
 

 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 

 

Nome Aluno: Luís António Esteves Matos  Nº: 19  Ano: 7º Turma: A Idade: 12 

Tipo de Necessidade Educativa Especial: Multidificiência 

Professor/Estagiária: Ana Sofia Gomes de Jesus Disciplina: Educação Visual 

 

A planificação de estratégias e actividades, para ajudar o aluno com Necessidades Educativas Especiais a superar as suas dificuldades, deverá constituir o fim 

último de qualquer professor. 

Para o professor orientador cooperante - professor/estagiária poder, no seu quotidiano escolar, lidar com o aluno com necessidades educativas especiais, 

sugiro algumas ideias susceptíveis de o ajudarem no contacto com este aluno. As sugestões apresentadas devem ser aplicadas ao aluno e devem ser 

adaptadas às características individuais do aluno. 

EDUCAÇÃO VISUAL 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS A ADOPTAR AVALIAÇÃO 

- Aprender a respeitar diferentes ideias e formas de 

actuação; 

 

- Aumentar a auto-estima e auto confiança; 

 

- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e 

- Proporcionar-lhe a máxima atenção individualizada e levá-la a pedir 

esclarecimentos quando lhe surge alguma dúvida; 

 

- Colocar o aluno dentro da sala de aula num local perto do professor e 

onde os estímulos que levem à distracção sejam reduzidos; 

- Valorizar os progressos de acordo com o seu esforço e não com o 

- Mais tempo para a realização os 

trabalhos propostos; 

 

- Seguindo os critérios de avaliação 

estabelecidos pela disciplina. 

 



 

 

2 
Estágio Pedagógico| Mestrado de Ensino em Artes Visuais 
Estagiária| Ana Sofia Gomes de Jesus 

 

criativa; 

 

- Aprender a relacionar-se com os outros sem criar situações 

de conflito. 

 

 

 

 

 

nível dos outros colegas da turma;  

 

- Repetir as instruções várias vezes e, se for necessário, fazê-la verbalizar 

para verificar se compreendeu; 

 
- Lembrar frequentemente o aluno que deve pensar antes de 
responder ou de executar qualquer tarefa; 

 

- Atribuir mais tempo para a realização das propostas de trabalho 

solicitadas aos alunos; 

 

- Promover estratégias que levem o aluno a reflectir sobre as suas 

atitudes e comportamentos; 

 
- Não permitir comportamentos desajustados à sala de aula. 

- Dividir vários parâmetros de 

avaliação. 

 

 

 
 

DIFICULDADES COMO AJUDAR 

EDUCAÇÃO VISUAL 

O aluno revela: 

- Problemas de movimentação/orientação do manuseamento da mão; 

- Dificuldades nos trabalhos manuais; 

- Problemas de esquematização e espaciais; 

- Dificuldades no desenho (traço); 

- Dificuldade na escrita. 

- Apoiá-lo o mais possível (ou pelo professor ou pelos colegas), nas tarefas onde 

apresenta maiores dificuldades; 

- Valorizar qualquer progresso ou sucesso; 

- Ajudá-lo a organizar o plano de trabalho; 

- Ser paciente face à sua grafia/traço e ao seu lado desordenado/confuso. 

- Aceitar as rasuras e a sua apresentação pouco cuidada. 
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OBSERVAÇÃO / REFLEXÃO SOBRE O ALUNO LUÍS MATOS 
 

 
 

 

No caso do aluno Luís Matos, nº 19, é sem dúvida necessário que os professores não desistam e procurem dar a este aluno motivação e auto-estima que 

necessita para alcançarem o sucesso escolar. Para isso, é preciso uma boa intervenção, que deve começar pela aquisição de conhecimentos acerca deste 

distúrbio. De seguida, deve-se seleccionar o tipo de intervenção, tendo em conta as características do aluno em questão e os recursos da sala de aula.  

No que diz respeito á disciplina de educação visual, o aluno, tem grandes dificuldades na execução das tarefas proposta, no entanto à de salientar, que o 

aluno na minha opinião apresenta alguma autonomia após o professor ter explicado a tarefa a realizar, não hesita e avança no trabalho. Não perturba a 

aula, tem um comportamento normal dentro da sala de aula. Por parte do professor orientador cooperante - professor/estagiária há sempre um 

acompanhamento individualizado, estão sempre atentos às dificuldades apresentadas pelo aluno. 

 

 


