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Resumo Este é o relato de uma experiência de Educação Inclusiva por meio da prática da Adequação 

Curricular para Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) no Brasil, orientada por 

professores da Sala de Recursos numa escola da Rede Pública de Anos Finais (6º ao 9º Ano) do 

Ensino Fundamental do Distrito Federal. Os objetivos dessa experiência são demonstrar a viabilidade 

da Inclusão do ANEE em Classes Comuns do Ensino Regular e apresentar aos professores que atuam 

com essa clientela, possibilidades de ações pedagógicas que favoreçam o processo de ensino e 

aprendizagem. A Adequação Curricular, que é uma oportunidade de flexibilidade do currículo, 

efetiva-se na escola por meio de intervenções realizadas pelos professores da Sala de Recursos em 

contato com os diversos segmentos da comunidade escolar. Tais intervenções consistem em ações 

como a sensibilização da comunidade escolar quanto à aceitação e ao respeito aos ANEE; a 

complementação curricular específica a esse público; a colaboração com o professor de Classe 

Comum para a definição de estratégias pedagógicas para a aprendizagem e a interação do ANEE no 

grupo escolar; a promoção de condições de inclusão do ANEE em todas as atividades da escola; a 

orientação de famílias para o envolvimento e participação do ANEE no processo educacional; a oferta 

de informações à comunidade escolar sobre as leis e as normas educacionais vigentes que asseguram 

a inclusão escolar e a indicação e orientação de materiais específicos e de outros recursos que possam 

ser utilizados com esses alunos em Classes Comuns. Enfim, o professor de Sala de Recursos dispõe 

de diversas atribuições e ferramentas para garantir a Adequação Curricular ao ANEE. A relevância 

desse relato, encontra-se na promoção de reflexões e ações na comunidade escolar que culminem na 

efetiva inclusão dos ANEE na educação básica e no estímulo aos professores que sentem-se incapazes 

diante do desafio da inclusão escolar. A Adequação Curricular tem resultado em aprendizagem 

significativa e além disso, tanto os ANEE como toda a comunidade escolar tem tido a oportunidade 

de vivenciar a inclusão no espaço escolar. 

 

 



 

 

Abstract  

This is a report on an Inclusive Education experience which involved Curriculum Adequacy for 

Students with Special Educational Needs (ANEE) in Brazil. It was oriented by the Resource Room 

teachers from a public school in the final grades of Middle School in the Federal District. The 

objectives of this experience are to demonstrate the viability of ANEE Inclusion in regular classes 

and to present opportunities of pedagogical activities which encourage teaching and learning to those 

teachers who work with this segment. Curriculum Adequacy, which is an opportunity for curriculum 

flexibility, happens in school through intervention from the Resource Room teachers when in contact 

with many areas of the school community. Such interventions are related to actions, such as school 

community sensibility to accepting and respecting ANEE; specific curriculum complementation for 

this segment; helping the regular class teacher in regards to defining pedagogical strategies for 

learning and interaction between the school group and the ANEE; allowing for inclusion in all school 

activities; orienting the families for getting involved with and participating in the educational process 

of the ANEE; offering information about laws and educational norms on inclusion to the school 

community, and suggesting and orienting about specific materials and other resources which might 

be used with these students in regular classes. The Resource Room teacher has many tasks and tools 

available to guarantee Curriculum Adequacy for the ANEE. This report is relevant due to the fact that 

it encourages thinking and actions in the school community which will lead to effective ANEE 

inclusion in Elementary levels as well as encouragement to those teachers who might feel incapable 

when facing such challenge. Curriculum Adequacy has been leading to significant learning, and 

besides that, ANEE and the school community have had the opportunity to experience inclusion in 

the school environment. 
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