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Formulário de Registro do Plano Pedagógico Individual12³  

O Formulário de Registro do Plano Pedagógico Individual visa descrever a organização dos conteúdos trabalhados pelo apoio oferecido pelo Centro
de Ensino Especial aos estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla, auditiva e visual. É importante ressaltar que esse formulário foi planejado
para abranger as funções intelectuais, o comportamento adaptativo, a formação da identidade e as funções psicomotoras, sendo esses componentes propostos
pela matriz do currículo funcional constante nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (BRASÍLIA, 2014). A
matriz oportuniza a ampliação das competências e habilidades a serem desenvolvidas no processo educacional dos estudantes matriculados nos Centros de
Ensino Especial, os quais encontram-se em atividades que possibilitem o desenvolvimento do potencial funcional do estudante. Essa matriz curricular está
apresentada nas Diretrizes e foi fundamentada a partir da proposta da American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Além
dos aspectos acima mencionados, vale ressaltar que o presente formulário procurou, também, abranger os diferentes contextos nos quais os estudantes estão
inseridos, uma vez que se considera que seu desenvolvimento ocorre na interação com os diversos ambientes em que a pessoa está presente de forma direta
ou indireta, considerando os pressupostos da abordagem ecológica (BRASÍLIA, 2008; BRONFENBRENNER, 1996). Assim, é importante que o professor
planeje atividades que venham ao encontro dessas ideias, no sentido de promover o desenvolvimento de habilidades em diferentes contextos da vida do
estudante como: familiar, escolar, comunitário e ocupacional. 

1 Autores: Nara Liana Pereira-Silva, Giselda B. Jordão de Carvalho, Márcia Silveira da Costa Benetti, Márcia Cabral dos Santos & Márcia Cristina Lima Pereira.
2 O presente Plano refere-se ao Plano de Atendimento Individual, conforme mencionado na página 18 do documento Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal.
³ Revisão e atualização-2014-Suêna Mary D. Santos



         A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos
teóricos e referenciais técnicos e tecnológicos que a concretizam na sala de aula. Relacionam princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e
ação. O currículo funcional foi implementado para pessoas com deficiência significativas que, apesar do avançar da idade, ainda não conseguiam realizar
tarefas mínimas relacionadas a autocuidados ou autoproteção, por exemplo. No sentido estrito da palavra, funcional se refere às “...habilidades (objetivos)
que serão ensinadas e que terão função para a vida diária do estudante, que possam ser utilizadas de imediato ou num futuro próximo. O estudante poderá
utilizar as atividades aprendidas em sua própria vida ou para contribuir em sua família ou comunidade” (SUPLINO, 2007, p. 34). A priorização de objetivos
funcionais deve levar em conta as habilidades específicas de cada estudante para um desenvolvimento satisfatório, propiciando a sua inclusão nos diversos
contextos  da sociedade. 

           A CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade) é complementar a CID 10 e está prevista dentro do currículo escolar, contribuindo para superar
o enfoque negativo da deficiência e devem ser consideradas na elaboração das estratégias de avaliação para as aprendizagem  dos estudantes com Deficiência,
TGD e Altas Habilidades. O PPI deve ser elaborado na perspectiva de educação integral, que concebe e valoriza o ser humano em sua multidimensionalidade
e se desenvolve pautada pelos eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade, com base na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica que esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da
história.  Sujeitos  que são formados nas relações  sociais  e  na interação com a natureza  para a  produção e  reprodução de sua vida e de sua realidade,
estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.

 O quadro abaixo apresenta  as definições necessárias para a compreensão de alguns aspectos dessa proposta, subsidiando a definição das atividades a serem
desenvolvidas de acordo com as dimensões do apoio: 

Funções Cognitivas: compreende a percepção, o raciocínio lógico-matemático, a organização do pensamento, a capacidade de análise e síntese, a compreensão das ideias,
o conhecimento do mundo e aprendizagem formal e a generalização de conhecimentos. 

Comportamento Biopsicossocial: Compreende as habilidades conceituais, habilidades sociais e habilidades práticas.

Habilidades conceituais: compreende a linguagem, leitura e escrita, conceitos de dinheiro e auto direcionamento.

Habilidades sociais: habilidades interpessoais, responsabilidade, autoestima, credibilidade, ingenuidade, seguir regras, obedecer a leis e evitar vitimização.

Habilidades práticas: compreendem as atividades de vida diária (comer, usar o banheiro, vestir-se, mobilidade etc..), atividades instrumentais da vida (preparar refeições,
transportar-se, lidar com dinheiro, usar o telefone etc..), habilidades ocupacionais etc.

Funções Psicomotoras: compreende o esquema corporal, equilíbrio, coordenação dinâmica geral, coordenação motora, orientação espaço-temporal e lateralidade.

Indicadores de avaliação: referem-se a aspectos importantes que devem ser considerados para avaliar o estudante.

 Funções intelectuais: verificar a capacidade para compreender o ambiente e reagir a ele adequadamente com base nos conhecimentos construídos.

o Capacidade de planejar e solucionar problemas e aplicação na atividade prática.

 Comportamento biopsicossocial: englobam  a formação da identidade pessoal, social e cultural que considera os contextos típicos de seu grupo etário consistentes
com a diversidade cultural e linguística da pessoa, constituindo espaços que possibilitam sua participação, interações sociais e vivência de papéis sociais que



refletem a quantidade e qualidade de seu engajamento em seu ambiente e o exercício de sua cidadania. 

o Habilidades conceituais: relacionadas aos aspectos acadêmicos, cognitivos e de comunicação.

o Habilidades sociais: relacionadas à competência social

o Habilidades práticas: relacionadas à vida autônoma e independente.

 Funções Psicomotoras: considera o desenvolvimento integral do ser, articulando corpo, movimento e mente, de forma a favorecer a comunicação e expressão de
seus pensamentos, desejos e necessidades.

REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PLANO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL

Identificação do estudante
Nome Completo do Estudante:
Data de Nascimento: _____/_____/_____ Ano/Turma/Turno:
Diagnóstico do estudante: Unidade Escolar: 

Período de vigência do PPI:
Filiação: Professor(a):

Endereço: Telefone:

Informações sobre a escolarização/Descrição a respeito da vida escolar do estudante



Descrição sucinta sobre atendimentos ou tratamentos terapêuticos e clínicos recebidos atualmente e no passado (Ex.: fonoaudiologia, psicoterapia,
terapia ocupacional, neurologia, psiquiatria, equoterapia, natação e demais atividades esportivas, atendimento psicopedagógico etc.)

I-FUNÇÕES COGNITIVAS (LINGUAGEM: EMISSÃO E COMPREENSÃO)

Objetivos Descrição  das  atividades  a  serem
trabalhadas

Estratégias e recursos utilizados Avaliação para as aprendizagens



II-COMPORTAMENTO BIOPSICOSSOCIAL (HABILIDADES CONCEITUAIS, SOCIAIS E PRÁTICAS)

Objetivos Descrição  das  atividades  a  serem
trabalhadas

Estratégias e recursos utilizados Avaliação para as aprendizagens



IV-FUNÇÕES PSICOMOTORAS

Objetivos Descrição  das  atividades  a  serem
trabalhadas

Estratégias e recursos utilizados Avaliação para as aprendizagens



V- OUTRAS ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO)

Objetivos Descrição  das  atividades  a  serem
trabalhadas

Estratégias e recursos utilizados Avaliação para as aprendizagens



Descrição das Sugestões, considerando os diversos contextos:

Ao contexto escolar

À família

Outros/Encaminhamentos

Observações___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data: ___/____/_____

_______________________________________                         _______________________________________         ___________________________
               Prof. responsável pelo PPI                                                           Coordenador Pedagógico                           Supervisor Educacional  

___________________________________________                    _______________________________________          
                                                                                                                                          



                 Responsável pelo estudante                                                                    Direção                 
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