o desafio 

de identificar quem são estes alunos para realizar , com eles, com o NAI, coordenação 

um acompanhamento personalizado e adaptar as ferramentas de aprendizado que

necessitem ser revistas. 

O NAI considera fundamental que o docente conheça, resumidamente, as principais 

características associadas às NEE para que, se preciso, ele possa identificar e traçar 

um plano de trabalho individualizado com auxílio da rede de apoio oferecida pela IES.

Ajudando o docente a identificar e a 
atuar junto aos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais



Além das recomendações gerais, a seguir algumas recomendações especificas de 

grande importância.

 É o comprometimento parcial (de 40 a 60%) ou total da visão.Deficiência Visual:

Atenção: Não são deficientes visuais pessoas com doenças como miopia, 

astigmatismo ou hipermetropia que podem ser corrigidas com o uso de lentes ou 

em cirurgias. 

 Atuação em Sala de Aula:

·L er em voz alta o conteúdo de projeções visuais e anotações de lousa;

·N ão esquecer de alertar o estudante sempre que houver mudanças na disposição

da sala de aula; 

·E vitar posicionar-se em frente de fontes de luz (janelas, etc);

·P ermitir que o aluno mude de lugar, sempre que necessário, consonante as tarefas 

em causa e as ajudas óticas e/ou técnicas que utiliza; 

·C onceder ao estudante o tempo necessário para que possa realizar tarefas que 

exijam maior esforço visual, como a leitura;

·P ermitir que as aulas sejam gravadas.

Recomendações Específicas



 O aluno com perda auditiva em geral faz uso de aparelhosDeficiência Auditiva:

auditivos, logo, é possível identificar esse aluno pelo uso de aparelho. A deficiência 

auditiva é a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de 

compreender a fala através da orelha, manifestada como surdez leve/moderada e 

surdez severa profunda.  

 Atuação em Sala de Aula:

. Reconhecer a existência de duas realidades distintas na área da Deficiência Auditiva: 

a existência de surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e, também, 

a existência de surdos usuários da Língua Portuguesa, muitas vezes não usuários de 

LIBRAS, oralizados, e que, em muitos casos, realizam leitura labial. Saber que essas 

duas realidades necessitam de recursos de acessibilidade diferentes para favorecer 

o seu aprendizado e comunicação;

. Utilizar a escrita ou recursos visuais para favorecer a apropriação do conteúdo 

abordado verbalmente;

. Cuidar para que o ambiente de classe tenha poucos ruídos, principalmente em 

caso de estudante com deficiência auditiva que utiliza prótese auditiva ou Implante 

Coclear, e também para os que precisam fazer a gravação em áudio das aulas para 

depois ouvi-las;

. Compreender e assegurar o papel do intérprete de LIBRAS em sala de aula: 

traduzir/interpretar as aulas ministradas e as interações sociais estabelecidas entre 

docentes e discentes e entre discentes, colaborando para apreensão do conteúdo e 

do contexto social onde acontece a aula;

. Evitar falar enquanto escreve na lousa.



 Métodos especiais de ensino só são necessários para os Deficiência Física:

estudantes cujas deficiências físicas sejam complicadas por dificuldades resultantes 

de lesões neurológicas, com comprometimentos severos de interação e comunicação. 

 Atuação em Sala de Aula:

·O ferecer ajuda e aguardar que o estudante diga como proceder;

·O rganizar a sala de aula permitindo a mobilidade do estudante em cadeira de rodas;

·P rocurar sentar-se, durante conversas longas, ficando no mesmo nível do olhar do 

estudante usuário da cadeira de rodas;

·F icar à vontade ao utilizar vocábulos como 'correr' ou 'caminhar', pois as pessoas 

com deficiência também as usam;

·R ealizar provas orais, recorrendo sempre que necessário às assessorias legais em 

exames de textos longos;

·P ermitir que as aulas sejam gravadas.



Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) leve podem não apresentar 

deficiência intelectual ou déficit na linguagem, mas manifestar dificuldades de 

aprendizagem associadas às habilidades organizacionais e atencionais. Problemas 

com a velocidade na execução de tarefas pode prejudicar a apropriação de conceitos.

Além de dificuldades de comunicação e interação social, estes alunos podem referir 

timidez, sensibilidade (restrições ao toque, luz, texturas, sons), dificuldade em lidar 

com muitos estímulos, evitação de determinados locais. Podem ser vistos como 

alunos mais ríspidos ou que não gostam/querem conviver com os demais, além de 

possuírem apego à rotina e/ou padrões ritualizados de comportamento. 

Sabe-se, porém, que o autismo pode estar associado a outros quadros clínicos, 

como TDAH ou Transtorno de Ansiedade, por isso níveis excessivos de desatenção/

desorganização e/ou hiperatividade podem ser observados igualmente neste 

grupo de alunos.



 Atuação em Sala de Aula:

·A lunos com TEA frequentemente apresentam exagerado apego a rotinas. Dessa 

forma, o professor deve facilitar a previsibilidade da rotina usando preditores 

visuais como agendas ilustradas, calendários e sequência das atividades, indicando 

o que vai acontecer e em quais momentos;

·A ntes do início do ano letivo, o professor deve definir os objetivos educacionais a 

serem alcançados, o tempo e suporte necessários, e estabelecer critérios objetivos 

de avaliação;

·O  professor deve checar o entendimento do aluno a cada passo da explicação;

·A pós uma pergunta, dar um tempo extra para reflexão;

·O  aluno deve ser frequentemente informado sobre seu comportamento para 

desenvolver sua capacidade de auto-monitoramento;

·P ara avaliar, o professor deve priorizar o progresso individual do aluno com TEA, 

tendo por base um Plano Educacional Individualizado e a valorização de aspectos 

qualitativos ao invés de quantitativos.



Transtorno do Déficit de Atenção/
Hiperatividade (TDAH)

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de 

desatenção, inquietude e impulsividade. 

Atuação em Sala de Aula: 

·S e posicionar próximo ao aluno enquanto apresenta a matéria;

·O  aluno deverá receber instrução de forma segmentada, seriada (evitando-se longas 

apresentações) e multissensorial, contemplando diferentes estilos de aprendizagem

(visual, auditiva e sinestésica);

·A pós uma pergunta, dar um tempo extra para reflexão;

·S implificar e dividir instruções complexas, tornando-as mais concretas e atreladas 

a conhecimentos prévios relevantes e associados à vida diária do aluno;

·O s trabalhos de maior duração devem ser divididos em segmentos, podendo ser 

entregues em várias etapas;

·O  aluno deve ser frequentemente informado sobre seu comportamento para 

desenvolver sua capacidade de automonitoramento;

·P ara avaliar, o professor deve priorizar o progresso individual do aluno com TDAH 

tendo por base um Plano Educacional Individualizado e a valorização de aspectos 

qualitativos ao invés de quantitativos. Se necessário, ler as perguntas para o aluno, 

privilegiar avaliação oral a escrita ou avaliações a serem realizadas em casa. Tempo 

mínimo (evitando que o aluno abandone a avaliação antes de tentar finalizá-la) e 

tempo extra podem ser previamente estabelecidos pelo professor se necessário.



Distúrbios Específicos de Aprendizagem

É um termo global que diz respeito a um grupo de dificuldades referentes a 

aquisição e uso de habilidades acadêmicas como leitura, escrita e matemática.

 A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de Dislexia:

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no 

reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e 

em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente 

fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades 

cognitivas.

Atuação em Sala de Aula: 

·T ransmitir informações curtas e espaçadas, pois estes alunos frequentemente 

apresentam dificuldades para reter informações mais longas, o que prejudica a 

compreensão das tarefas. A linguagem também deve ser direta e objetiva, evitando 

colocações simbólicas, sofisticadas ou metafóricas; 

·O  aluno com dislexia tende a lidar melhor com as partes do que com o todo, portanto, 

deve ser auxiliado na dedução dos conceitos;

·R ecorrer à utilização de elementos visuais e táteis para que a entrada das 

informações possa ser beneficiada por outras vias sensoriais;



·É  equivocado insistir em exercícios de fixação, repetitivos e numerosos, isto não 

diminui a dificuldade dos alunos com dislexia;

·L evar em consideração que a velocidade da escrita deste aluno é mais lenta em 

razão de dificuldades de orientação e mapeamento espacial;

·P ersonalizar a avaliação com recursos gráficos que substituam palavras e textos. 

Disponibilizar maior tempo para as avaliações conforme a necessidade do aluno nas 

habilidades de leitura e escrita;

·F acilitar a compreensão dos enunciados utilizando um menor número de palavras 

sem necessariamente comprometer o conteúdo;

·E mpregar questões de associações apenas de um único assunto em cada questão 

e redigir cuidadosamente os itens para que o aluno não se atrapalhe com os mesmos.



Discalculia: É uma deficiência de aprendizagem específica em matemática. 

Pessoas com discalculia apresentam dificuldade em entender conceitos relacionados

a números, usar símbolos ou funções necessárias para o sucesso em matemática.

 (o aluno não sabe os fatos aritméticos, tabuadas);Discalculia Verbal

 (o aluno não sabe como fazer a conta).Discalculia de Procedimento

Atuação em Sala de Aula: 

·E liminar situações de ansiedade em classe permitindo tempo extra para tarefas e

avaliações. Evitar exercícios de fluência;

·P ermitir o uso de calculadora e tabela tabuada; 

·E vitar corrigir o aluno frequentemente diante da turma, para não o expor;

·N ão forçar o aluno a fazer as tarefas quando estiver nervoso por não ter conseguido;

·P rocure usar situações concretas nos problemas;

·N as avaliações, elaborar questões claras e diretas, reduzindo ao mínimo o número 

de questões, sem limite de tempo, aplicando-as de tal sorte que o aluno esteja 

acompanhado apenas de um tutor para certificar se entendeu o enunciado das 

questões;



É um transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na expressão Disgrafia: 

escrita, caracterizada por alteração funcional no componente motor do ato de 

escrever que afeta a qualidade da escrita caligráfica e, presença de caligrafia 

deficitária no traçado e forma das letras. 

Atuação em Sala de Aula: 

·P ermitir tempo extra para atividades escritas como tomar nota e copiar; 

·A o invés de o aluno escrever um conjunto completo de notas, fornecer as idéias 

centrais para que ele complemente as informações com suas anotações;

·P ermitir abreviaturas, elas facilitam a velocidade na escrita desses alunos;

·R eduzir a quantidade de exercícios e questões, priorizando a qualidade;

·N as avaliações, não avaliar a ortografia; 

·E stabelecer tempo extra para as avaliações.



Altas Habilidades/Superdotação: São alunos que exibem grande habilidade em 

uma ou mais áreas de disciplinas acadêmicas e elevada potencialidade em qualquer

dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual superior, 

aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo. 

Atuação em Sala de Aula: 

·E nsinar de forma interativa permitindo que um aluno ensine o outro e trabalhem 

em conjunto. O aluno pode colaborar com seus colegas, mas o professor não deve 

deixá-lo acomodar-se, ele precisa de desafios permanentes;

·E ncorajar o aluno a participar de atividades extracurriculares que envolvam 

habilidades acadêmicas;

·L embrar que estes alunos não se sobressaem em todas as áreas. Eles podem estar 

à frente dos outros alunos em algumas e atrás em outras. O professor deve

identificar os pontos fortes e fracos dos alunos.



Percebi que o aluno está apresentando 
dificuldades no processo de aprendizagem

 O que fazer:

1.  o aluno individualmente para uma conversa, disponibilizando um espaço Chamar

de escuta à diversidade e pluralidade de demandas; 

2. Percebendo a necessidade de um acompanhamento, o professor deve encaminhar 

um e-mail ao NAI (respondendo a uma ficha de encaminhamento);

3.  o retorno da equipe do NAI e, quando necessário, sugerir adequações Aguardar

pedagógicas para um melhor desempenho do aluno. Tais adequações serão 

registradas no Plano de Desenvolvimento Acadêmico Individual do discente e 

periodicamente serão revistas em conjunto com a equipe do NAI.   
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O docente que queira enviar sugestões ou solicitar 

orientações adicionais deve entrar em contato com 

o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), 

através do e-mail  nai@fmit.edu.br. 
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