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NEE DE CARÁCTER PERMANENTE 

 

Domínios:  Audição  Cognitivo  Comunicação, linguagem e fala 

  Visão  Emocional/Personalidade  Motor/Saúde Física. 

 

 Adequações curriculares:  Apoio Pedagógico Personalizado:   
 

 Adequações no processo de matrícula:   Adequações no processo de avaliação:   
 

 Currículo específico individual:   Tecnologias de apoio:   
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DIFICULDADES 

DIAGNOSTICADAS 
 

 
COMPETÊNCIAS  

 A  
DESENVOLVER 

 
ESTRATÉGIAS / METODOLOGIAS A ADOPTAR 

 
AVALIAÇÃO 

 
 Hiperactividade  
 Atraso global de linguagem 
 Défice de 
atenção/concentração 
 Dificuldades de compreensão 
e interpretação 
 Dislexia  
 De leitura e escrita 
 Ausência de determinados 
pré-requisitos 
 De abstracção 
 Raciocínio lento 
 Baixa auto estima 
 No cumprimento de regras  
 A nível de cálculo 
 A nível de desenvolvimento 
físico e/ou motor 
 Ritmo lento de trabalho 
 Em relacionar conhecimentos 
 De relacionamento com os 
colegas 
 Compreender instruções 
básicas e perguntas directas 
 Baixa autonomia 
 Falta de métodos de estudo e 
hábitos de trabalho 
 Imaturidade 
 De memorização 
 Dificuldade coordenação e 
execução 

 

 
 Aprender a respeitar diferentes ideias 
e formas de actuação 
 Saber ser / saber estar 
 Saber lidar com as suas limitações 
(pessoais e do meio) 
 Saber conviver e partilhar 
 Sentir-se responsável por si e pelos 
outros 
 Saber ser perseverante 
 Aumentar a auto-estima e auto 
confiança  
 Aprender a pesquisar, seleccionar e 
organizar informação 
 Realizar actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa 
 Aprender a trabalhar na/para a turma 
em projectos comuns 
 Desenvolver métodos de estudo e 
hábitos de trabalho   
 Usar correctamente a língua 
portuguesa 
 Aprender a relacionar-se com os 
outros sem criar situações de conflito 
 Aprender a desenvolver o auto-
controlo 
 Promover o desenvolvimento de 
atitudes responsáveis 
 Outros 

 
 Colocar o aluno dentro da sala de aula num local perto do 
professor e onde os estímulos que levem à distracção sejam 
reduzidos 
 Provocar um maior número de intervenções do aluno durante as 
aulas solicitando a sua participação 
 Propor trabalhos simples e introduzir gradualmente exercício de 
maior complexidade 
 Reforçar positivamente o esforço e o trabalho realizado pelo 
aluno 
 Lembrar frequentemente o aluno que deve pensar antes de 
responder ou de executar qualquer tarefa 
 Levar o aluno a reverificar sempre os trabalhos, antes os entregar 
 Promover estratégias que levem o aluno a reflectir sobre as suas 
atitudes e comportamentos 
 Dar mais ênfase ao conteúdo dos trabalhos escritos, em 
detrimento da apresentação/erros ortográficos  
 Valorização da oralidade na avaliação 
 Levar o aluno a estabelecer rotinas diárias de trabalho 
 Estabelecer com o aluno um programa de modificação 
comportamental específico (elegendo como alvo apenas alguns 
comportamentos inaceitáveis de cada vez). 
 Ajudar o aluno a desenvolver competências que o levem a ser um 
estudante activo. 
 Exigir intervenções de forma oportuna e organizada 
 Não permitir comportamentos desajustados à sala de aula 
 Ser rigoroso nos prazos estabelecidos para a realização de 
actividades/entrega de trabalhos 
 Encaminhar o aluno para os Serviços de Psicologia e Orientação 
 Propor o aluno para aulas de Apoio Pedagógico Acrescido 

 
 Perguntas elaboradas de forma 
diferente 
 Perguntas directas  
 Diversificação das questões 
 Respostas V/F  
 Escolha múltipla 
 Respostas curtas 
 Testes reduzidos  
 Testes com ajuda na compreensão 
das questões  
 Mais tempo para a realização da 
prova  
 Local de execução da prova (sala de 
aula/ sala de apoio) 
 Essencialmente expressão escrita 
 Essencialmente expressão oral 
 Seguindo os critérios de avaliação 
estabelecidos pela disciplina 
 Com base em trabalhos de pesquisa 
feitos pelo aluno 
 Despenalização do erro e da escrita. 
 Essencialmente prática 
 Despenalizar alguma falta de rigor 
na realização dos trabalhos. 
 Despenalizar alguma incorrecção na 
interpretação das formas.  

 
 

COMPETÊNCIAS  
A DESENVOLVER 

(Área / Disciplina) 

 
  Alcançar as competências previstas no programa da disciplina, no entanto tendo em conta as suas limitações, serão feitas adequações, quer ao nível nos 

critérios de avaliação quer ao nível exigido nas tarefas das unidades curriculares.  

TEMAS / 
CONTEÚDOS 

 

Mantém os definidos pelo currículo e constantes nas planificações da disciplina com especial ênfase, aqueles que servem para aplicar na prática. Como: 

Valorizar qualquer progresso ou sucesso.  

 



 

 


