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CAPÍTULO IX
ADAPTAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO DA MATEMÁTICA31
Maria das Vitórias Nascimento de Assis da Silva32
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-09

RESUMO:
O tema deste trabalho consiste na adaptação curricular no Ensino da Matemática,
buscando ressaltar as dificuldades e obstáculos encontrados no cotidiano escolar diante
os conteúdos ministrados na disciplina de Matemática, proporcionando a visão dos
benefícios das adequações para os alunos com necessidades educacionais especiais.
Indaga-se como adaptar os conteúdos matemáticos para que os alunos com necessidades
educacionais especiais possam compreender e resolver as atividades propostas? Para tal,
tem-se como objetivo fundamental compreender como se dá a adaptação curricular e as
vantagens advindas desse processo. Supõe-se que adequações no currículo e nos
conteúdos ministrados desperte no aluno sensação e estímulos que o leve-o a progredir
satisfatoriamente no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Fundamentou-se
nas concepções e ideias de Oliveira (2008), Aranha (2004) e Brasil (2001) que ressaltam
e evidenciam a importância de se adequar os conteúdos às particularidades educacionais
dos alunos. Desenvolveu-se para tanto uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos e
livros contidos na plataforma Scielo.br e scielobook no período de 2010 a 2019. No
decorrer das pesquisas observou-se a relevância da adequação do currículo tanto na vida
pessoal quanto na acadêmica do aluno, sendo ferramenta de estímulo ao desenvolvimento
das habilidades e competência desse. Logo, vislumbra-se que tais atitudes dos professores
proporcionam benevolências incontáveis no cotidiano do aluno com necessidades
educacionais especiais, tendo em vista que ele pode atuar ativamente nas atividades
desenvolvidas no ambiente escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Adaptação curricular. Currículo matemático. Ensino da
Matemática.

ABSTRACT:
The theme of this work consists of the curricular adaptation in the Teaching of
Mathematics, seeking to highlight the difficulties and obstacles found in the school
routine in face of the contents taught in the subject of Mathematics, providing the vision
of the benefits of the adjustments for students with special educational needs. Are you
wondering how to adapt the mathematical content so that students with special
31 Este artigo apresenta alguns dos elementos estudados no Curso de Pós Graduação em Educação Especial e foi
apresentado ao final do curso sob a orientação do Prof. MSc. José Aniervson Souza dos Santos.
32 Graduada em Licenciatura Plena em Matemática- UFRN, Especialista em Coordenação Pedagógica- UCDB,
atuando
como
coordenadora
de
escola
Estadual
Dom
José
Adelino
Dantas.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8953537789929363. E-mail: vitoriaassis2013@hotmail.com.
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educational needs can understand and solve the proposed activities? To this end, the
fundamental objective is to understand how curricular adaptation occurs and the
advantages arising from this process. It is supposed that adaptations in the curriculum and
in the contents taught arouse in the student a feeling and stimulus that will lead him to
progress satisfactorily during the teaching and learning process. It was based on the
conceptions and ideas of Oliveira (2008), Aranha (2004) and Brasil (2001) that emphasize
and highlight the importance of adapting the content to the students' educational
particularities. For this purpose, a bibliographical research was developed based on
articles and books contained in the Scielo.br and scielobook platform from 2010 to 2019.
During the research, the relevance of the curriculum adequacy in both the personal and
academic life of the student was observed. , being a tool to stimulate the development of
skills and competence. Therefore, it is seen that such attitudes of teachers provide
countless benevolences in the daily life of students with special educational needs,
considering that they can actively act in the activities developed in the school
environment.
KEYWORDS: Curricular adaptation. Mathematical curriculum. Mathematics teaching.

INTRODUÇÃO
É notório as dificuldades encontradas pelos docentes no decorrer de sua vida
profissional, dentre elas afloram na conjectura da sociedade contemporânea as questões
relativas a quais métodos e a maneira correta de realizar a adaptação curricular para os
alunos com necessidades educacionais especiais.
A Matemática é considerada por parte dos discentes como sendo uma disciplina
complicada e sem utilizações práticas no seu cotidiano, o que desperta neles um
desinteresse e exclusão dessa disciplina de forma que não se empenham no
desenvolvimento de suas atividades.
Ou se ama a Matemática ou se odeia, é o que se observa no convívio com os alunos
no ambiente escolar. Por requerer mais atenção e um raciocínio lógico mais direcionado,
ela se transforma, para parte dos alunos, em um monstro de sete cabeças.
Em razão de ter em sua composição conteúdos abstratos e que por vezes é difícil
de criar um elo com a realidade a qual está inserido o aluno, a adaptação curricular é um
processo tão doloroso e cheio de dúvidas.
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No transcorrer das aulas observa-se que os conceitos matemáticos ligados aos
conteúdos ministrados se tornam uma fonte norteadora de como desenvolver a adaptação,
de maneira que o aluno com necessidades educacionais especiais possa ter acesso aos
mesmos conteúdos que estão sendo ministrados aos demais alunos.
Há tempos debate-se sobre a inclusão escolar e os meios a serem desenvolvidos
para que ela seja realizada de maneira a propor aos alunos com necessidades educacionais
especiais a oportunidade de desempenhar o papel semelhantes aos outros alunos, com
adequações nos conteúdos e atividades visando que sejam desenvolvidas suas habilidades
e competências, assim como nos demais.
O processo de inclusão atrela-se ao trabalho do professor em adaptar seus
conteúdos, atividades e trabalhos desenvolvidos nas salas de aulas. Os planejamentos
desses devem conter momentos reflexivos e direcionados a realização das adequações,
organizar-se é algo que deverá nortear as atribuições e funções dos docentes.
A adaptação é algo intrínseco e próprio de cada aluno, tendo em vista que cada
um apresenta uma particularidade que deverá ser atendida, assim como habilidades únicas
a serem desenvolvidas, conforme Garcia afirma “são forjados processos de organização
do sistema educacional que se pautam nas diferenças culturais e individuais” (GARCIA,
2007, p. 16).
As adequações nem sempre são simples e fáceis de serem realizadas, contudo
como mediador do conhecimento o professor tem que se manter aberto aos novos
desafios, oriundos de sua sala de aula. A diversidade de seus alunos não deve ser vista
como algo negativo, mas sim como uma fonte de absorção de novas fontes de
metodologias e estratégias pedagógicas.
A área de exatas tende a ser considerada um campo da educação difícil,
complicada e que apresenta seus próprios empecilhos diante de novos horizontes, por ser
dotada de conteúdo, por vezes, engessado e sem margem para ambiguidade a mesma
exibe-se como um obstáculo a ser superado.
A rigidez dos conteúdos são empecilhos a serem transpassados pelos docentes de
matemática, porém como será visto a seguir não é algo impossível de ser realizado,
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carecendo apenas de uma visão distinta da utilizada e de pequenas adequações no que
está sendo ministrado em sala de aula.
A adaptação dos conteúdos matemáticos para os alunos com necessidades
educacionais especiais é algo essencial que visa desmistificar a dificuldade que envolve
a resolução de situações problemas. Porém, como adaptar os conteúdos matemáticos para
que os alunos com necessidades educacionais especiais possam compreender e resolver
as atividades propostas?
O decorrente trabalho surgiu a partir da necessidade observada no cotidiano
escolar que apresenta uma abastada demanda de alunos com necessidades educacionais
especiais. Com um quadro de discentes que carece de adaptações curriculares, os
professores se viram em situações problemas de como desenvolver os conteúdos onde
todos os alunos pudessem ter suas habilidades e competências desenvolvidas, respeitando
suas particularidades e limitações.
As dificuldades cotidianas, no que se refere a adaptação dos conteúdos, despertou
indagações de como desenvolver tais adequações de maneira a respeitar as singularidades
dos alunos e desenvolver suas qualidades.
A importância de desenvolver adaptações curriculares transpassam os limites das
instituições escolares, tendo em vista que os benefícios de se incluir adequadamente os
alunos influenciam diretamente no seu desenvolvimento pessoal, que se estende a sua
vida pessoal e futuramente a profissional.
O ato de adaptar acende, nos alunos com necessidades educacionais especiais, a
visão de que todos têm a oportunidade de desenvolver as tarefas e atividades que são
propostas diariamente, carecendo apenas de ajustes que propiciem a evolução de seus
saberes.
Assim fez-se necessário a explanação a respeito dos processos avaliativos e como
tais atuam como fatores impulsionadores para o desenvolvimento dos alunos e análise
dos procedimentos pedagógicos executados e se esses estão sendo benéficos no decorrer
do processo de ensino e aprendizagem e adaptações.
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Tencionando para atender o questionamento de pesquisa como objetivo geral
temos: discernir a respeito de como adaptar os conteúdos matemáticos visando que os
alunos com necessidades educacionais especiais possam compreender e resolver as
atividades propostas cotidianamente nas instituições escolares.
Como objetivos específicos, a fim de auxiliar na construção o êxito do geral,
apresentamos os seguintes: identificar as dificuldades vivenciadas pelos professores no
processo de adaptação curricular e os empecilhos presentes nos conteúdos para a
adaptação, assim como expor a importância dos conceitos matemáticas em proveitos de
uma adaptação curricular positiva.
Optou-se para a elaboração deste trabalho por escolher o método de Pesquisa
Descritiva e Bibliográfica, respaldada em artigos públicos na plataforma Scielo.br e
scielobook no período de 2010 a 2019 que priorizam a importância da adaptação
curricular dos conteúdos matemáticos para a aprendizado dos alunos com necessidades
educacionais especiais, estruturado nas ideias de Oliveira (2008), Aranha (2004) e Brasil
(2001).
A pesquisa bibliográfica proporciona uma vasta série de ideias e concepções a ser
refletida e escolhida para o desenvolvimento de elucidações à problemática proposta.
Segundo Boccato (2006, p. 266);
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese)
por meio de referências teóricos publicados, analisando e discutindo as
várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que
enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura
cientifica. Para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize
um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo
desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho
até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO
2006, p. 266).

Por intermédio da descrição será exposto situações problemas e a importância de
se desenvolver a adaptação curricular na disciplina de Matemática, assim como os
benefícios de se desenvolver uma adequação nos conteúdos para o processo de ensino e
aprendizagem.
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O presente trabalho será dividido em duas etapas, na primeira será abordada
questões relacionadas ao ensino da Matemática e suas nuances, na segunda exibir-se-á
concepções ligadas a adaptação curricular dos conteúdos matemáticos para alunos com
necessidades educacionais especiais, finalizando com as considerações finais
apresentando uma análise a respeito do tema discorrido.

O ENSINO DA MATEMÁTICA
O ensino da Matemática por vezes é um trabalho árduo, tendo em vista que a
disciplina é considerada, por parte do corpo discente, como a mais complicada e mais
odiada. Por ser uma matéria que requer uma concentração maior e suas respostas, na
maioria das vezes, apresentarem de forma mecânica e engessada despertam uma
resistência por parte dos alunos.
A aplicabilidade de seus conteúdos no contexto do cotidiano pessoal dos alunos
também é um fator que eleva a taxa de desinteresse pela matemática, haja vista que alguns
assuntos são abstratos tornando difícil a construção de um elo entre eles e a vida do
discente.
Os empecilhos vivenciados no decorrer do processo de ensino e aprendizado da
Matemática não se restringem apenas aos discentes, os docentes também são acometidos
pelos obstáculos dos assuntos a serem ministrados. Sejam eles interligados ao ato de
lecionar, ou ao de sempre, está buscando novos saberes e procedimentos pedagógicos que
proporcionem desmistificar a matemática, como sendo um monstro de sete cabeças.
O contato com a matemática e as ideias relacionadas a ela, não advém apenas com
o ingresso da criança nas instituições escolares. Desde o seu nascimento, elas já estão
expostas a novos conhecimentos e o processo de ensino e aprendizagem está sendo
realizado.
[...] o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem
a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se
defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as
crianças começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas
tiveram alguma experiência com quantidades – elas tiveram que lidar
com operações de divisão, adição, subtração e determinação de
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tamanho. Consequentemente, as crianças têm a sua própria aritmética
pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem ignorar
(VYGOTSKY, 1989, p. 94-95).

As metodologias e estratégias pedagógicas que envolvem o processo de ensino da
Matemática deve ser executada visando apresentar que a disciplina é importante e está
presente em diversas situações do cotidiano dos alunos. buscando evitar o surgimento de
problemas que venham a despertar nas crianças um sentimento de rejeição e antipatia aos
conteúdos matemáticos.
Ministrar aulas de Matemática apresenta-se de forma desafiadora, haja vista que
exige do professor saberes pedagógicos que o auxilie no desenvolvimento de situações
problemas que excite o aluno a criar um olhar diferenciado e atrativo pelas aulas e
atividades realizadas na sala de aula.
Assim, embora a origem das concepções errôneas dos alunos possa ter,
em parte, como causa a natureza da Matemática, estas podem ser, por
outro lado, causadas pelo nível do desenvolvimento intelectual dos
alunos. O que pode parecer concreto para o professor pode ser visto
como abstrato para os alunos (VASCONCELOS, 2000, p. 5).

O contexto abstrato observado em alguns conteúdos de Matemática, exibe-se
como obstáculos no processo de aprendizado do aluno, porém cabe ao professor está
sempre buscando meios distintos que almejam ultrapassar esses e transformar a disciplina
em algo atraente aos olhos dos alunos. Como também, ter a sensibilidade de observar que
alguns conteúdos, em sua concepção, são fáceis e simplórios, contudo na ótica do aluno
ele apresenta-se de maneira difícil.
Contudo, a Matemática é a base da área de exatas que auxilia ao indivíduo
desenvolver seu raciocínio lógico para aplicar em situações cotidianas, assim como nas
demais aplicabilidade que o mesmo se fizer necessário. Seus ensinamentos estendem-se
às demais disciplinas e vivências do ser humano.
A comunicação entre aluno e professor é a base do processo de ensino e
aprendizagem. É por intermédio do diálogo com todos os envolvidos que se tem a
possibilidade de desenvolver os conceitos e concepções matemáticas, almejando que essa
interação haja de maneira a desenvolver as perícias e o raciocínio lógico ligada a
Matemática.
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A comunicação desempenha um papel fundamental na aprendizagem
matemática porque permite a construção de vínculos entre os
conhecimentos informais e a linguagem simbólica própria da
matemática. Através da comunicação, percebem-se as relações entre
representações gráficas, simbólicas, verbais, mentais e as idéias
matemáticas (MANSUTTI; PIRES, 2002, p. 108).

Os vínculos construídos entre os discentes e os docentes são suporte para que a
interação entre ambos possibilita um leque de situações favoráveis ao progresso do
processo de ensino e aprendizado matemático e
garanta e favoreça condições de aprendizagem a todos num só contexto,
proporcionando uma educação diferenciada e dando respostas
educativas ao aluno durante todo o processo de escolarização, se isto se
fizer necessário, ou seja, oferecer uma educação permanente que atenda
às peculiaridades de cada um (OLIVEIRA; LEITE, 2000, p, 13).

O professor de Matemática necessita saber que a disciplina é vista, por parte dos
alunos, como sendo algo difícil e que a mesma está envolta em uma atmosfera de
desilusão e obstáculos. Sendo esses empecilhos para a construção de novos saberes, tendo
em vista que os alunos já iniciam os estudos com o pensamento e concepções intrínsecas
a respeito do “monstro” que a disciplina é considerada.
Essa rejeição, torna-se um obstáculo no processo de construção de novos saberes
e o descobrimento do fantástico mundo da Matemática, buscando retificar essa visão
errônea o professor carece de apresentar estratégias e metodologias adequadas ao nível
de conhecimento do aluno, buscando despertar nestes o interesse pela disciplina.
As dificuldades existentes permeiam desde a estrutura física das instituições
escolares até a formação continuada dos professores, todos estão envoltos em obstáculos
e empecilhos que fazem com que o processo de inclusão seja árduo em algumas situações
e escolas.
[...] O Brasil tem definido políticas públicas e criado instrumentos
legais que garantem tais direitos. A transformação dos sistemas
educacionais tem se efetivado para garantir o acesso universal à
escolaridade básica e a satisfação das necessidades de aprendizagem
para todos os cidadãos (ARANHA, 2004, p. 13).

Apesar das políticas públicas estarem a cada dia que passa mais presentes e
atuante é possível verificar que o processo de inclusão e de adaptação curricular é
realizado paulatinamente e esbarra em questões de ordens estruturais, materiais e
organizacional, criando uma atmosfera de desestímulo ao progresso acadêmico e
cognitivo dos alunos com necessidades educacionais especiais.
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A ADAPTAÇÃO CURRICULAR DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS PARA
ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
É explícito que a maior parte do corpo discente apresenta dificuldades no processo
de ensino e aprendizagem da Matemática, tendo em vista que suas temáticas se expõem,
por vezes, de maneira engessada e abstrata.
Os alunos com necessidades educacionais especiais tendem a vivenciar um
processo de inclusão que abrange as disciplinas e seus conteúdos onde possam interagir
e desenvolver as atividades e as competências ligadas ao que está sendo ministrado em
sala de aula.
[...] as adequações curriculares são respostas educativas que devem ser
dadas pelo sistema educacional para favorecer a todos os alunos,
possibilitando o acesso ao currículo, sua participação integral e o
atendimento às necessidades educacionais especiais (OLIVEIRA,
2008, p. 140).

Realizar adaptação curricular com os temas da matemática e com os demais
componentes curriculares apresenta-se de maneira árdua e com pouco êxito, a julgar que
parte do corpo docente que leciona matemática apontam dificuldades em criar um elo dos
conteúdos abstratos com situações que sejam de fácil compreensão pelos alunos com
necessidades educacionais especiais.
Contudo, é sabido da importância de se adequar o conteúdo às particularidades
dos alunos, assim como que esses sejam caminhos que cobiçam o desenvolvimento das
habilidades desses alunos.
quando se fala de adaptações curriculares está se falando sobretudo e,
em primeiro lugar, de uma estratégia de planejamento e de atuação
docente e, nesse sentido, de um processo para tratar de responder às
necessidades de aprendizagem de cada aluno [...] fundamentado em
uma série de critérios para guiar a tomada de decisões com respeito ao
que é, ao que o aluno ou aluna deve aprender, como e quando e qual é
a melhor forma de organizar o ensino para que todos saiam beneficiados
(MEC, 1992 apud MANJÓN, 1995, p, 82).

Realizar adaptação curricular não se resume a apresentar uma visão diversificada
sobre um conteúdo. Ela concerne em oportunizar que todos os alunos que estão inseridos
na sala de aula tenham a possibilidade de aprender o que está sendo ministrado, assim
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como disponham do espaço necessário para desenvolver suas habilidades ligadas a tal
tema.
A Matemática é uma ciência exata, contudo tem em seu corpo conteúdos abstratos
e por vezes de pouca praticidade. Nesses casos, o professor deve se utilizar dos conceitos
para desenvolver as habilidades e competências dos alunos com necessidades
educacionais especiais.
o mais importante no ensino de conceitos básicos é ajudar a criança a
passar progressivamente do pensamento concreto à utilização de modos
de pensamento conceptualmente mais adequados. É ocioso, porém,
tentar fazê-lo pela apresentação de explicações formais, baseadas numa
lógica muito distante da maneira de pensar da criança e, para ela, estéril
em suas implicações (BRUNER, 1978, p. 36).

A apresentação dos conceitos é o início para que a criança possa compreender e
desenvolver o que está sendo exibido. Ao expor as ideias e concepções ligadas a
determinado assunto, ocasiona-se no aluno o surgimento de caminhos que o fazem
entender as primícias de determinado conteúdo.
Logo, eles são levados a refletir sobre o que estão desenvolvendo, a edificar
estruturas mais cometidas de pensamentos, assim como sistematizar mentalmente
pensamentos que o proporcione ter progresso no processo de aprendizagem.
O ato de realizar adaptação curricular, estabelecem uma oportunidade de assistir
o aluno com necessidades educacionais especiais, contribuindo para que esse tenha a
possibilidade de ter acesso ao conhecimento acadêmico e ao processo de ensino e
aprendizagem executado nas instituições escolares, onde sua presença seja aceita e
entendida como algo normal e corriqueiro.
Realizar-se-á modificações no “[...] 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” (BRASIL, 1998, p, 33), no qual cada aluno
usufrua de todas as atividades realizadas na sala de aula.
A Matemática dispõe de uma gama de conteúdos de maneira que a exibe
engessada e com poucas alterações quanto a renovação de suas ideias e conceitos. Logo,
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visualiza-se dificuldades e empecilhos baseados no fato de adaptar e moldar cada
conteúdo a necessidade de cada aluno com necessidades educacionais especiais, tendo
em vista que cada um denota uma singularidade.
Desse modo, a efetivação da adaptação curricular deve ser realizada embasada em
um planejamento minucioso e fundamentado em parâmetros adequados a aqueles alunos
especiais. Haja vista que essas moldagens “[...] permitir a alunos com deficiência que
apresentam necessidades educacionais especiais o alcance de objetivos educacionais que
lhes sejam viáveis e significativos [...]” (ARANHA, 2000, p. 12).
É inegável que o professor dispensará mais trabalho e planejamento ao se propor
em realizar adaptações curriculares, porém essas são de direitos dos alunos. Eles carecem
desse processo de adequação, para que tenham a oportunidade de desenvolver suas
habilidades e competências.
Conforme Oliveira (2008, p. 140):
As Adequações Curriculares podem ser classificadas em:
· Adequações Curriculares de Grande Porte – cujas ações são de
competência e atribuição das instâncias político-administrativas e dos
sistemas de ensino de todos os âmbitos: municipal, estadual e federal.
· Adequações Curriculares de Pequeno Porte – compreendem
modificações menores, de competência específica do professor, uma
vez que se concentram em ajustes no contexto da sala de aula.

A escola e o corpo docente carecem de ter em mente a importância da adaptação
curricular para o desenvolvimento dos alunos, sejam elas nos conteúdos, nas estruturas
das atividades, debates, seminários ou nas tarefas realizadas na sala de aula. Toda
adequação que é necessária realizar, promove no estudante um sentimento de
pertencimento a sala, pois o mesmo tem a visão de está podendo realizar trabalhos, assim
como seus demais colegas.

A RELEVÂNCIA DO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DAS AVALIAÇÕES
O processo avaliativo é presença constante no cotidiano escolar de todos os
discentes. É algo considerado essencial como fonte de mensuração do progresso dos
alunos diante o aprendizado, de modo que o mesmo é composto de várias vertentes e
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instrumentos pedagógicos que almejam analisar como os alunos apresentam o
desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas aos conteúdos ministrados.
[...] a avaliação é apresentada como uma das atividades do processo
pedagógico necessariamente inserida no projeto pedagógico da escola,
não podendo, portanto, ser considerada isoladamente. Deve ocorrer em
consonância com os princípios de aprendizagem adotados e com a
função que a educação escola tenha na sociedade (BRASIL, 2007, p.
11).

Assim como os conteúdos requerem adaptações às particularidades dos alunos
com necessidades educacionais especiais, as atividades e processos avaliativos também
carecem de sofrer adequações, tendo em vista que os alunos necessitam ser avaliados
quanto ao que foi ministrado.
A avaliação não deve ser engessada e imutável, pelo contrário necessita
apresentar-se como uma metodologia variável que leve em consideração a evolução do
aluno, onde seu progresso esteja em acordo com as metas e objetivos preestabelecidos,
para cada etapa do processo de ensino e aprendizagem.
A avaliação pode, também, constitui-se, como prática educativa
importante que é, em uma oportunidade para a cristalização de
processos de preconceito e rejeição social, caso não seja bem
conduzida. Os preconceitos sociais derivados de processos de avaliação
mal elaborados são particularmente nocivos, porque atingem a criança
na formação de sua autoimagem, o que pode vir a construir num
prejuízo ainda maior para a superação das dificuldades no âmbito
escolar (BEYER, 2013, p. 96).

O processo avaliativo tem que se adequar às particularidades dos alunos,
respeitando suas dificuldades e buscando transpor os empecilhos no decorrer do processo
de ensino e aprendizagem, não pode ser exposto como algo excludente que cause
desânimo e desestimule o aluno das atividades expostas na sala de aula.
Como todos os fatores que envolvem o processo de adaptação curricular as
avaliações são importantes, tendo em vista que é através dela que se pode nortear a
evolução acadêmica do aluno. Ela não pode ser realizada de modo rígido e igualitário a
todos os alunos, têm que ser flexíveis e respeitar as singularidades de cada aluno, tentando
sempre ser fonte de estímulo para o mesmo.
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As atividades e procedimentos avaliativos, tornam-se norteadoras para o trabalho
e adaptações desenvolvidas pelos docentes. Esses também podem ser fontes de inclusão,
que da mesma forma que os demais alunos, o aluno com necessidades educacionais
especiais está sendo submetido a uma avaliação e seu desempenho nela é importante para
sua evolução acadêmica.
Tem-se que ter cuidado e planejar bem o processo avaliativo, tendo em vista que
quando realizado equivocadamente pode tornar-se fator excludente na vida escolar dos
alunos com necessidades educacionais especiais.

CONCLUSÃO
Em suma, pode-se observar que os alunos com necessidades educacionais
especiais vivenciam bastantes dificuldades quando inseridos no ambiente das instituições
escolares. Por vezes a entrada na sala de aula é o primeiro contato que os mesmos têm
em desenvolver relações interpessoais com indivíduos distintos daqueles do seu convívio
familiar.
As adaptações curriculares são essenciais no desenvolvimento do processo de
aprendizagem, tendo em vista que as mesmas são norteadas por diretrizes que respeitam
e analisam as singularidades dos alunos. Elas tendem a ser realizadas de modo
individualizado, uma vez que cada aluno possui suas particularidades e limitações
intrínsecas, que por vezes as adequações realizadas não comporta serem aplicadas a
outros.
Ao adentrar no ambiente escolar os alunos se deparam com situações divergentes
e desconhecidas do seu ambiente familiar, promovendo neles sensações de insegurança e
desânimo. Aplica-se essa insegurança também na realização das atividades escolares,
haja vista que quando não adaptadas elas inclinam-se a serem fatores dificultosos dos
processos de inclusão e aprendizagem.
No momento que os docentes se preocupam e começam a adequações
curriculares, os alunos se sentem seguros e confiantes, pois vislumbram que são capazes
de realizar o que lhe é proposto. Quando se trata da área de Exatas, é notório o sentimento
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de aversão, uma vez que essa é considerada, por parte dos discentes, como sendo de difícil
compreensão.
Essas preocupações têm que se estender abrangendo o processo avaliativo, haja
vista que esse é algo importante e cotidiano no ambiente escolar, logo faz-se necessário
que se adeque e respeite as características dos alunos, suas limitações e atuando com fonte
de estímulo ao ser realizada de modo prático e eficaz.
Os professores de matemática devem desenvolver o pensamento e a sensibilização
que os alunos carecem de uma visão diferenciada e inovadora a respeito das estratégias e
instrumentos pedagógicos, que promovam a aceitação da disciplina e de seus conteúdos.
A adaptação do currículo matemático, oportuniza o surgimento de uma visão mais
humana da matéria, assim como a desmistificação do monstro o qual a disciplina é
classificada. Por exigir um raciocínio lógico e momentos de calma e tranquilidade para a
execução de suas atividades a mesma apresenta-se, na visão do discente, como algo
inatingível.
Os alunos com necessidades especiais ao ser inseridos no ambiente da sala de aula,
já experimentam dificuldades na realização e construção das atividades acadêmicas, por
tanto as adaptações curriculares surgem como fatores relevantes e primordiais, para que
esses alunos sintam-se bem na sala de aula, e possam desenvolver-se de modo a alcançar
e superar os objetivos e metas propostas pelos docentes.
Por conseguinte, carece-se de executar com excelência e praticidade as
adequações no currículo matemático, com intenção de que essas aulas se tornem portas
para novas descobertas e incentivem os alunos a alçarem caminhos distintos dos que o
mesmo imagina antes de adentrar as instituições escolares.
Adaptar o ensino da Matemática é a chave para que o processo de ensino e
aprendizagem da mesma seja executa com maestria, onde os alunos desenvolvam suas
capacidades e competências de modo a que o aprendizado realizado na sala de aula
transcende as paredes da escola, aplicando-se a vida pessoal, acadêmica e futuramente a
profissional.
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de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em
Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais
(IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do semiárido pelo
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de Pós-Graduação e Graduação em instituições da rede privada em Macau/RN.
Professora; Orientadora de TCC e Orientadora de Estágio Curricular Supervisionado da
Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação Básica do
município de Guamaré/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5355-3547. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5122671799874415. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.
LIMA, Adão Machado: Mestre em Programa de Pós-Graduação em Ciências
Moleculares, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus Anápolis (GO). Possui
graduação em Química pela Universidade Federal do Tocantins e Matemática pela
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