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- A quem se destinam
Currículos Funcionais?

os

- Em que consistem?
- Que competências funcionais
são desenvolvidas no âmbito
desses Currículos?
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- Quais são as estratégias e/ou
atividades a desenvolver para
promover essas competências?

Venha
Descobrir!

“Sabendo
que
alunos
com
deficiência intelectual acentuada
necessitam de mais tempo na
realização de tarefas e na aquisição
de competências, é importante
selecionar, apenas, aquelas que são
marcantes
para
o
seu
funcionamento, na perspetiva de
que venham a ser úteis para a sua
vida futura (…) A seleção das
atividades a implementar deve ter
em conta não só as reais
capacidades do aluno, como
também a sua idade cronológica,
os seus gostos e interesses e a
possibilidade de virem a ser
aprendidas em tempo útil com
significado ao longo da vida.
Segundo Santos e Morato (2002) “A
implementação
de
currículos
funcionais
teoriza-se
como
potencializadora de capacidades
vitais para a participação plena na
diversidade de contextos (Falvey,
1989), de forma a capacitar os
alunos com uma bagagem de
noções que os prepare para as suas
“necessidades presentes e futuras”
(Neel e Billingsley, 1989) e para a
vida diária” (p. 154).”

in Bernardette Pereira (2010) Currículos Funcionais, uma
Oportunidade de Crescimento para a Vida Adulta (p.4).
Trabalho não publicado.

O DL 3/2008 de 7 de janeiro, no
seu preâmbulo, afirma que “a
escola
inclusiva
pressupõe
individualização e personalização
das
estratégias
educativas,
enquanto
método
de
prossecução do objetivo de
promover competências universais
que permitam a autonomia e o
acesso à condução plena da
cidadania por parte de todos”,
tendo em vista, dessa forma, a
equidade educativa, dentro da
garantia de igualdade, direito
constitucionalmente consagrado.
Assim, e dentro deste quadro de
equidade educativa preconizado,
aquele diploma legal vem prever
todo um conjunto de práticas
educativas capazes de “assegurar
a gestão da diversidade da qual
decorrem diferentes tipos de
estratégias
que
permitam
responder
às
necessidades
educativas dos alunos”, entre as
quais se situam os Currículos
Funcionais.
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