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              A avaliação dos alunos com deficiência intelectual visa ao conhecimento de seus 
avanços no entendimento dos conteúdos curriculares durante o ano letivo de trabalho. O 
que interessa para que um ano letivo se inicie é o quanto o aluno, com ou sem 
deficiência, aprendeu no ano anterior, pois nenhum conhecimento é aprendido sem base 
no que se conheceu antes. (AEE – Deficiência Mental – SEESP – 2007 pág. 19) 
              As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de 
suas classes comuns: 
              Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e 
instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 
diferenciados e processos de avaliação adequada ao desenvolvimento dos alunos que 
apresentem necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 
pedagógico da escola, respeitando a freqüência obrigatória. 
              Vários são os instrumentos que podem ser utilizados para avaliar, de modo 
dinâmico, os caminhos da aprendizagem, como: os registros e anotações diárias do 
professor, os chamados portifólios e demais arquivos de atividades dos alunos, que vão 
colecionando dados significativos sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. As 
provas também constituem opções de avaliação desejáveis desde que haja o objetivo de 
analisar, junto aos alunos e os seus pais, os sucessos e as dificuldades escolares. ( AEE 
– Aspectos Legais Orientações Pedagógicas – SEESP – 2007, p. 54.) 
              Neste enfoque, a equipe de inclusão (SEMECT/ CEMAD) orienta às Unidades 
Escolares quanto à observância desses critérios para a avaliação dos alunos com 
deficiência mental (intelectual). E sugere o uso do relatório individualizado abordando as 
habilidades adaptativas (comunicação, auto-cuidado, vida familiar, vida social, autonomia, 
saúde e segurança, uso comunitário, lazer, trabalho, funcionalidade acadêmica), para os 
alunos com deficiência mental (que constem parecer médico) que ainda não possuem a 
funcionalidade acadêmica adequada. Acrescenta-se que, havendo desempenho neste no 
aspecto acadêmico e nas demais habilidades, convém que a avaliação seja através de 
notas, desde que baseada no critério de avaliação e adaptações específicas que atendam 
suas necessidades. Porém se o aluno iniciar o ano letivo sendo avaliado por relatório, 
este deverá permanecer  até o término do ano, o qual será feita uma nova avaliação onde 
a equipe gestora, professora regente em conjunto com a professora do AEE decidirão o 
método de avaliação para o ano seguinte ou seja nota ou relatório. ( Registrar em ata). 
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