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APRESENTAÇÃO 

 

O ato de busca, de troca, de interação e apropriação recebe o nome de 

educação. Esta não existe por si, é uma ação conjunta entre as pessoas que 

cooperam, comunicam-se e vivenciam o mesmo saber.  

O ser humano nasceu para aprender, descobrir e apropriar-se de todos os 

conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos, e é isso que lhe 

garante a sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, 

crítico e criativo. 

O desenvolvimento e a aprendizagem humana dependem, 

fundamentalmente, do meio que está inserido. Diante dessa lógica as 

oportunidades que o educador pode oferecer constituem o diferencial qualitativo 

no desenvolvimento do aluno. 

Assim, para oferecermos o diferencial qualitativo e pelo fato de a 

Educação Especial ter poucos professores PDE participando nessa instituição – 

UNICENTRO, unificamos a temática da ludicidade por ser objeto de estudo de 

três professoras. Achamos relevante agregar nossos aportes teóricos e 

elaborarmos um caderno pedagógico que contasse com a participação das 

professoras supracitadas e respectivas orientadoras. 

Em relação à prática com alunos que apresentam deficiência intelectual, a 

utilização do lúdico permite,segundo Vygotsky, a redução de zona de 

desenvolvimento proximal, que significa a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial da criança, e 

também favorece a revisão do papel do professor como um mediador que auxilia 

na busca de soluções para os conflitos cognitivos, criando possibilidades de 

intervenção que permitem elevar o conhecimento do mesmo. 

Desta forma, para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, 

faz-se necessário investir em ações que potencializem a disponibilidade do aluno 

para aprender. No entanto, na aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, 

essa disposição para aprender não depende somente dele, mas demanda que a 

prática didática propicie condições para que essa atitude favorável se manifeste e 

prevaleça. 



Aprender é uma tarefa constante, na qual se convive o tempo todo com o 

que ainda não é conhecido. Entretanto, é fundamental que exista uma relação de 

confiança e respeito mútuo entre professor e aluno, de maneira que a situação 

escolar possa aprimorar todas as questões de ordem afetiva.  Assim, o trabalho 

educacional inclui intervenções para que os alunos aprendam a respeitar 

diferenças, a estabelecer vínculos de confiança e uma prática cooperativa e 

solidária. 

Para que o aprender do aluno com deficiência intelectual seja 

interessante, elaboramos este caderno pedagógico, no qual se aborda a utilização 

de jogos na Sala de Recursos Multifuncional – tipo I e na Escola Especial. O 

caderno apresenta jogos com finalidades variadas, de tipos diversos, com a 

intenção de aprimorar as áreas do desenvolvimento (cognição, motora, afetiva-

emocional) e áreas do conhecimento (linguagem oral e escrita e cálculos 

matemáticos).  

Esperamos auxiliar nossos colegas professores! 



INTRODUÇÃO 

 

Este caderno pedagógico é dirigido a educadores que desejam 

desenvolver atividades interessantes e lúdicas para alunos que apresentam 

deficiência intelectual, permitindo desenvolver cada vez mais o raciocínio e a 

sociabilização destes.  

Assim, este material está desenvolvido da seguinte forma: Capítulo I: 

Deficiência intelectual e a conceituação das áreas de desenvolvimento (motora, 

cognitiva e afetiva emocional) e das áreas do conhecimento (linguagem oral e 

escrita e cálculos matemáticos). No Capítulo II: O lúdico na aprendizagem e o 

papel do professor, no Capítulo III: A Brinquedoteca e a Escola Especial e no 

Capítulo IV: Orientações metodológicas; 4.1-Atividades a serem desenvolvidas na 

Sala de Recursos Multifuncional – tipo I; 4.2-Atividades a serem desenvolvidas na 

Escola Especial. 

 O objetivo deste material é resgatar o uso da ludicidade com o aluno que 

apresenta deficiência intelectual, despertando assim autoconfiança para a 

aprendizagem, além de contribuir para o desenvolvimento intelectual e para a 

participação assídua por meio da utilização de jogos. 

Na escola, percebe-se que muitos dos alunos encontram-se em situação 

de dificuldade no processo de aprendizagem, defasagem idade-série, com 

reprovações frequentes, baixa autoestima e, em alguns casos, desmotivados em 

participar assiduamente. 

Dessa forma, onde a problemática se insere, indaga-se: Quais são as 

contribuições do uso de jogos enquanto recursos didáticos para o 

desenvolvimento cognitivo e global do aluno, bem como para sua assiduidade às 

aulas e resgate da autoestima? E, principalmente, como os jogos podem incitar 

nesses alunos o raciocínio matemático, de linguagem e interpretações 

importantes para o acompanhamento das várias disciplinas no ensino comum? 

Assim, pretende-se instrumentalizar professores interessados na 

construção do conhecimento para, a partir do entendimento das áreas de 

desenvolvimento, poder atuar como mediadores, desempenhando o papel de 

estimuladores, permitindo ao educando utilização das próprias potencialidades 

nas diferentes situações da vida.  



CAPÍTULO I 

 

1 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Marcia Giacomini Guero 

 

 Sabe-se que a deficiência intelectual recebeu diferentes concepções no 

curso da história. Ela já foi vista e sentida culturalmente como depositária do mal, 

objeto de maldição ou tragédia familiar ou, inversamente, como detentora de 

poderes sobrenaturais e beneficiária de especial proteção. Salienta-se, no 

entanto, que será tomada como base para esse trabalho a concepção da 

Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento – AADID 

apresentada na INSTRUÇÃO N° 016/2011 – SEED/SUED: 

 

Pessoas com deficiência intelectual são aquelas que possuem 
incapacidade caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo e expressa 
nas habilidades práticas, sociais e conceituais, manifestando-se antes 
dos dezoito anos de idade. (PARANÁ, 2011, p. 1). 

 

Essa definição propõe que essa deficiência deve ser compreendida como 

uma interação entre o funcionamento intelectual e as suas relações com contexto 

social, isto é, que as limitações deixem de ser observadas somente como 

dificuldade exclusiva da pessoa deficiente intelectual. 

Assim, como afirma Vygotsky (1989), é fundamental focar as 

potencialidades destes sujeitos e não a reabilitação dos defeitos. Este aluno deve 

ser estimulado a explorar o mundo, a interagir com o outro, a expor sua opinião e 

desejos, e as atividades lúdicas oferecem grandes oportunidades para isso. 

De modo geral, o deficiente intelectual tem dificuldade para perceber as 

características dos objetos, dos fenômenos e das ações, mas a defasagem e 

alterações nas estruturas mentais para a construção do conhecimento não são 

concebidas como ausência de capacidade de abstração, generalização ou 

aptidão. 

A utilização do jogo como recurso didático pode contribuir para o aumento 

das possibilidades de aprendizagem do escolar com deficiência intelectual, pois, 

através desse recurso, ele poderá vivenciar corporalmente as situações de 



ensino-aprendizagem, desenvolvendo sua criatividade e expressividade, 

interagindo com outras pessoas, exercendo a cooperação e aprendendo em 

grupo. 

Sendo assim, em relação à prática docente, o professor deve prestar um 

atendimento individualizado que favoreça o seu desenvolvimento cognitivo, motor 

e afetivo, com vistas à inclusão desse aluno com deficiência intelectual não só na 

turma comum de ensino, mas também na sociedade. 

 

1.1 ÁREAS DO DESENVOLVIMENTO  

Em todo momento somos surpreendidos por processos de aprendizagem, 

pois em qualquer situação observam-se procedimentos da construção do 

conhecimento, sendo essa situação mais aparente nas fases iniciais da infância, 

nas quais a criança sempre está pronta para conhecer algo diferente como: 

aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a conhecer, 

conforme salienta Delors (1998). 

De acordo com Vygotsky (1991), a aprendizagem é um processo contínuo 

e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem 

a outro. 

E segundo Oliveira (1992), a aprendizagem desperta processos internos 

de desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com 

outras pessoas. 

Ademais, a aprendizagem é uma construção permanente de cada um de 

nós e da coletividade, sendo um fenômeno complexo do qual é necessário 

conhecer as várias fases de desenvolvimento do ser humano. 

Portanto, destaca-se a seguir as áreas do desenvolvimento classificadas 

como área cognitiva, área motora e área afetiva-emocional. 

 

1.1.1 ÁREA COGNITIVA 

Os fundamentos para compreensão do desenvolvimento cognitivo do 

aluno com deficiência intelectual apresentam-se descritos em duas abordagens 

interacionistas: o construtivismo de Piaget e a teoria sócio histórica de Vygotsky, 

pois se considera que esse referencial respalda satisfatoriamente a atual 

concepção de deficiência intelectual. 



Para Piaget (1992), grande parte do conhecimento construído pelo 

homem é resultado do seu esforço em compreender e dar significado ao mundo. 

Nessa tentativa de interação e compreensão do meio, o homem desenvolve 

alguns equipamentos neurológicos herdados ao longo da história da humanidade, 

os quais favorecem o funcionamento intelectual.  

Para explicar a construção do conhecimento, Piaget criou um modelo 

biológico de interação do homem com o ambiente, que parte da seguinte lógica: o 

organismo humano é seletivo, por organizar os alimentos que podem ser úteis; 

esses alimentos vão sendo adaptados de acordo com as necessidades 

biológicas. À medida que o homem seleciona os alimentos e inicia a 

adaptaçãodestes no organismo, acontece a assimilação, ou seja, a estrutura 

biológica acomoda os alimentos para a satisfação das necessidades do corpo. 

 

O construtivismo piagetiano é essencialmente biológico. A perspectiva 
lógica de Piaget não é senão o correspondente de sua perspectiva 
biológica, isto é, o desenvolvimento é visto como um processo de 
adaptação, que tem como modelo a noção biológica do organismo em 
interação constante com o meio.(GOULART, 1995, p. 17) 

 

A epistemologia genética de Piaget estuda a construção do conhecimento 

e defende que as estruturas do conhecimento são pré-formadas biologicamente 

no sujeito, tornando-se necessárias desde o nascimento. Através da interação, as 

estruturas mentais se organizam numa relação de interdependência entre o 

sujeito e o meio. Assim, a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo 

o momento interage com a realidade, operando ativamente com as pessoas e 

objetos. 

Na adaptação, a estrutura cognitiva altera-se para receber o novo 

conhecimento. Os ajustes feitos pela cognição para receber novas informações 

são denominado por Piaget de acomodação. Segundo Goulart (1995), o processo 

de organização, adaptação e assimilação de um novo conhecimento depende de 

esquemas assimilativos, como a repetição e a generalização. 

 Assim, as ações, os reflexos e as representações, ao serem repetidas 

diversas vezes em momentos diferentes, tornam-se novas estruturas, novos 

conhecimentos, ficando cada vez mais clara a sua identificação e reconhecimento 

em qualquer situação. 



 Em função disso, pode-se então dizer que a repetição reforça os 

conhecimentos assimilados ou preexistentes, tornando-os mais consistentes, o 

que facilita a aprendizagem e o desenvolvimento da inteligência. 

 Observando seus filhos na interação com o meio, Piaget percebeu que as 

crianças possuem uma forma particular de pensar e aprender. O erro e o acerto 

são conceitos que estão no cerne do raciocínio infantil e foi a partir da relação 

erro/acerto que Piaget desenvolveu sua teoria de estágios do desenvolvimento 

cognitivo da criança. Segundo Piaget (1980), o processo de desenvolvimento 

estabelece quatro estágios ou períodos de desenvolvimento. 

O período que inicia do nascimento até aproximadamente dois anos é 

denominado de estágio sensório motor. A criança faz uso de seus sentidos para 

examinar o universo que a circunda e vai conquistando-o mediante a percepção e 

os movimentos (como a sucção e o movimento dos olhos, por exemplo). 

Progressivamente, ela vai aperfeiçoando tais movimentos reflexos e adquirindo 

habilidades e chega ao final do período sensório-motor. 

Entre os dois e os seis anos o período é denominado de estágio pré-

operatório, pois desenvolve a capacidade simbólica (imitação, desenho, jogo 

simbólico, imagem mental). Embora o alcance do pensamento apresente 

transformações importantes, ele caracteriza-se, ainda, pelo egocentrismo, uma 

vez que a criança não concebe uma realidade da qual não faça parte, o que 

impede que se estabeleçam relações de reciprocidade devido à ausência de 

esquemas conceituais e da lógica. Até os sete anos, seu raciocínio já terá sido 

desenvolvido a tal ponto que questões pré-lógicas não lhe causem mais dúvidas. 

Ela deverá ter certeza de que as quantidades não se alteram, mesmo ocorrendo 

modificação de sua forma. Também precisará ter desenvolvido noções de 

grandeza e temporalidade. Essa segurança proporcionará o sucesso na 

aprendizagem acadêmica. 

O período dos sete até os doze anos é denominado de estágio das 

operações concretas. Nesta fase, a criança consegue raciocinar de forma 

coerente, tanto os esquemas conceituais quanto as ações executadas 

mentalmente a que se referem objetos ou situações passíveis de serem 

manipuladas ou imaginadas de forma concreta. 



A partir dos doze anos ocorre o estágio das operações formais.Nesse 

período, a criança adquire capacidade de criticar os sistemas sociais e propor 

novos códigos de conduta,sendo capaz de discutir valores morais de seus pais e 

construir os seus próprios valores, tendo então, a autonomia. 

De acordo com Piaget (1980), o processo de desenvolvimento mental é 

contínuo. Cabe ressaltar que cada estágio apresenta uma ordem de sucessão fixa 

e imutável, mas a idade cronológica para a superação de cada um pode variar de 

acordo com as condições orgânicas da criança e a relação com o meio ambiente 

em que está inserido. 

As crianças passam por todos os estágios, não necessariamente ao 

mesmo tempo: umas desenvolvem-se com mais rapidez, outras mais lentamente. 

A partir dos aspectos centrais da teoria de Piaget, está claro que o 

conhecimento deve ser visto como uma construção em constante processo. 

Assim, pressupõe entender que a criança é capaz de criar, recriar e experimentar 

de forma autônoma, impulsionando seu próprio saber. Nesse sentido, o ato de 

errar deve ser visto como um momento necessário de aprendizagem; a ausência 

do erro denuncia a ausência da experimentação e, logicamente, a ausência de 

aprendizagem. 

Conforme supracitado, Piaget compreende o desenvolvimento humano 

por meio dos estágios orgânicos, situação bem diferente é observada por 

Vygotsky, ou seja, através das interações sociais o homem aprende. Para o autor, 

o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento: quanto mais a criança 

aprende, mais ela se desenvolve. 

Para explicar o processo de desenvolvimento na aprendizagem da 

criança, Vygotsky (1991) conceitua três momentos: a zona de desenvolvimento 

potencial é tudo que a criança ainda não domina, mas que se espera que ela seja 

capaz de realizar; a zona de desenvolvimento real é tudo que a criança já é capaz 

de realizar sozinha e a zona do desenvolvimento proximal é tudo que a criança 

somente realiza com o apoio de outras pessoas. 

Logo, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho que a criança 

deve percorrer para o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores. 

Nesse processo, aquilo que a criança consegue fazer com a colaboração do 



outro, em determinado momento, ela conseguirá fazer sozinha, em outro 

momento. 

Ao longo de seus estudos, Vygotsky publicou uma coletânea denominada 

“Fundamentos de Defectologia” relacionada com a Educação Especial, na qual se 

explica que as causas da deficiência podem ser de ordem primária e secundária. 

As causas de ordem primária são de origem biológica ou hereditária, como lesões 

orgânicas e cerebrais, ou alterações cromossômicas. Com relação às causas de 

ordem secundárias são as construídas nas relações sociais e culturais 

características do entorno em que cada sujeito se insere.  

Dentro do enfoque social da deficiência, o autor afirma que as leis que 

regem o desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual são as mesmas 

que regem o desenvolvimento das demais pessoas. A criança cujo 

desenvolvimento foi comprometido por alguma deficiência não é menos 

desenvolvida do que as demais crianças, no entanto, se desenvolve de outra 

maneira. 

Nessa perspectiva, para estudar a especificidade de cada criança com 

atraso, é necessário resgatar os conceitos que regem o desenvolvimento de 

algumas das funções cognitivas básicas tais como: sensação, percepção, 

atenção, memória e raciocínio lógico, teoricamente justificados a seguir: 

 

1.1.1.1 Sensação: Os órgãos dos sentidos são imprescindíveis para a 

aprendizagem. Todo conhecimento está baseado na atividade dos órgãos dos 

sentidos.  

 

 Os órgãos dos sentidos recebem os estímulos do meio exterior e os 
conduzem aos centros nervosos correspondentes a cada um deles. 
Estes centros nervosos, por sua vez, estão intimamente relacionados 
com os centros motores, voluntários e involuntários e com os centros de 
memória e aprendizagem. (DROUET, 2006, p.110) 

 

 Sendo assim, qualquer distúrbio em um desses centros nervosos ou nos 

próprios órgãos de sentidos, ou ainda na ligação nervosa existente entre esses 

órgãos e o cérebro, resultarão em uma deficiência sensorial, logicamente 

constituindo-se em um problema de aprendizagem. 



As sensações podem ser divididas em: interoceptiva, proprioceptiva e 

exteroceptiva. 

 As sensações interoceptivas reúnem sinais que chegam ao interior do 

organismo, permitindo ao cérebro tomar conhecimento do que acontece nos 

órgãos internos. Em geral, menos precisas e conscientes, nem sempre 

possibilitam identificar o que de fato ocorre.  

 

As sensações de fome e desconforto causam tensão e frustração. 
Quando estas necessidades são atendidas, vem o conforto e a calma, 
possibilitando o desenvolvimento normal do processo visceral. 
(PARANÁ, 1999, p. 33) 

  

Portanto, se essas necessidades básicas não forem supridas nos 

primeiros anos de vida, causam perturbações sensoriais que poderão ocasionar 

atraso no desenvolvimento sensório-motor. 

Logo, as sensações de desconforto, tensão e frustração levam a criança à 

agitação motora descoordenada, perturbando a maneira de como sentir o mundo 

e, assim, interferindo nas relações intra e interpessoais e, posteriormente, no 

processo de aprendizagem. 

As sensações proprioceptivas possibilitam entender que os objetos 

permanecem estáveis, embora a pessoa movimente a cabeça ou desloque-se de 

um lugar para outro.  

Elas garantem a sensibilidade cinestésica, a sensação muscular, o 

movimento profundo e a sensibilidade vestibular e equilíbrio, sensações 

reguladoras do movimento. 

 

Estas sensações asseguram os sinais referentes à posição do corpo no 
espaço e, fundamentalmente, à posição do aparelho locomotor: é o 
movimento no espaço. Estas sensações representam a base do 
movimento e tem papel decisivo na regulação da locomoção. (PARANÁ, 
1999, p. 33) 

 

Contudo, perturbações na sensibilidade proprioceptiva causam 

dificuldades na percepção da posição dos membros do corpo com relação à 

própria imagem corporal, dificultando, assim, os movimentos.  

Nestas sensações estão presentes também as de equilíbrio que estão 

localizadas nos canais útricula e canais semicirculares, sendo que qualquer 



perturbação nesse local, ou nos que conduzem os estímulos ao cerebelo (centro 

nervoso do equilíbrio), produzirão efeitos de desequilíbrio e de comprometimento 

do esquema corporal. 

A visão também participa do sentido do equilíbrio e do controle da 

postura. Então, para manter o equilíbrio, servimo-nos do órgão do equilíbrio, mas 

para controlar a postura usamos o sentido da visão. 

Assim sendo, todos os distúrbios de equilíbrio podem se constituir em 

problemas para a aprendizagem, pois impedem ao educando de adquirir qualquer 

habilidade que implique em movimentos rápidos, como os exigidos nas aulas de 

Educação Física: saltos, corridas, movimentos giratórios, dentre outros. 

Por fim, as sensações exteroceptivas permitem o contato entre o 

indivíduo e o meio externo através do tato, paladar, olfato, audição ou visão. 

 

As sensações  exteroceptivas asseguram a recepção de sinais do 
mundo exterior, criando a base consciente e coloca o homem em contato 
com o exterior. Neste grupo se situam o olfato, o paladar, o tato, a visão 
e a audição. (PARANÁ, 1999, p. 33) 

 

O aluno que tem deficiência olfativa não sente odor e provavelmente 

afetará seu paladar. Portanto, poderá não sentir prazer nas refeições, o que 

causará inapetência, levando-o a enfraquecer e a prejudicar-se na aprendizagem. 

Alterações adicionais poderão ser observadas, por exemplo, quando da exigência 

de discriminação dos cheiros das diferentes substâncias nas aulas de Ciências. 

As queimaduras ou acidentes que prejudicam as terminações nervosas 

das mãos e dos pés são denominados de deficiência tátil. Logo, o aluno que 

apresenta deficiência nestas áreas poderá ter dificuldades em sentir as texturas 

das superfícies, ter a noção de quente e frio e a percepção tátil das formas. 

Quanto à visão, se a criança sofrer algum trauma nos globos oculares, ou 

for portadora de malformação embrionária e esses órgãos apresentarem qualquer 

deficiência em sua estrutura ou posição, ela poderá ter algum tipo de deficiência 

visual temporária ou permanente. 

Portanto, a capacidade de visão dos alunos deve ser constantemente 

observada através das seguintes condições: a aparência dos olhos, as 

reclamações e o comportamento das crianças e, ainda, pelo rendimento escolar e 

através de testes de seleção visual. 



Já a audição tem sua formação no aparelho auditivo, que é constituído 

por orelha externa, orelha média e orelha interna, sendo chamados de ouvidos. 

Qualquer perturbação de uma dessas três orelhas dificultará ou impedirá um bom 

desempenho escolar. O maior distúrbio da audição é a surdez, que pode ser 

congênita ou adquirida. Entretanto, os distúrbios de audição às vezes passam 

despercebidos tanto pelos pais quanto pelos professores.  

Conclui-se que os órgãos de sentidos recebem os estímulos do meio 

exterior e os conduzem aos centros nervosos correspondentes a cada um deles. 

Qualquer situação que afete os órgãos responsáveis pela visão, audição, 

gustação, olfato, tato, equilíbrio, reflexo postural ou os respectivos sistemas de 

condução entre esses órgãos e o sistema nervoso, causará problema no modo do 

aluno captar as mensagens do mundo exterior e, portanto, dificuldade para ela 

compreender o que se passa ao seu redor. 

 

1.1.1.2 Percepção: A forma pela qual um indivíduo interpreta os estímulos do 

meio ambiente utilizando sua experiência, suas vivências anteriores e suas 

necessidades presentes, constitui um ato de perceber. O funcionamento dos 

órgãos dos sentidos e a atividade mental são necessários para a percepção. 

 

É o ato ou efeito de conhecer os objetos em suas qualidades ou 
relações. Implica em integração de estímulos e atribuição de significados 
aos mesmos, ou seja, em interpretações pessoais a respeito dos 
diferentes objetos. (PARANÁ, 1999, p. 35) 

 

Segundo Campos (1983), qualquer interpretação dada aos estímulos 

sensoriais, por quem percebe, é determinada por sua experiência anterior, por 

seu interesse pelos estímulos no momento, ou seja, sua motivação, sensibilidade 

dos órgãos dos sentidos para aqueles estímulos particulares e pela organização e 

integração. 

A percepção leva à aquisição de conhecimentos específicos a respeito 

dos objetos, pessoas e fatos, diretamente através da estimulação dos órgãos dos 

sentidos.  Diante disso, a percepção é a consciência da sensação, incluindo o 

significado e interpretação que acompanham a experiência associada ao 

processo iniciado pelo estímulo. 

 



Vários fatores são envolvidos no processo de percepção, que é da maior 

importância para a aprendizagem. Os fatores emocionais, a experiência anterior e 

o estado emocional do momento vão provocar uma predisposição que influi nos 

processos de percepção e de pensamento. 

Para que ocorra uma aprendizagem de qualidade, torna-se necessário o 

desenvolvimento de alguns comportamentos perceptivos nas diferentes vias de 

acesso ao mundo exterior, sendo elas: percepção visual, percepção auditiva e 

percepção tátil. 

“Na percepção visual, a criança por meio da visão percebe de uma só vez 

a imagem do objeto na sua forma mais completa”. (PARANÁ, 1999, p. 36) 

Portanto, é através do centro nervoso que chegam ao cérebro os estímulos 

visuais luminosos, as cores, as formas e os tamanhos, tendo a percepção visual 

papel fundamental para representação integral dos objetos, possibilitando a 

discriminação dos detalhes e combinando as informações para a análise do 

objeto. 

 

Na percepção auditiva, o ouvido recebe estímulos que através de uma 
complexa análise no cérebro nos permite captar, discriminar e localizar 
fontes sonoras, logo a compreensão dos diferentes estímulos auditivos 
(sons e ruídos). (PARANÁ, 1999, p. 36) 

 

É através da percepção visual e auditiva que as informações gráficas são 

recebidas e conduzidas ao cérebro para serem analisadas, comparadas com 

outras informações e armazenadas na memória. Caso os receptores visuais e 

auditivos, que são o contato entre o sistema nervoso central e o meio ambiente, 

não captem de maneira adequada as estimulações ambientais, o cérebro lidará 

com informações distorcidas, não havendo a possibilidade de criar padrões fixos 

de respostas para as estimulações recebidas. 

“A percepção tátil é o desenvolvimento das mãos e dedos que se 

estrutura através da análise e síntese.” (PARANÁ, 1999, p. 36) Essa análise e 

síntese são realizadas através da manipulação, captação de semelhantes e 

diferenças, comparação, discriminação e organização de estímulos táteis. 

Afinal, a sensação e a percepção não são processos separáveis na 

experiência da pessoa. As impressões sensoriais não são tomadas para 



resultarem na percepção. Cada ser humano recebe, organiza, integra e interpreta 

suas experiências sensórias perceptivas. 

 

1.1.1.3 Atenção: A capacidade de sustentar, selecionar e executar tarefas 

forma a rede de atenção. Quando o aluno apresenta um déficit atencional em uma 

das habilidades, por exemplo: seletiva (selecionar as informações essenciais das 

distratoras); executiva (planejar e organizar as informações) e concentrada 

(manter-se compenetrado por um período expressivo na tarefa), terá dificuldade 

de aprendizagem.  

 

A atenção faz com que, entre muitos estímulos do meio ambiente, o 
indivíduo selecione e perceba somente alguns aspectos ambientais. 
Vários fatores, tanto de estímulo, como no indivíduo, contribuem para a 
focalização da atenção em alguns aspectos ambientais. (CAMPOS, 
1983, p.54) 

 

 Dessa maneira, momentaneamente a atenção recebe, fixa e relaciona 

inúmeros estímulos, vindos das mais diversas fontes e por período de tempo 

variável, respondendo àqueles mais importantes aos próprios interesses. 

 Em relação aos fatores que influenciam a atenção, pode-se destacar a 

intensidade do estímulo, a mudança, a novidade e a relevância para as 

necessidades individuais. 

 Dessa maneira, a atenção mantém uma vigilância na atividade mental, 

através da seletividade, que tem como função organizar as inúmeras informações 

exteriores. 

 Para a aprendizagem, o conhecimento do desenvolvimento da atenção 

permite ao educador criar condições para motivar e propor atividades que 

despertem o interesse dos alunos. Entretanto, sugere-se não sobrecarregá-los 

com muitos estímulos para evitar a distração e também cuidar o grau de 

complexidade das situações estimuladoras. 

Diante dessa lógica, vê-se nos jogos um importante recurso pedagógico 

para estimular a atenção seletiva, concentrada e executiva nos alunos que 

apresentam deficiência intelectual. 

 



1.1.1.4 Memória: “É a capacidade de registrar fatos, fixar estímulos visuais, 

auditivos, táteis e recordar informações acumuladas.”(PARANÁ, 1999, p.39) 

Assim, a memória constitui um dos fatores que colabora para o exercício 

das funções do raciocínio, pois possibilita a memorização dos conceitos 

necessários para as atividades mentais.  

A criança retém melhor os objetos e as imagens, em seguida as palavras 

que se referem a coisas concretas e somente depois os números e as palavras 

abstratas. A memória da criança é especialmente sensorial e permeável ao 

concreto a fim de permitir a sua adaptação. 

De acordo com Campos (1983), a memória faz com que aquilo que está 

sendo aprendido seja assinalado, retido e depois lembrado pela criança, isto é, 

evocado ou reconhecido quando aparece na consciência da pessoa. Contudo, a 

criança não poderá compreender uma dada situação, se não tiver retido e fizer 

associação a imagens percebidas anteriormente. 

Baseado no tempo decorrido entre a apresentação de um estímulo e a 

sua recuperação, a memória classifica-se em: imediata, recente e remota. 

 Na memória imediata o registro e a retenção de uma informação dura 

apenas alguns segundos. É a memória de curto prazo e tem a capacidade de 

usar imediatamente a informação que acabou de ser apresentada, como um 

número de telefone informado oralmente. 

 Na memória recente ou mediata é a capacidade para relembrar 

acontecimentos diários, recuperando-a após alguns segundos ou dias, enquanto 

que na memória remota envolvem-se os acontecimentos ocorridos ou aprendidos 

em épocas passadas. 

 Evidentemente, a maior parte da aprendizagem escolar exige a 

capacidade de reter e evocar com eficiência. Portanto, o professor precisa 

certificar-se desta compreensão para estimular a memorização. 

 A memória não funciona isoladamente, ela é um dos fatores da 

inteligência e evolui com o desenvolvimento das funções intelectuais em suas 

diferentes manifestações. 

 Assim, “a memória visual consiste na capacidade da pessoa reter com 

exatidão, a longo ou em curto prazo, uma série de estímulos apresentados 

visualmente”. (PARANÁ, 1999, p. 40) Em termos de aprendizagem, a memória 



visual desempenha um papel muito importante, pois permite à criança formar uma 

imagem visual das palavras, o que facilita o reconhecimento rápido e instantâneo 

dos símbolos impressos durante a leitura. Já na escrita, permite a utilização 

correta da grafia ao escrever palavras formadas por letras, cujos sons podem ser 

representados por duas ou mais letras diferentes. A escolha correta de uma ou 

outra grafia depende do fato da palavra a ser escrita estar ou não retida em nossa 

memória visual. 

 Em relação “a memória auditiva a criança deve ser capaz de fixar e 

reproduzir, oralmente ou por escrito, as informações recebidas auditivamente e 

lembrar qual o som correspondente a um símbolo gráfico visualizado”. (PARANÁ, 

1999, p.41) As dificuldades mais comuns ligadas a esta habilidade, é o limite na 

retenção de palavras ou séries de palavras percebidas auditivamente e as falhas 

em associar os símbolos gráficos discriminados visualmente. 

 Por fim, “a memória viso-motora é a capacidade de reproduzir com 

movimentos dos segmentos corporais, experiências visuais anteriores”. 

(PARANÁ, 1999, p.41) À medida que a criança entra em contato com o universo 

simbólico (leitura e escrita), vão ficando retidos, em sua memória, os diferentes 

movimentos necessários para o traçado gráfico das letras. A criança com 

dificuldades viso-motoras enfrentará problemas em reproduzir os movimentos 

gráficos para execução das letras e das palavras, caracterizando na cópia o uso 

isolado de cada elemento e, consequentemente, grande lentidão em realizar a 

atividade. 

 

1.1.1.5 Raciocínio: É a força motriz dedutiva, indutiva e hipotética da 

aprendizagem, ou seja, o ser humano está sempre buscando organizar e 

generalizar experiências ou conhecimentos por meio de representações 

simbólicas. 

 

Entende-se por raciocínio as formas de pensar, julgar e compreender as 
situações de vida diária, através da resolução de problemas: coletando 
dados, levantando hipóteses, selecionando o melhor e 
testando.(PARANÁ, 1999, p. 42) 

  



O raciocínio dedutivo consiste em operações com um número limitado de 

elementos, onde as propriedades são conhecidas desde o início e não há 

alteração à medida que o pensamento evolui. 

Em relação ao raciocínio indutivo, possibilita ao indivíduo se aventurar em 

outras áreas, diferentes daquelas de que a situação problema se originou. 

Caracterizam-se de observações particulares à generalização. 

Já o raciocínio hipotético dedutivo parte de hipóteses a procura de 

comprovações reais. 

Logo, o raciocínio dedutivo, como o raciocínio indutivo e o raciocínio 

hipotético dedutivo precisam ser estimulados através de atividades que 

despertem a motivação para pensar, analisar e criar. 

Por isso, proporcionar ao aluno com deficiência intelectual discussões, 

experiências e manipulação de jogos pode auxiliar no desenvolvimento do 

raciocínio. 

 

1.1.1.6 Conceituação: Na infância ocorre o desenvolvimento dos conceitos. Os 

conceitos espontâneos são assimilados no decorrer das experiências diretas, isto 

é, têm origem na experiência pessoal. Os conceitos científicos são os adquiridos 

no decorrer do processo de escolarização, que é a maneira pela qual a criança 

desenvolve sua consciência e adquire domínio. 

 De acordo com Vygotsky (1991), o desenvolvimento dos conceitos 

espontâneos e científicos, embora influenciados por diferentes condições 

externas e internas, fazem parte de um processo unitário. 

O mesmo autor afirma ainda que o desenvolvimento de conceitos 

pressupõe o desenvolvimento de funções intelectuais, tais como a abstração, a 

capacidade de comparar e de diferenciar, e das funções extralógicas: atenção 

voluntária e memória lógica. 

 

No início da vida escolar, ad funções extralógicas (atenção e memória) 
adquirem novo caráter. A atenção, que antes era involuntária, passa a 
ser voluntária (arbitrária) e a depender do próprio pensamento da 
criança. A memória mecânica, por sua vez, dá lugar à memória lógica. 
(PARANÁ, 1999, p. 44) 

 



Assim, a aprendizagem de conceitos se dá por aproximações sucessivas. 

Para que o aluno aprenda sobre qualquer objeto de conhecimento ele precisa 

adquirir informações, vivenciar situações em que esses conceitos estejam em 

jogo, para poder construir generalizações parciais que, ao longo de suas 

experiências, possibilitarão atingir conceitualizações que o levarão à 

compreensão de conceitos de maior nível de abstração. 

 

A aprendizagem de conceitos muitas vezes pressupõe o trabalho com 
fatos (nomes, imagens, representações), o que pode ocorrer, num 
primeiro momento, de maneira eminentemente mnemônica. A 
memorização, vista como recurso que torna o aluno capaz de 
representar informações de maneira genérica (memória significativa) 
para poder relacioná-las com outros conteúdos, é um aspecto inerente à 
aprendizagem, desde que não seja vista como mecânica e sem 
significado para o aluno. (BRASIL,1998, p.76) 

 

Dessa forma, dependendo da diversificação utilizada nas atividades, os 

alunos buscam informações e fatos, notam regularidades, realizam 

generalizações que, mesmo sendo análises parciais, permitem observar se o 

conceito está sendo aprendido. 

Portanto, a conceituação é o nível mais elevado dos processos cognitivos, 

pois é a capacidade de utilizar o pensamento formal e abstrato. 

 

1.1.2 ÁREA MOTORA 

Através do comportamento físico o aluno expressa suas estruturas 

cognitivas e emocionais, assim, a psicomotricidade é uma ciência do corpo e da 

mente. Ela integra várias atividades, valorizando a educação e a reeducação dos 

movimentos, ao mesmo tempo em que expõe as funções intelectuais de cada ser 

humano, pois as primeiras expressões do desenvolvimento mental são 

observadas através das manifestações motoras como sentar, engatinhar, 

sustentar a cabeça. 

Segundo Wallon (1992), é sempre a ação motriz que regula o 

aparecimento e o desenvolvimento das funções mentais (o movimento 

espontâneo transforma-se em gesto que, ao ser realizado intencionalmente, se 

reveste de significado). 



Dessa forma, a criança aprende progressivamente a dominar o corpo, 

repetindo por meio dele suas impressões vividas no cotidiano e construindo, 

assim, o seu conhecimento. 

Sendo o corpo em movimento o meio de ação da criança sobre o mundo 

dos objetos, é necessário, então, desenvolver a consciência corporal para, 

através dela, a criança estar disponível para aprender.  

A educação psicomotora é indispensável a toda criança que apresenta 

dificuldades no seu processo de aprendizagem, pois estabelece conexão íntima 

dos aspectos afetivos e cognitivos. Sua prática assegura o desenvolvimento 

intelectual do aluno considerando suas possibilidades e auxiliando sua 

afetividade. 

Todo educador necessita ter o conhecimento que facilite a sua ação como 

mediador no desenvolvimento psicomotor. A seguir, conceitua-se: imagem e 

esquema corporal; lateralidade; estruturação e organização espacial; estruturação 

e organização temporal; tônus, postura e equilíbrio e coordenação manual. 

 

1.1.2.1 Imagem e esquema corporal: O corpo é o ponto de referência para 

que uma pessoa possa conhecer e interagir com o mundo, pois através dele 

percebe-se como biológico e orgânico, possibilitando a visão, a audição, o 

movimento e também permite expressar emoções e estados interiores. 

Segundo Levin (1995), a imagem corporal é simples, incomparável, 

incomensurável e própria de cada um, está ligada ao sujeito e sua história, 

enquanto o esquema corporal é o que se pode dizer ou representar a respeito do 

próprio corpo e da possibilidade de expressar-se por meio dele. 

Desta forma, a imagem corporal está ligada intimamente à história do 

sujeito e o esquema corporal estrutura-se através das sensações que são a 

ligação do homem com o mundo externo, permitindo assim que a pessoa 

compreenda o próprio corpo. A criança que conhece seu corpo é capaz de utilizá-

lo com precisão, destreza e controle. 

 

1.1.2.2 Lateralidade: É o domínio de um dos hemisférios cerebrais sobre o 

outro, com relação a determinadas funções, nos níveis da força e precisão dos 



movimentos, ou seja, é o uso preferencial de um lado do corpo para a realização 

das atividades.  

Existem indivíduos destros, que são os sujeitos que utilizam o lado direito 

do corpo (olho, mão e pé) para realizar inúmeras atividades, bem como, os 

indivíduos canhotos, os quais utilizam a parte esquerda do corpo.  

De acordo com Morais (2006), é mais comum a presença de sujeitos 

destros do que canhotos, sendo que também há indivíduos que utilizam outras 

formas de lateralidade, a saber: contrariada, cruzada, indefinidos e ambidestros. 

A lateralidade contrariada refere-se àqueles sujeitos que foram obrigados 

a mudar a preferência manual devido às pressões sociais e/ou familiares.  

Já na lateralidade cruzada, o próprio indivíduo não estabelece uma 

preferência homogênea na utilização de um lado do corpo, como por exemplo, 

pessoas que apresentam o olho esquerdo, a mão direita e o pé esquerdo 

dominante ou vice e versa.  

Em relação entre a diferença da lateralidade contrariada e cruzada é que 

a última não sofreu pressão para mudar a dominância lateral.  

No que se diz respeito à lateralidade indefinida são as pessoas que não 

definiram o uso preferencial de um lado do corpo. Essa indefinição lateral leva a 

conflitos espaciais, dificultando o desempenho motor e dificuldade na formação 

dos conceitos. 

No que se refere à ambidestra são as pessoas que utilizam ambos os 

lados do corpo com desenvoltura e habilidade. Segundo Moraes (2006),na 

ambidestra o indivíduo tem a preferência lateral definida, mas, necessitando, pode 

utilizar-se com a mesma habilidade e destreza do outro lado do corpo.  

Portanto, é importante que as atividades propostas em sala de aula 

contribuam no desenvolvimento da lateralidade (bilateral, unilateral e alternada) 

por meio de exercícios que estimulem os dois lados cerebrais, como por exemplo: 

andar como soldado; andar com pressa; andar com preguiça; andar bêbado;andar 

assustado, se escondendo; andar pulando barreiras; andar com ritmos variados; 

corrida do ovo na colher; dobraduras; marchas; blocos lógicos; morto-vivo; dentre 

outros. (POLON; GODOY, 2013). 

 



1.1.2.3 Estruturação e organização espacial: De acordo com Coste (1981), 

estruturação e orientação espacial é toda nossa percepção do mundo, cujo corpo 

é o ponto de referência. Num primeiro momento é a organização do mundo 

externo, tendo parte do eu como referência e, em seguida, com relação ao outro e 

aos objetos. 

No entanto, a orientação espacial depende necessariamente de uma boa 

imagem corporal e o corpo da criança é o seu referencial. A criança não nasce 

com esta capacidade de localização espacial, porém é uma habilidade 

apreendida, construída. Ela desenvolve esta habilidade porque consegue 

relacionar o seu corpo no espaço, por meio da ludicidade, do brincar, jogar, vestir, 

amarrar sapatos, entre outros exercícios. 

Se o aluno não possui as noções de posição e orientação espacial, 

confunde letras e apresenta dificuldade em respeitar a ordem de sucessão das 

letras nas palavras e das palavras nas frases.  

Em relação à leitura, pode ter dificuldade para locomover os olhos, 

obedecendo ao sentido esquerdo-direito e pular uma linha ou mais no decorrer da 

atividade; na escrita não respeita a direção horizontal do traçado, acarretando 

movimentos descendentes ou ascendentes; não respeita os limites na folha, 

acumula as palavras ao perceber o término da folha ou continua a registrar na 

folha contígua; pode não observar as sequências das letras numa palavra. 

Quanto à resolução de problemas matemáticos, não lembra a sequência 

dos processos envolvidos nas operações aritméticas, como exemplo, em divisões 

longas, ou simplesmente não percebe a posição relativa dos números em 

problemas de multiplicação.   

No que se refere ao meio ambiente, a criança se apresenta 

desorganizada com os materiais escolares ou roupas, esbarra com facilidade nos 

objetos ou nas pessoas quando se locomove e confunde-se para que lado ir 

quando tem que desviar de um obstáculo.   

Diante disso, Almeida sugere algumas relações espaciais a serem 

desenvolvidas nas crianças, como:  

 

[...] posição no espaço (em que lugar a criança está? De frente, de 
costas, de lado, à esquerda do objeto, à direita do objeto, em cima, sob, 
sobre); adaptação ao espaço (qual é a necessidade física de um sujeito 



em determinados pontos que ele ocupa); relação perto-longe (qual é a 
distância entre eu e um objeto? A noção de próximo, distante, muito 
distante, ao redor, e outras). (ALMEIDA, 2004, p. 73) 

 

Assim sendo, o professor pode propor atividades que contribuam para 

noção de organização no dia (manhã, tarde e noite); noção de: antes / depois / 

agora / ontem / hoje / amanhã / cedo / dias da semana / meses do ano / estações 

do ano /ritmo e as datas comemorativas podem contribuir no estabelecimento 

destas habilidades. 

  

1.1.2.4 Estruturação e orientação temporal: “É a tomada de consciência da 

sucessão e periodicidade dos acontecimentos, bem como o caráter irreversível do 

tempo”. (PARANÁ, 1999, p. 30) 

Enquanto a orientação espacial refere-se às atividades visuais, tendo o 

corpo como referência, a orientação temporal está relacionada com a audição da 

pessoa. 

Na infância aprende-se a captar e discriminar a duração e a sucessão dos 

sons, bem como, a dominar conceitos de orientação temporal, tais como: ontem, 

hoje, cedo, amanhã, meses, anos, horas, estações do ano e outros. A 

incorporação desses conceitos possibilita à criança a orientação do tempo 

durante a realização das atividades. 

A capacidade de discriminação auditiva e rítmica é fundamental para o 

processo de aprendizagem acadêmica, pois identifica a localização do som no 

espaço.  

Segundo Morais (2006), a inexistência de conceitos de orientação 

temporal pode acarretar dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita, como 

por exemplo: trocar a ordem das letras ou invertê-las; problema em reter uma 

sequência de palavras dentro da sentença e uma série de ideias dentro da 

história; mau emprego dos tempos verbais e dificuldades na correspondência dos 

sons com as respectivas letras que os representam. 

Na organização temporal dá-se ênfase ao ritmo, que auxilia apreensão 

temporal em termos de duração e intervalo. 



O ritmo é uma habilidade que se relaciona intrinsecamente com o tempo, 

“pois o ritmo consiste numa sucessão de elementos sonoros no tempo e que 

obedecem a uma determinada duração”. (MORAIS, 2006, p. 40). 

De acordo com Morais (2006), a pessoa que apresenta uma incapacidade 

rítmica tem uma leitura lenta e silabada, não respeitando sinais de pontuação e 

não apresentando entonação. Em relação à escrita, os problemas de ritmo 

dificultam a organização da escrita na folha, por exemplo, a criança não respeita 

os espaços em branco entre as palavras, aglutina as palavras (escreve duas ou 

mais palavras unidas); apresenta dificuldade em colocar em ordem as letras 

dentro das palavras, o que ocasiona omissão ou adição de sílabas, bem como, 

falta de acentuação das palavras, principalmente durante a leitura. 

Portanto, percebe-se a necessidade de trabalhar atividades que envolvam 

o desenvolvimento de noções temporais e espaciais, como por exemplo: corrida 

de ovo na colher; futebol de botão; peteca; brincar de casinha; pular corda; 

quebra-cabeça; amarelinha; blocos lógicos; rolar a bola rápido; rolar a bola 

devagar e outros. 

 

1.1.2.5 Equilíbrio, Tônus e Postura: O corpo ocupa um lugar central na 

aprendizagem. O equilíbrio mantém o tônus muscular, o qual dá suporte para o 

deslocamento do corpo no espaço.   

 

O tônus, o equilíbrio e a postura formam a base essencial da 
coordenação dinâmica global. Os exercícios de equilíbrio têm a 
finalidade de melhorar o comando do sistema nervoso central, a precisão 
motora e o controle global dos deslocamentos do corpo no espaço [...] 
(PARANÁ, 1999, p. 31). 

  

A melhoria do equilíbrio estático e dinâmico possibilita ao aluno conquistar 

posturas adequadas sem muito esforço físico e permite-lhe o relaxamento e 

dinamização ao movimento direcionado pelo tônus muscular. 

Portanto, para a coordenação global, podem-se explorar atividades 

lúdicas que exercitam o equilíbrio, a postura, o manejo de objetos com 

movimentos coordenados com o corpo. 

 



1.1.2.6 Coordenação dinâmica manual: “A coordenação dinâmica manual 

refere-se ao domínio dos objetos, os quais a criança manipula, bem como a 

percepção e a compreensão da imagem a reproduzir”. (PARANÁ, 1999, p. 32) 

A coordenação manual é a habilidade de executar com precisão a 

coordenação dos olhos e das mãos. Nos exercícios motores de correr, pular e 

chutar, são os olhos que dirigem os movimentos dos pés. Enquanto que, nas 

tarefas de escrever, de arremessar uma bola com a mão, de desenhar, de 

recortar, são os olhos que dirigem os movimentos das mãos. 

Os alunos com transtornos nesta área, normalmente têm problemas viso-

motores e apresentam dificuldades para desenhar, recortar, escrever, dentre 

outros. (POLON; GODOY, 2013). 

 

1.1.3 ÁREA AFETIVA-EMOCIONAL 

Pode-se considerar que o ser humano é essencialmente emocional e que 

os aspectos da emoção são os que mais norteiam a nossa vida. A emoção é o 

primeiro elo de comunicação do indivíduo com o mundo externo, e dela deriva a 

afetividade. 

Na teoria de Wallon (1975), a dimensão afetiva ocupa papel central, tanto 

do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. O autor 

afirma que a emoção é a exteriorização da afetividade: é um fato fisiológico nos 

seus componentes morais e motores e, ao mesmo tempo, um comportamento 

social na sua função de adaptação do ser humano ao meio. 

 A emoção, antes da linguagem, é o meio utilizado pelo recém-nascido 

para estabelecer uma relação com o mundo externo. Os movimentos de 

expressão evoluem de fisiológicos a afetivos, em que a emoção cede terreno aos 

sentimentos e, depois, às atividades intelectuais. Logo, se a emoção precede as 

condutas cognitivas prejudicando a percepção do exterior, é necessário manter-se 

uma baixa temperatura emocional para trabalhar o aprendizado do aluno. 

 

As emoções são a exteriorização da afetividade [...] Nelas que se 
assentam os exercícios gregários, que são uma forma primitiva de 
comunhão e de comunidade. As relações que elas tornam possíveis 
afinam os seus meios de expressão, e fazem deles instrumentos de 
sociabilidade cada vez mais especializados. (WALLON, 1975, p. 143) 

 



Visto que a socialização e a moral são consolidadas ao longo da infância, 

o trabalho coletivo, em Piaget (1992), tem o papel de facilitador das relações e de 

instigador da capacidade de participação, cooperação e respeito mútuo. 

O trabalho coletivo sociabiliza, estabelece laços de afetividade, 

desenvolve o comportamento assertivo e permite ao aluno perceber-se como 

parte de uma coletividade, pois propicia condições para desenvolver o seu 

potencial criativo. 

Segundo Alzina (2009) o comportamento assertivo pode ser definido 

como aquele que envolve a expressão direta da pessoa pelas suas necessidades 

ou preferências, emoções e opiniões sem que, ao fazê-lo, ela demonstre 

ansiedade indevida ou excessiva, e sem ser hostil para o interlocutor. Logo, toda 

pessoa é assertiva quando defende os seus direitos de modo que os direitos dos 

outros não sejam violados. 

Logicamente que através da ludicidade o aluno mais do que exigir seus 

direitos, pode expressar seus gostos e interesses pessoais espontaneamente, 

pode pedir esclarecimentos, pode aceitar elogios confortavelmente, pode falar 

dele mesmo sem se sentir constrangido, pode discordar de alguma coisa e 

também pode dizer não. Diante disso, o lúdico favorece situações que se torna 

possível diminuir a passividade ou as explosões de raiva. 

Entretanto, um ambiente afetivo, permeado pelas qualidades das relações 

humanas é um convite à inclusão de qualquer pessoa. “Na dialética da alma, a 

nossa incompletude é superada por meio do que é qualitativo. Dos diversos 

predicados que nos sensibilizam, o saber se completa quando é alcançado pelo 

desejo”. (CUNHA, 2007, p.27) 

Por tudo isso, é muito importante semear no educando o desejo pelo 

aprender, com laços de compreensão e entendimento, tornando o aprendizado 

surpreendentemente atraente. 

Como já observado, no construtivismo piagetiano, o educador é o 

facilitador do processo ensino/aprendizagem. A relação entre professor/aluno 

deve ser de respeito mútuo e de cooperação para que o aluno seja o agente ativo 

que constrói o conhecimento. 

Nesse sentido, a afetividade é considerada uma das mais importantes 

facetas da vida do ser humano. Deve-se compreendê-la e atribuir-lhe a devida 



importância, especialmente no trabalho educativo a ser desenvolvido com alunos 

que apresentam deficiência intelectual. 

 

 

1.2 ÁREAS DO CONHECIMENTO 

O processo que permite a construção de aprendizagem significativa pelos 

alunos requer um intenso exercício interno por parte deles. Nessa atividade, eles 

podem estabelecer relações entre novos conteúdos e os conhecimentos que já 

possuem, usando para isso os recursos de que dispõem. 

Esse processo possibilitará a eles modificarem seus conhecimentos 

prévios, matizá-los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas informações, 

capacitando-os a realizar novas aprendizagens, tornando-as significativas. 

Os assuntos trabalhados com os alunos devem guardar relações 

específicas com os níveis de desenvolvimento de cada grupo e faixa etária e, 

também, respeitar e propiciar a amplitude das mais diversas experiências em 

relação aos eixos de trabalho propostos. 

Portanto, é função do professor considerar, como ponto de partida para 

sua ação educativa, os conhecimentos que os alunos possuem, advindos das 

mais variadas experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostos. 

 

 

1.2.1 LINGUAGENS ORAL E ESCRITA 

De acordo com Vygotsky (1991), o homem constitui-se como tal a partir da 

relação que estabelece com o outro, como ser social, ou seja, o desenvolvimento 

intelectual do homem está intimamente ligado às relações sociais que tem com o 

produto, a cultura e o conhecimento. 

Nesse processo de interação humana, que produz cultura e transforma o 

homem em ser social, a linguagem é o sistema simbólico fundamental de 

mediação entre a humanidade. 

Para Oliveira (1992), a linguagem simplifica e generaliza a experiência, 

ordenando os fatos do mundo real em conceitos cujo significado é compartilhado 

pelos homens que, enquanto coletividade, utilizam a mesma língua. Portanto, a 



linguagem possui importância na construção do saber, pois, intermedia a relação 

entre os homens produzindo o conhecimento. 

A linguagem tem também como função ordenar fatos, falas, objetos, 

enfim, tudo que representa o real, de forma que as ocorrências de uma mesma 

classe de eventos e situações sejam agrupadas sob o mesmo conceito,isto é, a 

palavra cadeira tem um significado comum para todas as pessoas que usam a 

língua portuguesa. 

 

Ao chamar determinado objeto de cachorro, estou classificando esse 
objeto na categoria “cachorro” e, portanto, agrupando-o com outros 
elementos da mesma categoria e, ao mesmo tempo, diferenciando-o de 
elementos de outras categorias. Um cachorrro particular é parte de um 
conjunto abstrato de objetos que são todos membros da mesma 
categoria [...] (OLIVEIRA, 1993, p.43) 

 

Visto que a linguagem é um instrumento do pensamento, pressupõe um 

processo de internalização da língua. Vygotsky (1991) denomina esse processo 

de internalização como linguagem interior, que é uma forma interna de linguagem, 

dirigida ao próprio sujeito e não a um interlocutor externo. Piaget (1980) chamou 

essa linguagem de egocêntrica. 

Os primeiros estímulos que a criança recebe são auditivos, visuais, táteis, 

olfativos e gustativos, portanto, estímulos sensoriais. Estes estímulos se associam 

e formam a linguagem interna do indivíduo. 

Dentro da linguagem interior, podem-se integrar os fatores da linguagem 

não verbal, como: a imagem do corpo, orientação espacial e a expressão gestual 

corporal. Através do corpo existe uma comunicação total, pois se incorporam 

significações que irão justificar a progressiva apropriação das palavras. 

A criança com uma desordem na linguagem interior pode ter dificuldade 

para adquirir o significado dos objetos ou dificuldade na capacidade de 

transformar essa experiência em símbolos verbais, sendo assim, a criança lê 

bem, mas não interpreta o significado do que lê. 

A leitura faz parte de um complexo processo linguístico de 

desenvolvimento da linguagem. Este processo tem etapas bem definidas, que vão 

avançando lentamente.  



Na leitura envolve-se, primeiramente, a identificação dos símbolos 

impressos, as letras e as palavras, e o relacionamento destes símbolos com os 

sons que elas representam. 

Se a associação entre palavra impressa e som não for realizada, a 

criança não poderá ler, pois as letras e as palavras não terão correspondentes 

sonoros. Este processo inicial da leitura é chamado de decodificação. 

No entanto, para ler, é necessário que exista a compreensão e a análise 

crítica do que se leu. A compreensão é relacionar as palavras que são 

decodificadas aos seus respectivos significados, os objetos. Quando a criança lê 

a palavra “lápis”, esta deverá ser associada ao objeto “lápis”. Sem a 

compreensão, a leitura deixa de ter interesse e de ser uma atividade motivadora. 

A última fase do processo da leitura é a análise crítica acerca do material 

impresso que foi decodificado e compreendido. Após a leitura de uma frase ou de 

um texto, o leitor deverá reagir emocionalmente ou intelectualmente às palavras 

impressas. Em relação à crítica emocional, caracteriza-se pelas reações do tipo: 

simpatia por algum personagem, gostei/não gostei, antipatia por algum 

personagem, dentre outros. Já as reações intelectuais caracterizam-se pela 

avaliação teórica dos fatos, pela análise do contexto social que enquadra as 

situações que estão sendo mostradas, dentre outros. 

De acordo com a experiência pessoal, cada indivíduo vai construindo um 

referencial de ideias e pensamentos que servem de base para a realização da 

análise crítica. 

No que diz respeito à escrita, a relação estabelecida é entre som/ 

significado/palavra impressa. 

É a presença ou a ausência da leitura, que é a intermediação, entre a 

discriminação visual e a reprodução da palavra modelo, que determina o 

verdadeiro processo da escrita de palavras ou frases ou simplesmente a 

reprodução sem significado. 

Dessa maneira, as palavras ditadas oralmente devem ser discriminadas e 

diferenciadas auditivamente pelo aluno, depois associadas aos significados, à sua 

forma gráfica e, em seguida, escritas. 

 

Para escrever é necessário que se realizem algumas operações 
cognitivas, sendo elas: primeira: intenção; segunda: formulação de ideias 



como recursos da linguagem interna, rememorando-se os símbolos; 
terceira: chamada de palavras à consciência; quarta: colocação das 
palavras, segundo regras gramaticais; quinta: codificação utilizando a 
sequência da unidade linguística; sexta:  utilização dos símbolos gráficos 
e os fonéticos; sétima: chamada dos padrões motores e oitava: práxis 
manual e escrita propriamente dita. (PARANÁ, 1999, p. 47) 

 

 Na redação, as palavras são elaboradas mentalmente, associadas aos 

respectivos sons, aos significados à forma gráfica e escrita. 

 Em qualquer modalidade de escrita percebe-se que a relação existente 

entre “palavra impressa” e “som” deve estar automatizada para permitir que a 

criança se expresse graficamente. Assim, a criança precisa saber ler para poder 

escrever. Se a criança lê com dificuldade, ou ainda não aprendeu a ler, de pouco 

lhe adiantam os exercícios escritos, já que as palavras que ela escreve não têm 

correspondente sonoro e não são compreendidas. Neste sentido, a escrita torna-

se um processo sem significado, cansativo e desgastante. 

 

A apropriação desses conhecimentos não deve se limitar ao uso de lápis 
e papel. É essencial diversificar os estímulos para a aprendizagem, 
promovendo situações que provoquem a ação e a busca intelectual das 
crianças. Respeitando-se as características dessa fase do ser humano – 
momento em que se consolidam as bases para um processo que se 
prolongará por toda a escolarização – as atividades para aprendizado do 
sistema de escrita devem explorar jogos, brincadeiras, imaginação, pois 
é também, através deles, que as crianças pensam, sentem e falam, sem 
estabelecerem dicotomia entre sentimento e pensamento. (PARANÁ, 
2010, p.144) 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que a utilização de jogos de linguagem, 

expressão oral e escrita e interpretação enriquece, estimula a linguagem dos 

alunos, libertando-os do pavor, do medo de se expressar, levando-os a uma 

participação mais engajada e ativa no processo de interação e comunicação 

social. 

Portanto, as aprendizagens de leitura e escrita não são atividades 

isoladas. Fazem parte de um processo de desenvolvimento da linguagem e suas 

dificuldades devem-se a uma deficiência nos processos cognitivos básicos, na 

estruturação e na organização da linguagem como um todo. 

  



1.2.2 CÁLCULOS MATEMÁTICOS  

A matemática está presente na vida de todas as pessoas, em situações 

em que é preciso quantificar, calcular, localizar um objeto no espaço, ler gráficos 

e mapas, fazer previsões, dentre outros. 

 

[...] o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 
problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem 
desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las. (BRASIL, 1997, 
p.43) 
 
 

Nas situações de aprendizagem, o problema adquire um sentido 

importante quando as crianças buscam soluções e discutem-nas com colegas. 

Não se trata de situações que permitam aplicar o que se sabe, mas sim daquelas 

que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos que já se têm e em 

interação com novos desafios. Neste processo, o professor deve reconhecer as 

diferentes soluções, socializando os resultados encontrados. 

As crianças que apresentam dificuldades para ler não apresentam, 

necessariamente, problemas na área da atemática. Logicamente, a leitura e a 

escrita são duas atividades que, quando não dominadas, afetam as demais 

disciplinas, mas algumas crianças que apresentam sérios problemas em relação à 

leitura e a compreensão não têm dificuldades para realizar as operações 

aritméticas. 

Quando as dificuldades em matemática se apresentam associadas aos 

problemas de leitura, os alunos não conseguem compreender os enunciados 

matemáticos e dificilmente conseguirão realizar as operações aritméticas exigidas 

para a resolução de situações problema. 

Neste sentido, é necessário que a criança consiga superar as dificuldades 

de leitura para poder resolver as questões matemáticas propostas. 

 

[...] escrita, leitura, visão, audição, criação e aprendizagem são 
capturados por uma informática cada vez mais avançada. Nesse cenário, 
insere-se mais um desafio para a escola, ou seja, o de como incorporar 
ao seu trabalho, apoiado na oralidade e na escrita, novas formas de 
comunicar e conhecer. (BRASIL, 1997, p.46) 
 

 



Assim, o contato com calculadoras e/ou computadores pode contribuir 

para a melhoria do ensino da Matemática, pois são instrumentos motivadores na 

realização das atividades. A calculadora pode ser utilizada como um recurso para 

a verificação de resultados e correção de erros. 

A resolução de problemas compreende também a possibilidade de 

trabalho a partir do desenvolvimento de atividades lúdicas como: abordagem à 

literatura infantil, aos jogos didáticos envolvendo conteúdos matemáticos, 

manipulação de materiais didáticos e aos recursos tecnológicos (computadores e 

calculadoras). 

Os jogos de cálculo e lógica estimulam as habilidades cognitivas do 

aluno, levando-o a estabelecer relações abrangentes e criativas. Possibilitam ao 

educando superar o senso comum e adequar-se mais criticamente ao meio em 

que vive. 

Desta maneira, associação da brincadeira e dos jogos com situações de 
ensino pode desencadear, no aluno, um processo de interesse e 
significação na construção de novos conceitos matemáticos, visto que 
ele terá que desenvolver estratégias para alcançar o objetivo do jogo. 
(PARANÁ, 2010, p.162) 

 

Entretanto, tais atividades lúdicas no contexto educativo do escolar com 

deficiência intelectual não representam somente uma alternativa de proposição 

aos problemas, mas, também, uma perspectiva de ensino aprendizagem que 

envolve a ideia de aprender brincando, do despertar de interesses e, ainda, 

contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social dos alunos de 

um modo significativo. 



CAPÍTULO II 

 

2 O LÚDICO NA APRENDIZAGEM E O PAPEL DO PROFESSOR 

Sigmar Jeanne Miglioranza 

  

Jogos, brincadeiras e brinquedos estão presentes na história da 

humanidade e sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, sendo comumente 

relacionados à ideia de motivação. 

 Na Antiguidade, a atividade lúdica era ligada às pessoas em geral. Alguns 

filósofos como Platão e Aristóteles, davam valor educativo ao uso do brinquedo 

na aprendizagem, associando ao conceito de estudo ao prazer, onde atingissem 

um nível superior de abstração. Platão (420 a. C) tinha uma visão do brincar mais 

voltada para a aprendizagem e para o social. Ele ressalta a importância de se 

aprender brincando, em oposição à utilização da violência e da repressão. 

(GIMENES; TEIXEIRA, 2011) 

Na Idade Média, o jogo era empregado para divulgar princípios de moral, 

ética e conteúdos de disciplinas escolares, porém não era considerado sério, por 

estar associado também ao azar. O brinquedo era um instrumento de uso coletivo 

e indistinto, mas sua principal função era estreitar os laços sociais e transmitir 

modos e costumes que deviam ser aprendidos pelas crianças. 

Com a ascensão do Cristianismo, os jogos foram perdendo seu valor, pois 

eram considerados imorais e sem nenhuma significação. 

A partir do século XVI, os humanistas começaram a perceber o valor 

educativo dos jogos, e os colégios jesuítas os recolocaram em prática. Os jesuítas 

editaram em latim os tratados de ginástica que forneciam regras dos jogos 

recomendados e passaram a aplicar nos colégios a dança, a comédia, e os jogos 

considerados de azar foram transformados em práticas educativas para 

aprendizagem da ortografia e da gramática. 

Outros teóricos, precursores dos novos métodos ativos da educação, 

frisaram a importância do processo lúdico na educação das crianças: Montaigne 

(1533-1592), Comênio (1592-1771), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-

1827), Froebel (1782-1852), dentre outros. 



Em relação à adoção de jogos como um dos recursos que o professor 

pode utilizar na intervenção pedagógica, com alunos que apresentam deficiência 

intelectual, não é prática recente.  

Os primeiros trabalhos realizados, nesse sentido, foram de Seguin (apud 

PESSOTTI, 1984) e de Itard (apud PESSOTTI, 1984) que foi considerado pioneiro 

na educação de deficientes mentais. Encarregado de educar Vitor de Aveyron 

(menino selvagem), Itard abre caminhos para o entendimento de que crianças 

deficientes mentais são educáveis e podem ser escolarizadas ao estabelecer 

pressupostos teóricos e elaborar uma nova didática. A partir de pressupostos da 

educação sensorial, teve como prioridade transformar o comportamento de Vitor e 

posteriormente deu enfoque à aquisição de conhecimentos.  

Desde o início, para atingir os objetivos estabelecidos por Itard_a 

educação de Vitor, ele se utiliza dos jogos como recurso auxiliar, com a 

intervenção direta do instrutor e, a princípio, motivada pelas necessidades 

básicas. 

Diante disso, “O emprego de jogos que agucem a atenção e a curiosidade 

poderá ser eficaz, mas somente se ao cabo de seu manuseio resultar alguma 

recompensa digerível” (PESSOTTI,984, p.51). Através do emprego de jogos, Itard 

buscou estimular em Vitor a linguagem, a atenção, a memória e a imitação como 

requisitos para a aprendizagem. 

Seguin (apud PESSOTTI,1984), a partir de Itard, utiliza o método de 

educação sensorial, atrelando a educação ao domínio do pensamento e tendo 

como característica principal em seu método a distinção entre noção e ideia. 

Daí a importância de se preocupar com a relação que as crianças têm 

com os objetos.Logo, o professor deve analisar os materiais que utiliza no dia a 

dia escolar.De acordo com Seguin, para que o deficiente intelelectual participe 

dos jogos, eles devem ser escolhidos, variados e graduados. 

  

Desse modo, é importante que o professor do AEE proponha atividades 
que promovam a vinculação do aluno com o êxito, bem como organize 
situações de aprendizagem a partir dos interesses manifestados pelo 
aluno e escolhas diante das possibilidades existentes. Essa proposta é 
possível na medida em que ocorra a promoção de situações 
diversificadas que permitam ao aluno se expressar livremente na sala de 
recursos multifuncionais e na sala de aula. (BRASIL, 2010, p.15) 

 



Logicamente que o oferta dessas diferentes opções de atividades tem 

influência no desenvolvimento da autonomia e na independência do aluno frente 

às diversas situações de aprendizagem. 

A utilização de jogos para o estudo dos variados conceitos  facilitaria a 

compreensão, pois os conteúdos trabalhados de forma lúdica tendem a ser mais 

atraentes para as crianças.Séguin elaborou e utilizou jogos, que hoje chamam-se 

de jogos educativos, como: de encaixe, de reconhecimento de forma, seriação de 

tamanho, classificação, seriação, dentre outros. 

Maria Montessori (1870-1952) constitui a referência obrigatória de toda a 

reflexão pedagógica sobre o ensino pré-elementar. Tendo encontrado em Froebel 

a ideia dos jogos educativos, ela remonta à necessidade desses jogos para a 

educação de cada um dos sentidos para a formação intelectual. 

Para Piaget (1973), a ludicidade é o meio que contribui e enriquece o 

desenvolvimento intelectual, pois os jogos pré-operatórios (antes do período 

escolar) desenvolvem o instinto natural e representam simbolicamente o conjunto 

de realidades vividas pela criança. 

Quando a criança faz a tentativa para assimilar uma realidade e ainda não 

possui estruturas mentais plenamente desenvolvidas, ela aplica os esquemas de 

que dispõe, reconstruindo esse universo próximo, com o qual convive. Em várias 

situações, essa tentativa de reconstruir a realidade acaba transformando-a de 

modo “egocêntrico”, pois através dessas formas iniciais constitui uma assimilação 

do real à atividade própria, fornecendo a ela o crescimento cognitivo. 

Dessa maneira, o exercício lúdico é uma atividade condutora ao 

desenvolvimento integral, ou seja: 

 

As vivências lúdicas trabalham ao mesmo tempo a motricidade, a 
atenção, a memória, o raciocínio, a criatividade, a aprendizagem, a 
ansiedade, a organização espacial, a coordenação motora, o esquema 
corporal etc. (BRASIL, 2006, p.38) 

 

Tendo em vista que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) visa 

à superação de atitudes de dependência, que comumente o aluno com deficiência 

intelectual apresenta em situações em que ele é desafiado a resolver uma 

determinada situação problema, é importante que o professor proponha 

atividades que promovam a vinculação com o êxito, bem como, organize 



situações de aprendizagem a partir dos interesses manifestados pelo aluno e 

escolhas diante das possibilidades existentes. 

Essa proposta é possível na medida em que ocorra a promoção de 

situações diversificadas que demandem desafios que impliquem o uso de 

estratégias cognitivas, potencializando a exploração e a construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico. Entendendo-

se por lúdico: 

[...] a forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de 
jogos, música e dança. O intuito de fazer uso de atividades lúdicas é 
educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os outros, utilizando 
brinquedos como forma de aprendizagem. Assim o ensino se dá por 
meio de jogos e brincadeiras fazendo uso de pedagogia lúdica. 
(WAJSKOP, 1995, p. 15). 

 

Neste sentido, a atividade lúdica possibilita a quem a vivencia a 

experiência do êxito, pois é significativo, propiciando a autodescoberta, a 

assimilação e a integração com o mundo por meio de relações e de vivências. 

Todavia, o educador deve levar em consideração os dois níveis de 

aprendizagem que Vygotsky (1991) estabelece para descobrir as relações reais: o 

primeiro nível pode ser chamado de real, isto é, das funções mentais da criança 

que se estabeleceram como resultado de certos ciclos já completados. 

A diferença entre o que a criança pode fazer sozinha e os problemas que 

ela só pode resolver com a ajuda do outro é chamada de zona de 

desenvolvimento proximal, que representa a distância entre o real e o potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes. Nesse sentido, afirma que:  

 

A zona de desenvolvimento proximal define as funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 
(VYGOSTSKY, 1991, p. 97) 

  

O aluno com deficiência intelectual possui incapacidade caracterizada por 

limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo. Percebe-se a necessidade de uma prática pedagógica que permita 

que ele avance do nível de conhecimento que já possui para, com ajuda do outro 

e dos jogos, atingir níveis até então não experimentados. Sendo assim, o conceito 



de zona de desenvolvimento proximal é de fundamental importância para o 

trabalho com alunos que apresentam deficiência intelectual. 

No entanto, a utilização de jogos pedagógicos permite ao aluno com 

deficiência intelectual a redução da distância entre o nível de desenvolvimento 

real e o nível de desenvolvimento potencial. Possibilita ao aluno com deficiência 

intelectual construir o aprendizado de acordo com seu ritmo e suas capacidades. 

O aprendizado se torna significativo associado à satisfação e ao sucesso, 

consequentemente melhorando sua autoestima, diminuindo a ansiedade e 

proporcionando ao aluno participar das atividades com maior motivação. 

Todas as atividades lúdicas, brinquedos, brincadeiras e jogos despertam 

a curiosidade e o desejo de aprender. O brincar possui um efeito organizador e é 

considerado o meio fundamental para o cultivo de capacidades, habilidades, 

interesses e hábitos. 

Na brincadeira, a criança é livre para determinar suas próprias ações. De 

acordo com Vygotsky (1988), é uma liberdade ilusória, pois suas ações são, de 

fato, subordinadas aos significados dos objetos, e a criança age de acordo com 

eles. “Nessa interação com os brinquedos, a criança perceberá possibilidades de 

assumir papéis complementares como fazer a comida, lavar a louça, comer, 

arrumar a mesa e outras”. (RIBEIRO, 2003, p.137) 

A brincadeira é uma atividade que tem relação com o contexto tanto 

social como cultural, pois o brinquedo fornece estrutura básica para mudanças 

das necessidades e da consciência da criança.     

No entanto, brincar faz parte de um mundo cultural, no qual a criança 

adquire formas de representar sua identidade, buscando contribuir sua própria 

autonomia e liberdade de expressão e pensamento.  

 

O brincar desenvolve a imaginação, estimula a atividade motora, faz criar 
cumplicidade entre aqueles que jogam e dançam juntos (socialização) 
independentemente de seus graus de habilidades/capacidades e das 
necessidades educacionais especiais. O brincar é vital para o 
desenvolvimento do potencial de todas as crianças. (BRASIL, 2006, 
p.38) 

 

Essa aprendizagem natural oferece às crianças a confiança para querer 

saber mais. Então, o brincar, como um processo e modo, proporcionam uma ética 

da aprendizagem em que as necessidades incluem as oportunidades: 



 De praticar, escolher, perseverar, imitar, imaginar, dominar, adquirir 
competência e confiança;  

 De adquirir novos conhecimentos, habilidades, pensamentos e 
entendimentos coerentes e lógicos;  

 De criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, sentir, 
pensar, memorizar e lembrar; 

 De comunicar, questionar, interagir com os outros e ser parte de uma 
experiência social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a 
autodisciplina são vitais;  

 De conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as 
limitações pessoais;  

 De ser ativo dentro de um ambiente seguro que encoraje e consolide o 
desenvolvimento de normas e valores sociais. (MOYLES, 2002, p. 36). 

 

Quando a criança brinca, busca satisfazer suas necessidades lúdicas. 

Contudo, ao realizar a brincadeira, sem perceber ela desenvolve o processo de 

aprendizagem, sobretudo no que se referem a regras, limites e assertividade. 

Logo, sua motivação é muito maior, pois associa a nova aprendizagem 

adquirida na brincadeira com alguma situação que já lhes é familiar, o que lhe 

proporciona uma aprendizagem concretizada pela experiência. 

De acordo com Vygotsky (1998), através do lúdico a criança tem a 

oportunidade de criar situações simbólicas que são predominantes na primeira 

infância, e que auxiliam em seu desenvolvimento psicológico, social e cultural. 

No que se refere ao conceito de jogo, várias definições são encontradas, 

dando maior ou menor ênfase às condições psicológicas do indivíduo, ao seu 

comportamento, ou ao contexto no qual decorre o próprio ato de jogar. 

De acordo com Figueiredo & Poulin (2008, p. 251), “A imitação e o jogo 

simbólico favorecem o desenvolvimento das estruturas intelectuais em alunos 

com deficiência intelectual [...]”. 

Para Antunes (2002, p. 36), “O jogo ajuda-o a construir suas novas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um 

instrumento pedagógico [...]”. 

Já Vygotsky (1991) entende que o jogo facilita o desenvolvimento da 

imaginação e da criatividade. A criança em idade pré-escolar experimenta 

necessidades irrealizáveis, aparecendo o brinquedo e a atividade lúdica, com seu 

conteúdo imaginário, como possibilidade de realização dos desejos fantasiosos.  

Nessa perspectiva, de acordo com Ide (2003), dois tipos de jogo ocupam 

espaço na educação de alunos com deficiência intelectual ou ainda com 

transtornos funcionais específicos ou transtornos globais do desenvolvimento: 



 Jogos livres, como os de papéis ou faz-de-conta, que favorecem a 
autonomia, a socialização e, consequentemente, uma melhor adaptação 
social no futuro; 

 Jogos orientados pelo professor, como educativos ou didáticos, que 
são relevantes para o desenvolvimento do pensamento e aquisição de 
conteúdos, porque proporcionam uma modificação cognitiva, ou seja, a 
passagem de uma postura de sujeito não pensante para sujeito ativo 
intelectualmente. (IDE, 2003, p.99). 
 

Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o 

desenvolvimento cognitivo e são importantes para o conhecimento escolar mais 

elaborado – calcular, ler e escrever. Esses jogos são fundamentais para os alunos 

com deficiência intelectual, pois contribuem para o aprendizado de conceitos 

científicos, bem como favorecem a estimulação das funções psicológicas 

superiores em defasagem.  

Em relação aos jogos midiáticos, é um recurso extremamente útil e 

prazeroso, que pode ser utilizado para facilitar e enriquecer o processo de 

aprendizagem. Pelo fato de possibilitar que o seu usuário trabalhe no seu ritmo 

próprio, sem pressão da cobrança pelos erros cometidos, permite um processo 

mais tranquilo e independente, além de estimular a criatividade na busca de 

soluções alternativas. 

 

As crianças atuam e aprendem, nas relações comunicacional cotidianas, 
a conservar ou a transformar aspectos da realidade e da imaginação 
sobre a vida e sobre sua história, partilhados com múltiplos textos de 
comunicação visuais, sonoros, audiovisuais, verbais (informatizados ou 
não) e com pessoas de sua familiaridade, inclusive professores. 
(REZENDE; FUSARI, 2003, p.161). 

 

De acordo com: 

 

Essa concepção efetiva o disposto na Constituição Federal de 88, que 
garante às pessoas com deficiência, o direito ao atendimento 
educacional especializado, o qual deve contemplar as ajudas técnicas e 
as 'tecnologias assistivas'. (BRASIL, 2006, p.19) 
 

 

O jogo possibilita à criança com deficiência intelectual mais motivação, 

pois quer jogar bem, esforça-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto 

emocionais. Então, quanto mais motivadas, ficam mais ativas mentalmente, 

favorecendo um aprendizado significativo associado à satisfação e ao êxito, 

sendo este a origem da autoestima. 



Vygotsky (1991) deu grande importância ao desenvolvimento cognitivo, 

isto é, a interação existente entre a criança e as pessoas com quem convive 

habitualmente.  

 

Todos conhecemos o grande papel que nos jogos a criança desempenha 
a imitação, com muita frequência estes jogos são apenas um eco que as 
crianças viram e escutaram aos adultos, não obstante estes elementos 
da sua experiência anterior nunca se reproduzem no jogo de forma 
absolutamente igual e como acontecem na realidade. O jogo de criança 
não é uma recordação simples do vivido, mas sim a transformação 
criadora das impressões para a formação de uma nova realidade que 
responda às exigências e inclinações da própria criança. (VYGOTSKY, 
1991, p.12) 
 

De acordo com Vygotsky, o que a criança vê e escuta constitui o primeiro 

ponto de apoio para a sua futura criação. A criança armazena o material que “viu” 

e “escutou” e, posteriormente, elabora a sua fantasia e a imaginação que 

desempenha. 

Assim, a aprendizagem poderá ser caracterizada a partir daquilo que se 

vê mudar. Pode ser uma mudança de resposta física, de atitude, que é o que se 

busca identificar na brincadeira. O ser humano aprende o tempo todo, como 

sinaliza Moyles (2002) e a nossa prontidão para brincar reafirma esta 

aprendizagem.  

 

O desafio contido nas situações lúdicas provoca o funcionamento do 
pensamento e leva a criança a alcançar níveis de desempenho que só 
as ações, por motivação intrínseca, conseguem. Brincando, a criança 
aprende com toda a riqueza do aprender fazendo, espontaneamente, 
sem estresse ou medo de errar, mas com prazer pela aquisição do 
conhecimento. (BRASIL, 2006, p.38) 

 

Normalmente, os alunos gostam dos jogos e ficam fascinados por eles, 

pois são atividades naturais e necessárias que desempenham uma função 

biológica, psicológica e social. Eles funcionam também como agente transmissor 

de ideias e de sentimentos, completando e equilibrando a vida desses educandos. 

Durante essas interações proporcionadas pelos jogos, mantêm-se 

relações profundas entre as crianças, garante-se o respeito mútuo fazendo-as 

aprender a viver e a crescer conjuntamente nas relações sociais, favorecendo, 

assim, um clima sócio afetivo tranquilo e encorajador, livre de tensões e 

imposições, sendo fundamental para que este aluno possa interagir de forma 



confiante com o meio, saciando sua curiosidade, descobrindo, inventando e 

construindo, enfim, seu conhecimento. 

Para os autores da psicologia soviética (VYGOTSKY, 1991; LEONTIEV, 

1988; ELKONIN, 1998), o uso da pedagogia lúdica surge para resolver uma 

contradição, qual seja o desacordo entre o desejo de agir sobre o objeto e o 

domínio das operações necessárias para a execução desta ação. 

O professor é, por isso, importante como sujeito que organiza a ação 

pedagógica, é ele que desestabiliza, que estimula e que promove oportunidades 

do aluno realizar suas trocas com o meio social, que desequilibra e que desafia. 

Enfim, o educador se torna o interlocutor que auxilia na busca de soluções para 

os conflitos cognitivos e cria possibilidades de intervenção que permitem elevar o 

conhecimento do mesmo. 

 

O mediador deve respeitar o interesse do aluno e trabalhar a partir de 
sua atividade espontânea, ouvindo suas dúvidas, formulando desafios à 
capacidade de adaptação infantil e acompanhando seu processo de 
construção do conhecimento. (IDE, 2003, p.95) 

 
 
Nesse sentido: 

 

Nesses espaços de atendimento às necessidades educacionais 
especiais de alunos com deficiência mental, os professores realizam a 
mediação docente de forma a desenvolver os processos cognitivos, 
também chamados processos mentais, que oportunizam a produção do 
conhecimento. (BRASIL, 2006, p.21) 

 

O professor deve atuar com uma preocupação em atender às diferenças 

e, para cumprir esse papel, precisa agir como mediador nas relações dos alunos 

com o meio, na relação consigo mesmo, com os outros e com os objetos, 

ajudando-os a superar as dificuldades que emergem do processo ensino-

aprendizagem e orientando-os para que atinjam níveis de independência e 

autonomia. “[...] com o auxílio de uma outra pessoa, toda criança pode fazer mais 

do que faria sozinha – ainda que se restringindo aos limites estabelecidos pelo 

grau de seu desenvolvimento [...]” (VYGOTSKY, 1993, p.89). 

No entanto, o professor é participante ativo e direto na formação do aluno, 

além de ser o mediador e motivador. O aluno precisa perceber que o seu 

professor também sente prazer em participar direta ou indiretamente da atividade. 



O educador tem como função primordial estar presente, sendo um mediador, 

dialogando, explicando, apontando alternativas, sugerindo, criticando e orientando 

o seu aluno para que o processo de aprendizagem obtenha sucesso. 

 

O professor se torna um organizador efetivo da situação de 
aprendizagem, na qual ele reconhece, afirma e apoia as oportunidades 
para a criança aprender à sua própria maneira, em seu próprio nível e a 
partir de suas experiências passadas. (MOYLES, 2002, p.101) 

   

Todo professor que trabalha com alunos com deficiência intelectual 

precisa ter competência polivalente. A ele cabe trabalhar desde atividades da vida 

autônoma e social: como cuidados básicos essenciais, até os conteúdos que 

abrangem todas as áreas do desenvolvimento. Para isso, faz-se necessário que 

invista na própria formação, lendo, trocando ideias com colegas, pesquisando, 

buscando alternativas variadas, recriando. 

Em síntese, pode-se dizer que a educação lúdica integra na sua essência 

uma concepção teórica profunda e uma concepção prática atuante e concreta. O 

seu uso provoca uma reação ativa, crítica, criativa dos alunos promovendo assim 

a estimulação das relações cognitivas, afetivas, verbais, psicomotoras, sociais e a 

mediação socializadora do conhecimento. 



CAPÍTULO III 

 

3 A BRINQUEDOTECA NA ESCOLA ESPECIAL 

Regina Celis Gadens Piskorz 

 

Brinquedoteca é um espaço criado para favorecer e estimular a 

brincadeira, aonde às crianças e os adultos vão para brincar livremente com todo 

estímulo que os jogos e os brinquedos proporcionam, finaliza Cunha(1994). 

Nesse ambiente a criança terá condições de expressar a sua criatividade 

e afetividade, brincando de forma espontânea ela explora e toma conhecimento 

do mundo à sua volta, pois o brincar estimula e proporciona à criança manifestar 

os seus sentimentos e suas emoções. Além de todos esses benefícios, a 

Brinquedoteca influencia e auxilia na aprendizagem, na aquisição de 

conhecimentos e no crescimento pessoal e social. 

 

[...] São tarefas para a Brinquedoteca: deixar brincar, deixar criar, mais e 
mais, com vários brinquedos e com muita variedade de materiais, 
desafiando e promovendo a inventividade, resgatando assim o direito à 
verdadeira especialidade que é a de ser diferente e único. (CUNHA, 
1994, p.80). 

 

De acordo com Brasil (2006): 

 

Como as moradias estão cada vez mais apertadas e os adultos cada vez 
mais ocupados, surgiram as Brinquedotecas, que são espaços criados 
para favorecer a brincadeira, aonde as crianças vão para brincar 
livremente com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades 
e necessidades lúdicas. Lá, a criança pode viver plenamente sua 
dimensão que explode em curiosidade e entusiasmo. (BRASIL, 2006, 
p.38). 

 

 

Dentro dessa lógica a Brinquedoteca é um ambiente que contribui 

significativamente para a integração da criança na escola, família e sociedade. 

Elas estão voltadas para a educação e lazer como espaço criativo de 

socialização, onde as crianças descobrem o saber e as convida a explorar, a 

sentir e a experimentar.  

 



[...] A Brinquedoteca pode a grosso modo ser dividida em três grupos 
distintos ( pedagógicos, comunitário-sociais, clínicos e de saúde) quanto 
às perspectivas de sua aplicabilidade , mas bastantes semelhantes em 
relação a função que cumprem: valorizar a atividade lúdica como meio 
de atendimento as necessidades físico-motoras , cognitivas, sociais e 
afetivas das crianças, de forma  a estruturar um conceito positivo de 
mundo, no qual a afetividade é acolhida, a criatividade estimulada e os 
direitos da criança respeitados. Em um primeiro grupo, encontram-se 
experiências com fins pedagógicos – resgate do brincar como elemento 
essencial para o desenvolvimento integral da criança em sua 
criatividade, em sua aprendizagem, em sua socialização, especialmente 
no ambiente escolar. (AZEVEDO, 2008, p.75). 

 

  

3.1 HISTÓRICO DAS BRINQUEDOTECAS 

A ideia de criar um espaço apropriado onde as crianças pudessem brincar 

surgiu em Los Angeles, em 1934. A direção de uma escola percebeu que os 

alunos chegavam atrasados, pois, no caminho existia uma loja de brinquedos, 

cujo proprietário reclamava sobre alguns furtos que ocorriam e que o mesmo 

julgava serem realizado pelos alunos da escola. 

Devido a essa situação, iniciou-se um serviço comunitário, onde eram 

feito empréstimos dos brinquedos, para que os alunos levassem para casa e 

brincassem com eles. Esse empréstimo dos brinquedos existe até hoje.  

Em 1963, na Suécia, duas professoras e mães de crianças com 

necessidades especiais, fundaram um espaço chamado de Lekotek, onde 

profissionais especializados relacionavam-se com as crianças. Os pais dessas 

crianças recebiam orientações sobre como entusiasmarem seus filhos a 

brincarem em casa. Quando não era possível a criança ir até a Lekotek, os 

brinquedos eram levados até ela, de acordo com as suas necessidades. 

Além desse exemplo citado acima, no Japão também houve uma 

preocupação em relação a criar espaços apropriados para que as crianças 

deficientes pudessem brincar.  

Esta Brinquedoteca japonesa desencadeou uma enxurrada de outras por 

todo o país, na esperança de “proporcionar às crianças deficientes a maravilha 

dos brinquedos e a alegria de brincar” (OLIVEIRA, 2011, p.87). 

Houve um grande crescimento das Brinquedotecas, pois as mães de 

bebês e crianças deficientes necessitavam de um lugar onde pudessem deixar 

seus filhos para brincar com segurança e com outras crianças, outro fator que 



influenciou o aumento das Brinquedotecas para crianças deficientes foi que 

alguns especialistas apontavam que as Brinquedotecas eram importantes para 

melhorar a qualidade de vida dessas crianças, tendo o apoio de organizações 

ligadas ao governo, finaliza Oliveira, 2011. 

A Lekotek atende somente crianças com necessidades especiais ou 

crianças que apresentam algum atraso em seu desenvolvimento, realiza um 

trabalho individualizado onde os brinquedos utilizados atendam as necessidades 

específicas de cada criança. 

 

A atividade das Brinquedotecas teve um importante papel na intervenção 
precoce para que crianças deficientes atingissem seu potencial máximo 
ao lhe proporcionar um lugar seguro e cheio de brinquedos e, para seus 
pais, um local para relaxar. (OLIVEIRA, 2011, p.88). 

 

Em relação às Brinquedotecas no Brasil, elas começaram a surgir na 

década de 1980, para denominar um tipo de ludoteca, caracterizada como 

“Centro de Lazer Infantil”. 

De acordo com Cunha (1988) as palavras Ludoteca e Brinquedoteca, 

podem ser consideradas sinônimas, embora a primeira esteja mais ligada a ideia 

de Biblioteca, e a segunda à ideia de “lugar especial para brincar”.  

As características básicas são as mesmas, contudo apresentam 

diferenciação na forma de organização, sendo primordial atender as 

necessidades lúdicas e afetivas das crianças.     

A Brinquedoteca de Indianápolis com a coordenação de Cunha, em 1981, 

foi uma das primeiras a serem instauradas. A primeira Brinquedoteca para a 

Educação Especial Nordestina surgiu em Natal (RN), em 1982.  

Nesse mesmo ano, criou-se a Associação Brasileira de Brinquedotecas 

(ABBri), criada por Cunha (1994). Essa associação vem se ampliando e 

desenvolvendo atividades sobre o brincar e Brinquedotecas na região em que 

atuam.    

 

3.2 OBJETIVOS DA BRINQUEDOTECA 

A proposta da brinquedoteca é alimentar a vida interior das crianças e 

dar-lhes oportunidade para que, brincando, liberem sua capacidade de criar, de 

ter suas fantasias aceitas e favorecidas. 



É por conta disso que as Brinquedotecas são altamente valorizadas como 

locais de auxílio ao desenvolvimento (OLIVEIRA, 2011, p.89). 

Embora os brinquedos sejam a atração principal de uma Brinquedoteca, 

ela pode existir até mesmo sem brinquedos, desde que outros estímulos às 

atividades lúdicas sejam proporcionados. (CUNHA, 1994, p.13) 

As Brinquedotecas têm como finalidade fornecer brinquedos e jogos como 

recursos para brincar. O empréstimo de brinquedos não é essencial, embora a 

maioria das Brinquedotecas o faça.  

 

Uma brinquedoteca pode fornecer brinquedos e jogos também para 
outros fins, como para promover a aprendizagem ou habilidades, para 
manter as tradições culturais, para ajudar os pais na criação dos filhos, 
ou para promover um comportamento responsável nas crianças, por 
exemplo, mas o brincar é seu objetivo essencial. (OLIVEIRA, 2011, 
p.36). 

  

Através desses brinquedos e jogos presentes na Brinquedoteca a criança 

tem a possibilidade de viver papéis, de elaborar conceitos e ao mesmo tempo de 

exteriorizar o que pensa da realidade. 

 

A Brinquedoteca é um tipo de atendimento ainda novo no Brasil, mas já 
bastante comum na Europa. Em alguns países é chamada de Ludoteca, 
em outros, Biblioteca de Brinquedos.Varia também o atendimento 
oferecido,embora o objetivo permaneça o mesmo:favorece o brinquedo 
infantil e criar oportunidades para que um maior número de crianças 
possa usufruí-lo.(CUNHA, 1988, p.412). 

 

Em relação às Brinquedotecas para usuários com necessidades 

educacionais especiais utilizam-se alguns brinquedos especiais adaptados, 

proporcionando também à inclusão dos participantes na sociedade. 

 

O brinquedo e as Brinquedotecas para usuários com deficiência têm 
alguns brinquedos especiais adaptados em seu acervo e também 
trabalham visando a inclusão de seus membros na sociedade. Estão 
entre os pioneiros na utilização de ambientes multissensoriais voltados 
para o brincar. ( OLIVEIRA, 2011, p.37). 

 

A grande disponibilidade de brinquedos feitos a mão e adaptados as 

várias deficiências é outro fator do auxílio ao desenvolvimento (OLIVEIRA, 2011, 

p.89). 



Logo, percebe-se que o objetivo mais importante de uma Brinquedoteca é 

o brincar oferecendo as crianças um ambiente alegre que as encantem. 

Segundo Cunha (1994), a Brinquedoteca serve para desenvolver os 

seguintes objetivos: proporcionar um espaço, onde a criança possa brincar                           

tranquila, e sem sentir que está atrapalhando; estimular a capacidade de 

concentrar a atenção; oferecer oportunidades para desenvolver a inteligência, a          

criatividade, a potencialidade e a sociabilidade; favorecer o uso de brinquedos e 

jogos como atividade geradora de desenvolvimento social e emocional; valorizar 

os sentimentos afetivos e cultivar a sensibilidade; possibilitar acesso a um número 

maior de brinquedos, de experiências e de descobertas. 

As crianças podem adquirir esta preciosa experiência de independência 

por meio de atividades da Brinquedoteca (OLIVEIRA, 2011, p.89). 

A Brinquedoteca proporciona a aprendizagem e a aquisição de 

conhecimentos e desenvolve suas habilidades de forma atraente e espontânea e 

a busca pelo saber torna-se natural e alegre, onde a criança vive plenamente o 

seu espaço, o espaço da criança que cria uma atmosfera e desperta a 

curiosidade e o prazer pelo brincar. 

 

A atmosfera criada pelo respeito ao lúdico e pela liberação da 
criatividade gera um clima de afetividade extremamente salutar em que, 
adultos e crianças conseguem uma interação mais espontânea. Os pais 
são levados a respeitar as necessidades lúdicas e afetivas de seus filhos 
e, quando a criança leva um jogo que sabe manipular, está em realidade 
levando um objeto que facilitará e enriquecerá o relacionamento 
interfamiliar. (CUNHA, 1988, p. 412). 

 

Através da Brinquedoteca pode-se oferecer a possibilidade da brincadeira 

ou de jogos simbólicos que em determinados momentos são organizados e 

dirigidos e, em outros momentos, organizados, porém de livre opção da criança. 

Diante disso, a construção de uma Brinquedoteca na Escola Especial é 

de grande importância, pois auxiliará os professores em suas práticas 

pedagógicas e as crianças a desenvolverem a criatividade, habilidade e formar 

um conceito de mundo.  

Assim, através dessa atmosfera de afetividade criada pela ludicidade 

constitui-se em um espaço de vivência onde a criança trabalha com a imitação e a 



representação, desenvolve sua autonomia e a estrutura de regras de convívio 

grupal. 

 

3.3 TIPOS DE BRINQUEDOTECAS 

As Brinquedotecas atendem as diferenças existentes entre as crianças e 

as situações, por isso, elas têm que ser diversificadas e oferecidas em diversos 

lugares como: favelas, museus, circos, creches, escolas, hospitais, presídios e 

entre outros lugares, finaliza Cunha. 

 

Apresentam-se diferentes tipos de Brinquedoteca que oportunizam 
condições propícias para que a criança “brinque bem”, mesmo diante de 
algumas dificuldades que possam existir, assim atende-se as 
necessidades lúdicas e afetivas das crianças. “Apesar de qualquer 
deficiência, apesar de estar hospitalizada, apesar de viver em situação 
de pobreza, a criança precisa brincar, caso contrário, o seu 
desenvolvimento global, poderá ficar comprometido”. (CUNHA, 1994, 
p.81). 

 

 Diante de qualquer situação vivenciada a Brinquedoteca deve estar 

presente na vida da criança, dependendo do local e para que se dispõe, Gimenes 

e Teixeira (2011) classifica a Brinquedoteca em quatro grandes classes: 

 

3.3.1 Brinquedoteca Comunitária: Denomina-se Brinquedoteca Comunitária 

quando a mesma localiza-se em uma propriedade pública com acesso livre à 

comunidade, destinada ao empréstimo de material lúdico e oferecendo um 

ambiente agradável para brincar, sem endereço fixo, funciona como uma 

Brinquedoteca itinerante, circulando por vários lugares.   

 

3.3.2 Brinquedoteca Psicopedagógica: Entende-se por Brinquedoteca 

Psicopedagógica quando essa funciona no interior de uma em uma instituição 

escolar, sendo em: creche, educação infantil, ensino fundamental ou médio ou 

universidade como, laboratório pedagógico para os graduandos, ou em alguma 

instituição assistencial como apoio educacional, em períodos extraescolares. 

 

A Brinquedoteca é um espaço destinado ao brincar, por isso é 
independente do nível escolar do frequentador, pois esse será sempre o 
seu maior objetivo. É importante valorizar a ação da criança que brinca; 
para isso, é necessário que haja profissionais conscientes para 



interagirem e organizarem o espaço. (GIMENES E TEIXEIRA, 2011, 
p.173).  

 

3.3.3 Brinquedoteca Hospitalar: É denominada Brinquedoteca Hospitalar se 

estiver estruturada dentro de um hospital ou clínica de saúde. Sua finalidade é de 

tornar a permanência da criança no hospital menos dolorosa e mais agradável e 

alegre, proporcionando melhores condições para a sua recuperação. 

 

Para alegrar a criança durante a sua permanência no hospital foi criada a 
Brinquedoteca Hospitalar. Lá a criança pode encontrar brinquedos para 
se distrair e, no caso de não poder deixar o leito, os brinquedos serão 
levados até ela. (CUNHA, 1994, p.83). 
 

A Brinquedoteca Hospitalar facilitará a recuperação das crianças que 

permanecem hospitalizadas por um longo período de tempo.    

 

3.3.4 Brinquedoteca Especializada: A Brinquedoteca Especializada assume 

uma particularidade específica além do brincar espontâneo ela classifica-se como: 

a) Brinquedoteca Terapêutica: Essa Brinquedoteca procura usufruir os espaços 

oferecidos pelas atividades lúdicas para ajudar as crianças a dominarem 

dificuldades específicas.  

A Brinquedoteca Terapêutica desenvolve dois tipos de projeto: a que 

atende as crianças com deficiência intelectual, visual, física ou auditiva e a que 

atende crianças que apresentam dificuldades escolares. 

A Brinquedoteca Terapêutica tem como objetivos: 

 

 Proporcionar à criança portadora de alguma deficiência, a 
estimulação e os benefícios que podem ser auferidos do brincar e 
dos brinquedos; 

 Dar orientação aos pais de crianças deficientes sobre como 
poderão brincar de forma enriquecedora com seus filhos; 

 Emprestar brinquedos para as crianças e suas famílias levarem 
para casa; 

  Enriquecer o relacionamento da família com a criança portadora 
de deficiência. (CUNHA, 1994, p.86). 

 

Segundo Cunha (1994), para que a Brinquedoteca Terapêutica 

desenvolva seus objetivos é necessário que seus profissionais sejam 

especializados na área em que se propõe a atender, proporcionando atividades 

que estimulem a área defasada, através do contato com o lúdico. Assim os 



brinquedos escolhidos para essa Brinquedoteca deverão ser adequados ao 

estágio de desenvolvimento da criança para que o mesmo possa interessá-la. 

Caso a criança não se interesse por brinquedo algum devido a sua 

deficiência, os profissionais devem interagir com ela sempre estimulando a 

afetividade e a ludicidade, motivando assim a criança a brincar de uma forma 

saudável e prazerosa. 

O apoio da família é importantíssimo, juntamente com a orientação aos 

pais, pois os mesmos ficam a maior parte do tempo com a criança e poderão dar 

prosseguimento ao processo de estimulação no ambiente familiar.   

 

A Brinquedoteca Terapêutica proporciona a família da criança deficiente 
um tipo de apoio que pode contribuir de forma decisiva para a melhoria 
de sua qualidade de vida, pois, além de oferecer atendimento, resgata a 
ludicidade que as preocupações com a saúde da criança desgastaram. 
(CUNHA, 1994, p. 88).     

 

Devido a grande preocupação que os pais demonstram em relação ao 

tratamento de seus filhos acabam-se deixando de lado alguns momentos 

descontraídos e felizes que acontecem no cotidiano através da ludicidade. 

Para que ocorra um atendimento que supra as necessidades dos usuários 

da Brinquedoteca Terapêutica é necessário que uma equipe de profissionais 

especializados na área, atendam as crianças de uma forma eficaz, visando assim 

o bom andamento dessa Brinquedoteca e o bem-estar dos usuários da mesma. 

Segundo Cunha (1994), existem crianças que apresentam diferentes tipos 

de comportamentos em relação à escola e a Brinquedoteca, pois a descontração, 

a afetividade e a ausência de cobranças, fazem com que elas manifestem 

capacidades que em clima de pressão não conseguem manifestar.   

  

b) Brinquedoteca Geriátrica: Tem como especialidade atender pessoas idosas, 

com o objetivo de estimular a recuperação e manter a saúde das pessoas que 

utilizam esse meio de reintegração. 

 

c) Brinquedoteca Educacional de reeducandos: é utilizada para atender 

adolescentes ou adultos que cometeram infrações da lei, onde esse meio é 

organizado para realizar a reintegração dos mesmos na sociedade. 



3.4 OS DIFERENTES ESPAÇOS DA BRINQUEDOTECA 

De acordo com Cunha (1994), na Brinquedoteca existem vários 

ambientes e “cantinhos” diferentes de acordo com a sua finalidade, que surgem 

através da dedicação e da criatividade que ajudam a criança a se organizar 

mentalmente por meio da percepção e realidade sendo que os mais frequentes 

são: 

 

3.4.1 Canto do “faz-de-conta”: De acordo com Gimenes e Teixeira (2011) 

esse é o ambiente favorito das crianças, pois nele elas imitam a realidade, 

aumentam a sua capacidade de visualizar o mundo que a rodeia representam e 

criam situações imaginárias como brincar de escolinha, de casinha, de médico e 

entre outros, esse “faz-de-conta” é um momento único para o desenvolvimento 

humano. 

 

3.4.2 Canto “fofo”: Canto da leitura ou de Contar histórias: Para Cunha (1994), 

esse é o local ideal para se contar histórias, sugere-se colocar nesse ambiente 

tapetes e almofadas, para que as crianças fiquem mais a vontade, caso 

desejarem ler um livro ou ouvir uma história deitadas no chão. 

Nesse Canto, os livros são usados como forma de brinquedos e não com 

a seriedade e importância com que seriam usados em uma biblioteca infantil. 

Assim, as crianças entram em contato com os livros de histórias de forma 

espontânea, alegre e prazerosa, estimulando e despertando desde cedo na 

criança o gosto e o hábito pela leitura. 

 

3.4.3 Canto das Invenções: Esse é o lugar onde as crianças constroem e 

inventam coisas, liberando a sua criatividade.  

 

Nesse local a criança pode tecer , alinhar ou costurar; recortar e colar; 
rasgar, picar e amassar, como o caso de fazer papel machê ; serrar e 
lixar pequenas peças de madeira; pintar com diversos materiais, desde 
guache a tinta acrílica; enfim, manipular todo tipo de material dando asas 
à sua imaginação.(GIMENES E TEIXEIRA, 2011, p.228 e 229). 

 

3.4.5 Sucatoteca: Nesse ambiente guardam-se todos aqueles objetos que 

servirão para confeccionar outros, como materiais reciclados e alternativos, 



lavados e classificados, transformando-se assim em matéria-prima para a criação 

de outros materiais ou brinquedos.  

 

3.4.6 Teatrinho: Nesse espaço as crianças poderão criar as suas próprias 

histórias e fazer uso de fantoches. Nessa interação a criança apresentará 

condições de fantasiar momentos de sua vivência.    

 

3.4.7 Mesa de atividades: Nela as crianças poderão reunir-se para realizar 

atividades individuais ou em grupo, montar jogos e desenhar. 

 

3.4.8 Estantes com brinquedos: Nessas estantes os brinquedos deverão 

ficar dispostos ao alcance das crianças e dos bebês, sendo que os mesmos 

precisam ver os brinquedos para assim serem estimulados e poder compartilhar 

com eles, onde os brinquedos poderão ser encontrados e manuseados 

livremente, levando à criança as diferentes formas de brincar. 

 

3.4.9 Oficina: Nesse ambiente da Brinquedoteca poderão ser construídos ou 

restaurados brinquedos quebrados. 

 

3.4.10 Quadro de Comunicações: O Quadro de Comunicações será utilizado 

para recados entre as crianças e avisos de rotinas, sendo assim, uma forma de 

estimular a criança comunicar-se e a ler os avisos e recados expostos no quadro. 

 

3.4.11 Acervo: Esse local possui estantes com jogos guardados ao alcance das 

crianças para que as mesmas escolham o preferido e retirem um de cada vez.     

A Brinquedoteca como instituição, representa o valor do brinquedo para o 

desenvolvimento da criança, que tem direito ao brincar e contribui para a 

construção de um mundo melhor e estreitando as relações humanas tornando-as 

mais sensível e autêntica.  

 

O desenvolvimento via lúdico efetiva-se quando a criança se vincula 
efetiva e progressivamente ao meio e à cultura onde vive, atribuindo-lhe 
um significado autêntico com afeto e emoção. Nesse sentido, as 
Brinquedotecas, vêm a ser espaços privilegiados de crescimento 



pessoal, social e cultural, uma vez que criam condições do brincar livre e 
espontâneo , inclusive com o outro, num ambiente onde ela se sente 
bem e confiante.( OLIVEIRA, 2011, p.190).     

 

 

Diante disso, observa-se que a Brinquedoteca contribui para a formação 

integral do educando, promovendo assim a sua autonomia e tornando-o um ser 

pensante, crítico, ético e criativo.  



CAPÍTULO IV 

 

4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 A educação deve estimular a iniciativa pessoal, preparando seres 

humanos para que sejam capazes de participar ativamente de uma transformação 

positiva e integradora da sociedade.  

 Sendo assim, a educação não se dá por si só; depende de intervenções 

intencionais de pessoas sobre outras pessoas. Quanto maior a qualidade dessas 

intervenções, maior será a autonomia e a criatividade do indivíduo. 

 O professor precisa ter interesse pelo ser humano e conhecer as 

características biopsicossociais, pois através desse conhecimento pode interagir 

adequadamente e avaliar, continuamente, o progresso de seus alunos.Assume 

um papel de agente de formação e precisa aprimorar-se pessoal e 

profissionalmente para que possa atender às necessidades singulares e às 

possibilidades de aprendizagem de cada um. 

 Assim, estar atento à diversidade é considerar não só as capacidades 

intelectuais e os conhecimentos de que o aluno dispõe, mas também seus 

interesses e motivações. Diante disso, deve-se dar especial atenção ao aluno que 

demonstra a necessidade de resgatar a autoestima, seja através de materiais 

diferenciados, procedimentos didáticos específicos ou de medidas extras que 

atendam às necessidades individuais. 

 Nessa perspectiva e baseado em um aporte teórico que sustenta que a 

utilização dos jogos como um instrumento rico para aqueles que desejam mediar 

um atendimento diferenciado que oportuniza o desenvolvimento do aluno, se 

aplicará a prática dos jogos propostos nesse trabalho. Assim, se constatará 

alterações nos níveis de desenvolvimento: cognitivo, motor, afetivo emocional e 

na área do conhecimento (linguagem oral e escrita e cálculos matemáticos).  

Para efeitos didáticos organizamos no item 4.1 atividades a serem 

desenvolvidas na Sala de Recursos Multifuncional- tipo I e no item 4.2 atividades 

a serem desenvolvidas na Escola Especial. 



Vale ressaltar que atividades com jogos podem sem aplicadas repetidas 

vezes durante o processo de intervenção pedagógica, pois estes recursos 

propiciam o desenvolvimento de várias habilidades as quais são observadas na 

medida em que o escolar terá contato com o mesmo. Isso fica observado no 

ponto 4.1 que terá como público alvo os alunos, situação que não podemos 

prever o tempo exato de duração, faremos uma estimativa. Contudo, salientamos 

que teremos no mínimo 32 horas de execução.  

Já no item 4.2 o qual será desenvolvido com professores sendo da 

educação especial ou não, a organização está mais metódica, ou seja, serão 

realizados 8 encontros com duração de 4 horas perfazendo um total de 32 horas 

de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA SALA DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAL 
 

4.1.1 - ATIVIDADE 1 

 

“A educação mais eficiente é aquela que proporciona atividades, autoexpressão e participação social 
às crianças”. (Froebel) 
 

JOGO: Batalha Naval 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 2 h, 2 vezes por semana                                  Total: 4 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento:                 

Área motora: 

 lateralidade;  

 estruturação e organização espacial;                                                      

 estruturação e organização temporal. 

 

Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 linguagens oral e escrita 

 cálculos matemáticos  

                                            

http://www.grow.com.br/produto/batalha-naval 

 



4.1.2 - ATIVIDADE 2 

 

“O jogo faz o ambiente natural da criança, ao passo que as referências abstratas e remotas não 
correspondem ao interesse da criança”. (Dewey) 
 

JOGO: Lince 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 1 h, 2 vezes na semana                               TOTAL: 2  horas 

 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento:                          

 

Área cognitiva: 

 percepção visual;  

 atenção; 

 memória visual. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 linguagens oral e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

   http://www.grow.com.br/produto/lince 



4.1.3 - ATIVIDADE 3 
 
“Em todos os jogos em que estão persuadidas de que se trata apenas de jogos, as crianças sofrem 
sem se queixar, rindo mesmo, o que nunca sofreriam de outro modo sem derramar torrentes de 
lágrimas”. (Rousseau) 
 

JOGO: Pega-pega tabuada 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 1 h, 2 vezes na semana                                TOTAL: 2 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 

 Áreas do desenvolvimento:  

           

Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites. 

 

 Áreas do conhecimento:                    

 cálculos matemáticos. 

 

 

 

 

              

                     

 

http://www.grow.com.br/produto/pega-pega-tabuada 



4.1.4 - ATIVIDADE 4 
 
 
“Acredito que as atividades lúdicas educativas são uma das melhores opções de aprendizagem e 
auxiliam no desenvolvimento da criança num todo”. (Kraemer) 
 

 

JOGO: Soletrando 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 2 h e 30 min, 2 vezes por semana                TOTAL: 5 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 

 Áreas do desenvolvimento: 

    

Área cognitiva:                                

 percepção visual; 

 sensação auditiva; 

 atenção; 

 memória visual e auditiva; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 linguagens oral e escrita.    

 

 

 

  

                                                          http://www.grow.com.br/produto/soletrando-cd-rom-nova-ortografia 



4.1.5 - ATIVIDADE 5 
 
 
“Os jogos educativos favorecem a atividade da criança, dando-lhe oportunidade do trabalho pessoal, 
e satisfazem seu instinto natural que leva a jogar com imagens e objetos coloridos”. (Brougére) 
 

 

JOGO: Perfil Júnior 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 2 h e 30 min, 2 vezes por semana                TOTAL: 5 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 

 Áreas do desenvolvimento:   

             

Área cognitiva: 

 percepção visual e auditiva; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites.                  http://www.grow.com.br/produto/perfil-junior-1 

 

 Áreas do conhecimento: 

 linguagens oral e escrita.                    

                                                    

 

 

  

                        



4.1.6 - ATIVIDADE 6 
 
 
“O mediador deve desenvolver com o aluno uma relação de respeito mútuo, de afeto e de confiança 
que favoreça o desenvolvimento de sua autonomia.” (Ide) 

 

JOGO: Rummikub 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 2 h e 30 min, 2 vezes por semana              TOTAL: 5 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 

 Áreas do desenvolvimento:            

 

Área cognitiva: 

 sensação; 

 percepção visual e auditiva; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 matemática. 

 

 

 

 

 

                               http://www.grow.com.br/produto/rummikub 



4.1.7 - ATIVIDADE 7 

 

“Qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter 
educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo”. (Kishimoto) 

 

 

JOGO: Banco Imobiliário do Brasil 

FABRICANTE: Estrela 

TEMPO ESPERADO: 2 h e 30 minutos, 2 vezes na semana          TOTAL: 5 horas 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 

 Áreas do desenvolvimento: 

 

Área cognitiva: 

 Sensação; 

 percepção visual e auditiva; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio;                        

 conceituação. 

                    

Área afetiva-emocional:    

 socialização; 

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites.     

 

 Áreas do conhecimento:       

 linguagens; 

 matemática. 

 
 
 
 
 
 
  

 http://www.estrela.com.br/upload/produto83/produto_83_528b5404bdd979055ec639ca9a643606.png 

 

 



4.1.8 - ATIVIDADE 8 
 
“O jogo é um recurso do qual o mediador pode fazer uso para ajudar as crianças com “dificuldade” de 
aprendizagem a se tornarem sujeitos pensantes, participantes e felizes”. (Ide) 

 

JOGO: Imagem e Ação 

FABRICANTE: Grow 

TEMPO ESPERADO: 2 h e 30 min, 2 vezes por semana                TOTAL: 5 horas 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área cognitiva:                            

 percepção visual e tátil; 

 sensação; 

 atenção; 

 memória visual e auditiva; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 estruturação e organização temporal; 

 tônus, postura e equilíbrio; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização;                           

 assertividade; 

 aceitação de regras e limites. 

 

  Áreas do conhecimento: 

 linguagens; 

 matemática.                              http://www.grow.com.br/produto/imagem-acao-2 

 



4.1.9 - ATIVIDADE 9 

 

 
“O computador também é um excelente instrumento de aprendizagem para alunos com deficiências 
sensoriais ou motoras, pois favorece habilidades de controle e revisão da própria atividade...”  
(Brasil, 1998) 

 

JOGO: Encontre o par / Quebra-cabeça 

SITE: Atividades educativas/ Racha a cuca 

Link: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11865 

http://www.requebracabeca.com.br/animais/leao-no-zoologico/ 

http://www.requebracabeca.com.br/paisagens/estrada-no-campo/ 

TEMPO ESPERADO: 1 h e 30 minutos, 2 vezes por semana         TOTAL: 3 horas 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área cognitiva: 

 Sensação; 

 percepção visual e auditiva; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional:  

 aceitação de regras. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 linguagens. 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11865
http://www.requebracabeca.com.br/animais/leao-no-zoologico/
http://www.requebracabeca.com.br/paisagens/estrada-no-campo/


4.2 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA ESCOLA 

ESPECIAL 
 

4.2.1 - 1º ENCONTRO 

 

Para dar início ao grupo de estudos inicialmente os cursistas serão 

calorosamente recepcionados e orientados a respeito da metodologia e tempo de 

estudos. Para começar o encontro será passado às cursistas um vídeo sobre o 

primeiro dia de aula de um aluno que já vinha com estigmas de séries anteriores, 

o vídeo “Podemos Fazer a Diferença” foi retirado do site 

http://www.youtube.com/watch?v=0bz6l1tOoKY em seguida será trabalhado uma 

dinâmica que traz para o grupo a temática relacionada a preconceito e 

exclusão.Segue a dinâmica retirada do site 

http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2011/02/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e.html  

ambos acessados no dia 03 de outubro de 2013. 

 

DINÂMICA PARA TRABALHAR PRECONCEITO E EXCLUSÃO 

TEMPO: 40’ 

MATERIAL: Etiquetas autocolantes com frases como: 

SOU CRIATIVO: OUÇA-ME 

SOU INFERIOR: IGNORE-ME 

SOU PREPOTENTE - TENHA MEDO 

SOU SURDO(A) – GRITE 

SOU PODEROSO(A) – RESPEITE 

SOU ENGRAÇADO(A) – RIA 

SOU SÁBIO(A) – ADMIRE-ME 

SOU ANTIPÁTICO(A) – EVITE-ME 

SOU TÍMIDO(A) – AJUDE-ME 

SOU MENTIROSO(A): DESCONFIE 

SOU MUITO PODEROSO(A): BAJULE-ME 

APERTE MINHA MÃO 

ABRACE-ME 

ME ISOLE 

http://www.youtube.com/watch?v=0bz6l1tOoKY
http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2011/02/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e.html


PISQUE PARA MIM 

ME CONVIDE PARA DANÇAR 

AFASTE-SE DE MIM 

IGNORE-ME 

SEGURE MINHA MÃO 

DIGA-ME OLÁ 

ME FAÇA UM ELOGIO 

ME DESEJE PARABÉNS 

ME FAÇA UM CARINHO 

ME CONVIDE PARA SENTAR 

OBJETIVO: Trabalhar temas como: Preconceito, Exclusão Social, 

“Bullying”(atitudes de chacota, piadinhas e agressões entre os indivíduos, 

principalmente observada nas escolas e nas relações de trabalho), Reforçar a 

Auto – Estima, Percepção de Padrões Energéticos Pessoais. 

DESCRIÇÃO: O facilitador explica ao grupo que farão uma atividade onde serão 

coladas etiquetas na testa de cada um e que ninguém pode ver o que está escrito 

em sua testa, nem os  poderá falar o que está escrito na testa dos outros. 

PROCESSO: 

1- Colocar as etiquetas na testa de cada um. Reforçando que não poderão saber o     

que está escrito e que nem um participante pode contar ao outro o que está 

escrito. 

2- Após todos estarem devidamente “rotulados”, pedir para que andem pela sala e   

interajam uns com os outros de acordo com o que está escrito na testa de cada 

um. Isto é, se comportando de acordo com o que está escrito na testa de cada 

um dos participantes. 

3- Deixar que interajam por volta de 5 minutos. 

4- O facilitador deve observar atentamente as reações e clima gerado pelo  

exercício para que tenha subsídios para fomentar a discussão posterior. 

5- Após esse período cessar a atividade e pedir para que sentem. Mas, não tirem a  

etiqueta. Vale a norma de não saber o que estava escrito em sua testa nem 

comentar o que está escrito na testa dos outros participantes. 

6-    Perguntar a cada participante, individualmente: 



 Que sentimentos teve durante a atividade? Sentiu-se bem? Pressionado? 

Deslocado? Confortável? 

 Como os outros participantes reagiram com você. Como se sentiu em 

relação a eles. 

 O que acha que está escrito em sua testa? 

 Pedir para que tire sua etiqueta e olhe o que está escrito. 

 Era isso que esperava que estaria escrito? A atitude que tiveram com você 

foi justa? Agora que sabe o que estava escrito, seu sentimento em relação 

a como lhe trataram mudou? 

7-     Ao término de todos os depoimentos, perguntar: 

 O que podem extrair dessa experiência? 

 O que acarreta esse tipo de situação: Preconceitos? O hábito que temos 

de Rotular as pessoas? A própria pessoa não ter autoconfiança e auto 

estima e irradiar essa energia para os outros? 

 O que ocorreu durante a atividade, pode acontecer em nosso dia a dia? 

 As pessoas que foram discriminadas, como se sentiram? O que poderiam 

fazer para não se sentirem assim? 

 As pessoas que se sentiram desconfortáveis. O que poderiam fazer para 

se sentirem melhor? 

 

O facilitador precisa se preparar para discutir os conceitos de:  

o O que são preconceitos, porque ocorrem. O que podemos fazer a respeito? 

o O que é um rótulo? Porque tendemos a rotular as pessoas?  

o O que isso acarreta nas relações?  

o Como nossas energias e pensamentos podem influenciar a nós mesmos e 

as reações dos outros? 

 

 Esta dinâmica é uma releitura da Dinâmica - Patinho Feio (ANTUNES, Celso. Jogos para 

estimulação das múltiplas inteligências. 3ª edição, Petrópolis, Vozes, 1999) e da Dinâmica 

Rótulos  de autoria não identificada. 

 

Em seguida as cursistas serão divididas em grupos menores para leitura do 

texto elaborado por Sigmar Jeanne Miglioranza, PDE 2013.



HISTÓRIA DA DEFICIÊNCIA 

 

A história da deficiência só será compreendida se esta estiver entrelaçada 

na história dos homens no decorrer de sua existência e de como foram 

satisfazendo suas necessidades. Poderemos nesse contexto observar como foi 

vista a deficiência ao longo da história até chegar aos dias de hoje. 

Podemos observar ao longo da história da humanidade que sempre 

existiram pessoas diferentes, porém temos poucos documentos que nos 

demonstram essa história. Nos primeiros tempos poucas pessoas deficientes 

eram aceitas, na sua maioria eram menosprezadas ou eliminadas. Era muito 

comum o infanticídio das pessoas deficientes. A Igreja Católica condenou essa 

prática na Idade Média, porém acreditava que as pessoas deficientes eram 

possuidoras de poderes especiais vindos de  demônios ou espíritos do mal, e por 

isso eram exorcizados (BIANCHETTI, 2000). 

 

Segundo Mantoan: 

 

O Cristianismo modificou a postura diante da deficiência incluindo seu 
portador entre as “criaturas de Deus”, assim ele não poderia ser 
abandonado, já que possui alma. Sob a influência do Cristianismo os 
portadores de deficiência passam a ser assistidos em suas necessidades 
básicas de alimentação e abrigo, mas não havia a preocupação com seu 
desenvolvimento e educação. ( MANTOAN, 1987, p. 215). 

 

É fato que com o cristianismo as pessoas com deficiência passam a ter 

alma e, como filhos de Deus não podem mais ser eliminados ou abandonados, 

pois isso era pecar contra Deus. Com a moral cristã torna-se inaceitável a prática 

espartana e clássica da “exposição” dos sub-humanos como forma de eliminação. 

(Pessotti,1984, p.4) 

Assim como para as mulheres e os escravos, o cristianismo muda a 

história da pessoa deficiente que passa de coisa a pessoa, mas isso não modifica 

em igualdade o seu status moral ou teológico.  

Possuidor de alma a pessoa deficiente agora é acolhida por caridade em 

conventos ou igrejas, onde pode sobreviver em troca de favores à pessoa que o 

abrigou ou à instituição que o acolheu.  



É no ano de 1325 na Inglaterra, promulgada pelo rei Eduardo II, que surge 

a primeira legislação sobre os cuidados que a Coroa Britânica deveria tomar para 

que as pessoas com deficiência sobrevivessem e, sobretudo os cuidados para 

com os seus bens materiais. 

Com a promulgação dessa lei ao menos os que tinham posses obtinham 

atendimento para suas necessidades referentes à sua sobrevivência. 

Mesmo assim, durante o período da Inquisição muitos deficientes mentais 

foram supliciados na fogueira, pelo simples fato de não conseguirem defender-se 

das acusações de possessão demoníaca que muitas vezes lhes eram impingida. 

(ARANHA 2001) 

Segundo Pessotti (1984), as primeiras reações contra a idéia de que a 

deficiência era ligada ao demônio partiram dos médicos Paracelso e Cardano que 

consideravam a deficiência como problema médico e digno de tratamento e 

complacência. O saber médico sobre a deficiência começa a ser produzido e para 

Cardano e Paracelso os deficientes poderiam ser treinados e tinham direito a 

essa educação. 

Durante os séculos XVII e XVIII, há um período de descaso para com as 

pessoas deficientes mentais, eles eram internados nas mesmas instituições: 

orfanatos, manicômios, prisões, onde ficavam juntos com outros excluídos, como: 

delinqüentes, doentes mentais, velhos e pobres. Esse período também é 

conhecido como fase de exclusão, época em que a pessoa com deficiência não 

recebia nenhuma atenção educacional e nem outros serviços assistenciais. Os 

deficientes formavam uma classe ignorada, rejeitada e, muitas vezes, perseguida 

e explorada (JIMENEZ, 1994). 

 

No final do século XVIII, princípio do século XIX, inicia-se o período da 
institucionalização especializada de pessoas com necessidades 
educativas especiais e é a partir de então que poderíamos considerar ter 
surgido a “educação especial”. (FACION, 2005, p.184).  
 
 

No século XX, durante a fase de segregação, as pessoas com deficiência 

são atendidas em instituições de grande porte, recebem vários tipos de 

atendimentos e podem participar das classes de alfabetização. 

A Educação Especial, vista como uma imagem da pessoa com 

necessidades especiais também tem sua historicidade. Desde a época em que se 



matavam os bebês deficientes ou deformados, até o surgimento de instituições  

para  oferecer uma educação à  parte. Pode-se dizer que num primeiro momento, 

ainda na era pré-cristã tendia-se a negligenciar e a maltratar os deficientes, num 

segundo estágio após difusão do cristianismo, passou-se a protegê-los e a 

compadecer-se deles.  Finalmente, só na última parte do século 20, observou-se 

um movimento que tende a aceitar as pessoas  deficientes  e  a integrá-las, tanto  

quanto possível.  Surgiu no século 18, com a criação de instituições  para cegos  

e surdos em Paris, na França. Tal objetivo era de escolarização a estas crianças, 

que não poderiam usufruir de processos de aprendizagem nas escolas comuns. 

Antes disso, em séculos anteriores o objetivo para com a deficiência era e retirar 

as crianças do meio social.  

 

Embora a escola especial e a escola comum tenham construído  
caminhos paralelos e separados (...) A  escola comum tradicional exercia  
essencialmente  a função de  selecionar aqueles que eram capazes   de 
responder  adequadamente às  necessidades  sociais produzidas em 
cada  contexto social, econômico  e  político. De outro lado, a instituição 
especial ocupava-se da função segredadora daqueles considerados 
menos capazes, os quais deveria, se submeter a atendimentos 
especializados (GUIMARÃES, 2003, p.57).  

 

 A segregação era um princípio na escola especial, centrado sim, em um  

modelo  clínico, tendo em vista  o déficit, as limitações de ordem biológica, física e 

sensorial, deixando-se de lado o pedagógico e emocional. No entanto, o que era 

visto como doença passou hoje a ser considerado como necessidade especial, 

valorizando a aprendizagem e trabalha não só as dificuldades ou incapacidades, 

mas também as potencialidades. 

 Após a Segunda Guerra Mundial houve a ampliação de entidades 

privadas e o aumento de atendimentos da população em redes públicas. Até a 

década de 50 praticamente não se falava em Educação Especial, mas sim na 

Educação de Deficientes. 

 Com o surgimento das APAES (Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) no Rio de Janeiro em 1954, houve a partir dessa década a  

proliferação  em todo o Brasil. À medida em que o fracasso escolar começa a ser 

visto como  um dos fatores sociais, culturais e pedagógicos, começa-se a 

repensar a normalidade e a deficiência. “Nos anos 70, rompe-se à crise dos 

modelos de segregacionistas, firmando-se com cada vez mais força o modelo de 



integração educacional das pessoas com  deficiência”(GUIMARÃES, 2003, p. 59). 

Com isso, houve ampliação na  rede pública com a criação  de  classes  e escolas 

especiais. 

 Percebe-se assim que a história da Educação Especial teve sim um 

grande avanço ampliando as oportunidades educacionais as crianças  que 

possuíam  dificuldades   pessoais e de inserção   social, mas  ainda  com um 

caráter  de avaliadora  da  escola  regular, ainda segregando o aluno diferente. 

Assim a proposta da mudança veio em função de acabar com a segregação 

social,  visando ultrapassar  a visão assistencialista, dando à garantia aos direitos 

é um desafio a ser vencido com o trabalho integrado  da família-criança-escola-

sociedade, sendo que, quando não for  possível a inclusão nas classes comuns  

essas crianças, jovens e adultos  recebam um atendimento adequado  que vise  a  

valorização das  suas potencialidades. 

Uma das condições de funcionamento da escola é o professor, embora 

saibamos que a própria instituição escolar terá de buscar novos posicionamentos 

diante dos processos de ensino de aprendizagem, orientada por concepções e 

práticas pedagógicas que atendam à diversidade humana. Como diz Mantoan 

(1997, p. 120), citado por Goffredo (1999, p. 67), “o princípio democrático de 

educação para todos só se evidencia nos sistemas educacionais em todos os 

alunos e não apenas em um deles”. 

Mantoan (1997, 2000), idealizadora de projetos de formação que têm sido 

adotados por redes públicas de ensino e escolas particulares desde 1991, atesta 

que, no geral, os professores são bastante resistentes às inovações educacionais 

como a inclusão. A tendência é se refugiarem no impossível, considerando que 

uma educação para todos é válida, porém utópica, impossível de ser concretizada 

com muitos alunos e nas circunstâncias em que se trabalha hoje, nas escolas, 

principalmente nas redes públicas de ensino.   

Para ela, a maioria dos professores tem uma visão funcional do ensino e 

tudo o que ameaça romper o esquema de trabalho prático que aprenderam a 

aplicar em suas salas, é rejeitado. Reconhece, porém, que as inovações 

educacionais abalam a identidade profissional e o lugar conquistado pelos 

professores em uma dada estrutura de ensino, atentando contra a experiência e 

os conhecimentos já adquiridos. 



A autora constata que os professores esperam que a formação para a 

inclusão lhes permita aplicar esquemas de trabalho predefinidos a suas salas de 

aula, garantindo-lhes a solução dos problemas que presumem encontrar nas 

escolas inclusivas. Acreditam que os conhecimentos que lhes faltam para ensinar 

as crianças com deficiência ou dificuldades de aprendizagem se referem, 

primordialmente, à conceituação, etiologia, prognósticos das deficiências, que 

precisam conhecer e saber aplicar métodos específicos para a aprendizagem 

escolar destes alunos. 

Desta forma, isso requer dos professores outros conhecimentos, além 

daqueles que receberam nos seus cursos de formação para o magistério. Da 

mesma forma, também os cursos de nível médio e superior de formação de 

professores necessitarão de grandes mudanças em sua estrutura curricular. 

É imprescindível uma reforma na formação dos professores, que 

necessitam aprender a identificar e atender às necessidades especiais de 

aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos portadores ou não de 

deficiência. 

Treinamento pré-profissional deve fornecer a todos os estudantes de 

pedagogia de ensino primário ou secundário, orientação positiva frente à 

deficiência, desta forma desenvolvendo um entendimento daquilo que pode ser 

alcançado nas escolas através dos serviços de apoio disponíveis na localidade. O 

conhecimento e habilidades requeridas dizem respeito principalmente à boa 

prática de ensino e incluem a avaliação de necessidades especiais, adaptação do 

conteúdo curricular, utilização de tecnologia de assistência, individualização de 

procedimentos de ensino no sentido de abarcar uma variedade maior de 

habilidades. 

Alves (2009, p.45) afirma que “o importante não é só capacitar o 

professor; mas também toda equipe de funcionários desta escola, já que o 

indivíduo não estará apenas dentro de sala de aula”. 

Alguém tem por obrigação treinar estes profissionais. Não adianta cobrar 

sem dar subsídios suficientes para uma boa adaptação deste indivíduo na escola. 

De acordo com Alves:  

 

[...] a preparação deveria acontecer em todos os momentos e instâncias. 
A partir da qualificação do profissional ainda na universidade. E o MEC, 



por sua vez, deveria fornecer aos professores capacitação através de 
cursos específicos. Antes mesmo de o profissional tentar se especializar 
em alguma outra atividade ele deve se capacitar ou mesmo se preocupar 
em se capacitar para lidar com um ser especial. (Alves, 2009, p. 46) 

 

Os cursos de formação de professores necessitam ter como finalidade, no 

que se refere aos futuros professores, a criação de uma apreciação crítica sobre a 

realidade que eles vão trabalhar e o oferecimento de uma fundamentação teórica 

que lhes permita uma ação pedagógica eficaz. 

Assim, torna-se importante ressaltar que a formação de profissionais da 

educação deverá estar de acordo com os embasamentos previstos no capítulo VI 

da Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), de modo a 

atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase de desenvolvimento do educando. 

No capítulo 5 (Da Educação Especial), esta mesma Lei, prevê que os 

alunos com necessidades especiais devem ser atendidos por professores com 

especialização adequada, de nível médio ou superior, para o atendimento 

especializado, bem como professores de ensino regular, capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

O tratamento das questões relativas ao ensino de pessoas com 

deficiência na formação geral dos educadores eliminariam, em grande parte, os 

obstáculos que se interpõem entre a escola regular e esses alunos. A formação 

única para todos os educadores propiciaria a tão esperada fusão entre a 

educação especial e a regular, nos sistemas escolares. 

 

 Após a leitura do texto os cursistas serão convidados a fazer uma 

explanação ao grande grupo a respeito da história da deficiência 

intelectual. 

 

 Para finalizar, será salientando a importância de estarmos em constante 

formação, devendo então retornar no próximo encontro. 

 

 



4.2.2 -  2º ENCONTRO  
 

Para dar início a este segundo encontro os cursistas serão convidados a 

participar de uma dinâmica para trabalhar entrosamento grupal e trabalho em 

equipe, fundamentais para todos os educadores e em especial aos das escolas 

especiais, a dinâmica foi retirada do site 

http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2011/02/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e.html  

acessado no dia 03 de outubro de 2013. 

 

DINÂMICA – FÁBRICA DE BARCOS 

TEMPO: de 30 minutos. 

MATERIAL: Folhas de revistas usadas, réguas. 

OBJETIVO: Para o Grupo – Trabalho em equipe, Comunicação verbal, 

Criatividade, Gestão de tempo, Liderança, Negociação e gestão de conflitos e 

Melhorar o entrosamento do grupo, percepção de como nossas atitudes e 

comportamentos influenciam o grupo. 

          Para o instrutor - Conhecer melhor como o grupo trabalha e como 

as pessoas interagem entre si. 

DESCRIÇÃO: O facilitador diz ao grupo que o mesmo será dividido em subgrupos 

e que cada um desses subgrupos representará uma empresa que produz barcos, 

aqui representados por barquinhos de papel. 

Diz que um empresário precisa presentear os filhos de seus clientes 

com barquinhos, que as empresas participarão de uma concorrência e a 

ganhadora fornecerá os barquinhos. Só poderá vencer a concorrência se tiver 

produzido no mínimo 20 barquinhos no prazo estipulado de 10 dias (equivalentes 

a 10 minutos). Preenchido esse primeiro requisito vencerá a concorrência a 

empresa que conseguir o melhor resultado, levando-se em consideração os 

seguintes critérios. 

 

o Maior quantidade de barcos produzidos.  

o Qualidade dos barcos produzidos. 

o Uso de Criatividade para produção dos braços. 

 

http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2011/02/dinamica-para-trabalhar-preconceito-e.html


PROCESSO: 

1- O facilitador pede para o grupo dividir-se em subgrupos de 

aproximadamente 5 participantes e que  elejam um líder para cada um dos 

grupos. Cada subgrupo representará uma empresa. 

2- O facilitador conduz os líderes para fora da sala, orientando-os que o 

papel deles será o de motivar a equipe para produzir em larga escala, observando 

a qualidade, quantidade e criatividade. Os líderes não saberão que existem 

papéis divergentes em seus grupos.  

3. Enquanto os líderes estão fora da sala, os outros participantes serão 

informados que cada membro do grupo irá assumir um determinado papel como 

segue: (O facilitador pode escolher um dos papéis abaixo ou criar um de acordo 

com as necessidades e características que quer trabalhar o grupo). Os papéis 

abaixo, deverão existir em cada um dos grupos. Assim se houverem cinco grupos 

existirão, por exemplo, cinco preguiçosos. 

1. Responsável - faz muitos barcos. 

2. Preguiçoso - não faz nada. 

3. Crítico - faz poucos barcos, critica os outros barcos e tenta desmanchá-los. 

4. Gozador - conta piadas e produz pouquíssimo. 

5. Desinteressado - fica brincando com o celular e não se envolve no trabalho. 

6. Conversador - fica puxando conversas paralelas e atrapalhando os outros membros do 

grupo. 

7. Inicialmente distribui-se uma folha de revista para cada participante e fabrica-se um 

barquinho de papel juntamente com eles. Deve ressaltar que os barquinhos podem ser de 

diferentes modelos e tamanhos. 

8. Em seguida distribui-se 20 folhas de revista para cada grupo e o facilitador inicia a 

atividade. Lembrando as empresas que têm 10 minutos para a produção. 

(As réguas são depositadas em um canto da sala e poderão ser utilizadas pelos grupos, 

se estes desejarem). 

9. Concluídos os 10 minutos, o facilitador pede para que os grupos apresentem sua 

produção ao cliente que avaliará o trabalho. 

10. Após a avaliação o cliente revelará as notas que obtiveram em cada item e definirá de 

quem comprará a produção. 

 

Critérios para avaliação 

 A empresa tem 20 barquinhos, produzidos? (se não tiver é eliminada). 

 



Pontuação para os outros critérios: 

 Melhor qualidade e acabamento do produto: 1 ponto 

 Maior quantidade: 1 ponto 

 Mais Criatividade: 1 ponto 

 A empresa que tiver mais ponto, ganha a concorrência. 

 

 

DISCUSSÃO: 

O facilitador pergunta ao grupo: 

 O que acharam da experiência. 

 Como se sentiram durante o processo. 

 Conseguiram cumprir o prazo? 

 Conseguiram realizar a tarefa? 

 O que fizeram para conseguir produzir mais barcos? Só tinham 20 folhas 

de revista? Usaram a criatividade? 

 Como os lideres agiram? 

 Os lideres perceberam o comportamento dos participantes do grupo? O 

que fizeram em relação a isso? 

 Os participantes perceberam como os “bagunceiros” ou “desinteressados” 

atrapalham o grupo? 

 O grupo trabalhou bem? Os lideres assumiram seus papéis? Conseguiram 

fazer o grupo trabalhar? 

 Os membros do grupo assumiram seus papéis pré-estabelecidos. Isso 

ajudou o grupo? 

 O grupo conseguiu achar saídas para suas dificuldades? 

 

CONCLUSÕES 

Levar o grupo a refletir sobre o que é importante para que atinjam os 

resultados esperados: 

 Envolvimento e interesse de todos os membros do grupo. 



 Busca de aperfeiçoamento nos meios de comunicação, clareza e 

objetividade no intuito que todos compreendam os objetivos propostos e 

ajudem no alcance deles. 

 O entrosamento, o comprometimento de cada um do grupo e o bom 

relacionamento interpessoal levam aos resultados desejados. 

 Refletir sobre os papéis assumidos e fazer uma analogia com o trabalho 

em equipe. 

 Discutir sobre o papel da liderança, habilidade na negociação. 

 Conduzir o grupo a uma discussão do porque algumas das fictícias 

empresas não obtiveram o resultado desejado. 

 

O instrutor precisa estar atento para: 

 Aparecem lideranças espontâneas? 

 Como o grupo se relaciona? 

 Quais necessidades e carências que o grupo apresenta? 

 Propor atividades futuras no intuito de trabalhar as necessidades e 

carências. 

 

 Esta dinâmica é uma releitura da Dinâmica - Fábrica de Barquinhos que está na apostila 

Dinâmica em Grupo de Antonia Braz. 

 

Em seguida será realizada uma retomada a respeito do assunto do encontro 

anterior. Posteriormente iniciaremos o encontro com a leitura em pequenos 

grupos a respeito das áreas do desenvolvimento iniciando pela área cognitiva, o 

texto parte da fundamentação teórica deste caderno se encontra no Capítulo I, 

produzido pela professora Marcia Giacomini Guero. 

1.1 Áreas de desenvolvimento  

1.1.1 Área cognitiva 

  1.1.1.1  Sensação 

  1.1.1.2  Percepção 

  1.1.1.3  Atenção 

  1.1.1.4  Memória 

  1.1.1.5  Raciocínio 

  1.1.1.6  Conceituação 

 



 Depois da conclusão da leitura realizado um debate no grande grupo a 
respeito do conteúdo do texto. Posteriormente os cursistas serão orientados 
a iniciar a construção de alguns jogos didáticos. Para este momento serão 
confeccionados os seguintes jogos: 
 
 
 

 
MÓBILE DANONINHO                                                         

MATERIAL 

 Doze pares de potinhos coloridos de iogurte. 

 Tampinhas, clipes, botões e entre outros,  

Para rechear os potinhos. 

 Fio plástico. 

 Duas varetas de 30 cm cada. 

 

CONFECÇÃO 

 Unir os potinhos com durex, colocando  

antes alguns objetos dentro para que  

provoquem ruídos ao serem movimentados. 

 Deitá-los na posição horizontal e amarrar neles a  

ponta de um pedaço de fio plástico (mais ou menos  60 cm). 

 Amarrar duas varetas cruzadas pelo meio e nelas prender, em diversos 

lugares, a outra ponta do fio que segura os potinhos. 

 Deixar que os potinhos fiquem suspensos em alturas diferentes. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Pendurar perto da criança para que ela observe seu movimento e escute o 

som que produz ao ser tocado pelo vento ou por uma pessoa. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora:    

 lateralidade;  

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 



Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 percepção auditiva; 

 memória visual; 

 memória auditiva; 

 sensação. 

 

 Áreas do conhecimento: 

 Matemática; 

 disseminação de cores. 

 

  

 

CHOCALHO SUCATA  

MATERIAL 

 Frasco de plástico pequeno e 

 transparente. 

 Algumas tampinhas coloridas de canetas. 

 

CONFECÇÃO 

 Lavar bem o frasco. 

 Colocar as tampinhas coloridas dentro e  

fechar de maneira que a tampa não saia  

facilmente (tomar cuidado se colocar cola,  

pois a criança poderá levar o frasco à  

boca). 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO  

 Sacudir o chocalho para que a criança veja o movimento das peças e ouça 

o ruído. 

 Oferecê-lo ao bebê para que brinque com ele. 

  



EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 Coordenação dinâmica manual 

 

Área cognitiva 

 percepção visual, auditiva e tátil; 

 atenção; 

 memória visual, tátil e auditiva; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento 

 Matemática; 

 forma, cor, tamanho e quantidade. 

 

 
 
 
QUEBRA-CABEÇA  

MATERIAL 

 Três caixinhas de creme  

           dental iguais. 

 Duas figuras do tamanho  

correspondente ao conjunto  

das caixinhas. 

 Cola. 

 Papel para picar. 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão. 

  



CONFECÇÃO 

 Encher as caixas com papel picado. 

 Arranjar duas gravuras do tamanho do conjunto de caixas que vão ser a 

base do quebra- cabeça. 

 Recortar tiras de papel ou durex colorido para cobrir as partes laterais das 

caixas. 

 Juntar bem as caixas, passar cola em toda a superfície e colar a gravura 

unindo as caixas. 

 Fazer a mesma coisa colando a outra figura do outro lado das caixas. 

 Com o auxílio de uma lâmina e de uma régua, cortar a figura nos espaços 

entre as caixas, tornando a separá-las. 

  

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Desmontar e montar o jogo, compondo o desenho com o quebra-cabeça. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação e dinâmica manual. 

 

Área cognitiva: 

 percepção; 

 atenção; 

 sensação; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização. 



 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática  

 formas e quantidade; 

 

Português  

 linguagem oral. 

 

 

 

  



4.2.3 - 3º ENCONTRO 

 

Para que os cursistas se sintam motivados este encontro será iniciado 

coma apresentação do vídeo “O Menino e a Árvore”, retirado do site 

http://www.youtube.com/watch?v=g7vzHaR5mdo que mostra o quão importante é 

tomarmos iniciativa em nossa vida ao invés de ficarmos de braços cruzados 

esperando que tudo se organize ao nosso redor. 

 Após esse momento será iniciado o estudo do texto parte da 

fundamentação teórica deste caderno que se encontra no Capítulo I, produzido 

pela professora Marcia Giacomini Guero. 

1.1.2  Área motora 

  1.1.2.1  Imagem e esquema corporal 

  1.1.2.2  Lateralidade 

  1.1.2.3  Estruturação e organização espacial 

  1.1.2.4  Estruturação e organização temporal 

  1.1.2.5  Tônus, postura e equilíbrio 

  1.1.2.6  Coordenação dinâmica manual 

 

 Encerradas as discussões a respeito do texto os cursistas serão convidados 

nesse momento a confeccionar jogos para posteriormente trabalhar com 

seus alunos. 

 

 
 

ENCAIXE  

MATERIAL 

 Garrafas plásticas de cinco diâmetros 

 diferentes. 

 Durex colorido. 

 

CONFECÇÃO 

 Cortar o fundo das garrafas na altura de  

10 cm e arrematar as bordas com durex. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g7vzHaR5mdo


POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Empilhar formando uma torre. 

 Encaixar colocando uma dentro da outra. 

 Seriar por largura em ordem crescente e decrescente. 

 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva: 

 percepção; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática  

 seriação e classificação, tamanho, formas e quantidades. 

 

 

 



ÁBACO  

MATERIAL 

 55 caixas de fósforos vazias. 

 Números de calendário. 

 Durex. 

 Papel colorido. 

 

CONFECÇÃO 

 Unir com durex ou papel as caixinhas, agrupando-as em quantidades de 1 

a 10. 

 Recortar números de calendário de 1 a 10 e colar em pedacinhos de 

cartolina. 

Observação: também se pode fazer o exercício com as caixinhas soltas. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Formar uma escadinha partindo de uma caixa, até 10. 

 Posteriormente, formar a escada descendente partindo de 10 caixinhas, 

até uma. 

 Colocar o numeral sobre a quantidade correspondente de caixinhas. 

 Retirar a parte de dentro de todas as caixinhas e ordená-las fazendo a 

sequência de quantidades horizontal. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora:  

 imagem; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização  espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

  



Área cognitiva: 

 percepção; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação;  

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 socialização. 

 
 Áreas do conhecimento: 

Matemática; 

 ordenação de quantidade; 

 quantidade até 10; 

 operações fundamentais; 

 organização vertical e horizontal; 

 classificação e seriação; 

 pares e ímpares; 

 antecessor e sucessor;  

 Português  

 linguagem oral. 

 

DOMINÓ DE PANO E DE TEXTURAS  
MATERIAL 

 Retalhos de tecidos  

lisos e estampados. 

 Unir dois quadrados de 

 tecidos diferentes. 

 Pregar um botão num  

 dos lados e abrir uma casa  

no outro. 



POSSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Abotoar uma peça na outra sem a preocupação de encontrar a igual. 

 Abotoar as peças que têm as mesmas cores ou os mesmos motivos 

estampados. 

 

UTILIZAÇÃO DO JOGO 

 Esconder as peças soltas numa caixa de papelão. Cada participante, sem 

olhar, tira duas peças. Se formarem par, serão abotoadas; caso contrário, 

voltam para a caixa. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 

Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites;  

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática  

 formas/cores e quantificação. 



4.2.4 - 4º ENCONTRO 

 

Neste encontro serão confeccionados os seguintes de jogos: 

 

 

TAMANHOS  

MATERIAL 

 Tampas pequenas, 

médias e grandes   

(10 de cada). 

 Três garrafas plásticas 

 de água. 

 Tiras de tecido. 

EMBALAGEM 

 Garrafa plástica cortada e arrematada. 

 

CONFECÇÃO 

 Recortar as três garrafas plásticas em três alturas diferentes. Arrematar, 

colando uma tira de tecido em toda a volta de cada garrafa. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Misturar todas as tampas e formar conjuntos. 

 Pedir que guardem as tampas e deixar que a criança descubra a relação 

de tamanho das tampas com as caixas. 

 Formar conjuntos por tamanho, perguntar qual deles tem mais tampa e 

depois pedir para fazer a correspondência, um a um, com os três 

tamanhos. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem; 

 lateralidade; 



 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva: 

 percepção  tátil e visual; 

 atenção;  

 memória visual e tátil; 

 raciocínio; 

 sensação; 

 conceituação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento:   

Matemática 

 seriação e classificação; 

 quantidade; 

 discriminação de tamanhos. 

 

ARMÁRIO DA MEMÓRIA  

MATERIAL 

 16 caixas de fósforos 

 Durex ou cola. 

 Papel Contact. 

 Durex colorido, ou papel  

colorido para acabamento. 

 Tampinhas. 

 

  



CONFECÇÃO 

 Colar as caixas em quatro pilhas de quatro caixas. 

 Revestir com contact, fita durex colorida, ou papel colorido. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Colocar uma pequena peça em uma das gavetinhas do armário, rodá-lo em 

seguida algumas vezes e pedir que o aluno diga onde está a peça. 

 Colocar oito pares de tampinhas coloridas nas gavetinhas e jogar como 

jogo de memória, em que cada participante tem que encontrar duas iguais. 

 
EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 
 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora:  

 lateralidade; 

 coordenação dinâmica manual; 

 estruturação e organização espacial. 

 

Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 atenção; 

 memória visual; 

 memória espacial; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática 

 quantidade. 

  



PALHACINHOS 

MATERIAL 

 Quatro cones plásticos  

(de linha) de cores  

diferentes. 

 Quatro embalagens  

plásticas de filme  

fotográfico. 

 Um pedaço de madeira. 

 Retalhos de feltro. 

 Oito tachas. 

 

CONFECÇÃO 

 Pregar as tampas das embalagens de filme na tira de madeira usando 

duas tachas para cada uma. 

 Recortar em feltro a gravata, a boca, o nariz, e os olhos e colocá-los na 

embalagem plástica, transformando-a numa cara de palhaço; as gravatas 

deverão ser das mesmas cores dos chapéus (cones). 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Colocar na cabeça de cada palhacinho o chapéu (cone) correspondente à 

cor da gravata. 

 Fazer combinações diferentes, espontaneamente ou através de 

solicitações.  

 

UTILIZAÇÃO COMO JOGO (usar mais jogos). 

 Colocar todos os cones numa sacola de pano. Cada participante escolhe 

uma cor de gravatas e retira um chapéu; se o chapéu for da cor da gravata, 

coloca-o na cabeça do palhacinho ,caso contrário , o cone volta para a 

sacola. Cada vez que acertar, o participante ganha uma tampinha. Ganha 

quem tiver mais tampinhas. 

 

  



EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área  cognitiva: 

 percepção visual; 

 memorial visual; 

 atenção; 

 raciocínio; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 socialização.  

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática  

 cores. 

 

ARGOLAS  

MATERIAL 

 Tampas de potes grandes  

de margarina. 

 Cones de lã. 

 Tampas de refrigerante. 

 Algarismos grandes de  

Folhinhas (0 a 9). 

  



o O número de tampinhas é relativo ao número de participantes do jogo. 

Aproximadamente 30 por criança. 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão. 

 

CONFECÇÃO 

 Recortar com gilete ou estilete o círculo interno plano da tampa do pote de 

margarina, conservando só o aro. 

 Colocar em cada cone um dos algarismos. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Deixar que as crianças explorem livremente o material e verbalizem a 

maneira que encontrarem para brincar. 

 Distribuir os cones aleatoriamente sobre a mesa ou sobre o chão. 

 Arremessar duas argolas de cada vez, tentando, ao jogar, enfiá-las no 

cone escolhido. 

 Caso consiga, deverá efetuar a soma dos algarismo que constam nos 

cones e depois retirar o número de tampinhas correspondentes. 

 Vence quem ficar com o maior número de tampinhas 

 

 
EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual; 

 equilíbrio; 

 coordenação motora ampla.  

 

  



Área cognitiva: 

 percepção; 

 atenção; 

 raciocínio; 

 conceituação; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática. 

 cálculo mental; 

 seriação. 

 

 
 Na sequência será realizada a leitura com o grupo e consequentemente as 

discussões referentes do texto, o qual faz parte da fundamentação teórica 

deste caderno e se encontra no Capítulo I produzido pela professora Marcia 

Giacomini Guero. 

   1.1.3  Área afetiva-emocional 

  



4.2.5 - 5º ENCONTRO 

 

Esse encontro terá início com uma dinâmica onde será trabalhado 

sentimentos e marcas que deixamos nas pessoas que nos cercam, especialmente 

nossos colegas de trabalho e nossos alunos. E deverá ser observado igualmente 

a importância do professor na vida do aluno, e que tudo o que o professor faz 

para seu aluno deixam marcas quer sejam positivas ou não. Esta dinâmica foi 

retirada do site http://jardimdolibano.blogspot.com.br/2012/05/dinamica-bolinha-de-

papel.html , acessado em 10 de outubro de 2013. 

 

 

BOLINHA DE PAPEL 

Faça um círculo e dê para cada cursista uma folha de papel, tome 

cuidado para que essa folha não se encontre suja e amassada! 

 Peça para cada aluno observar a folha. Se está suja, amassada, com 

alguma dobra… 

 Depois, peça para que façam uma bolinha de papel.  

 Esteja certo(a) de que todos amassaram bem a sua folha e fizeram a 

bolinha. E então peça a eles que deixem a folha como quando a receberam 

sem nenhum amassado ou dobra. 

 É claro que não conseguirão. Faça um paralelo entre os sentimentos e a 

folha de papel. “Será que quando eu faço uma besteira e magoou alguém, 

 Posso devolver os sentimentos dela, em relação ao que fiz, como eram? 

Posso desamassar os sentimentos, como uma folha de papel? ”  

 Depois peça para cada um escrever uma qualidade sua nesta folha 

amassada! Sem nome. Só a qualidade. Acredite essa é a parte mais 

trabalhosa, pois eles têm uma enorme dificuldade em reconhecer suas 

qualidades! 

 Explique que uma das formas de ajudar o outro é colocar a sua disposição 

a sua melhor qualidade! No final peça para eles trocarem “as qualidades” e 

darem ao seu colega o papel amassado com a sua qualidade. 

 

http://jardimdolibano.blogspot.com.br/2012/05/dinamica-bolinha-de-papel.html
http://jardimdolibano.blogspot.com.br/2012/05/dinamica-bolinha-de-papel.html


 Posteriormente será trabalhado com o grupo a  fundamentação teórica,  em 

slides. O texto faz parte da fundamentação teórica deste caderno 

pedagógico e se encontra nos itens do Capítulo I, produzido pela professora 

Marcia Giacomini Guero.  

1.2 Áreas do conhecimento  

   1.2.1 Linguagem oral e escrita  

   1.2.2 Cálculos matemáticos 

 

 Em seguida serão confeccionados os seguintes jogos: 

 

 

DO UM (1) AO NOVE (9)  

MATERIAL 

DESCRIÇÃO DO JOGO 

 Dezoito peças de papelão  

para encaixar, tendo de  

um lado o numeral  8, e  

de outro a quantidade. 

 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Encaixar as peças associando, quantidade ao numeral. 

 Organizar a sequência de números e quantidades. 

 Nomear os objetos contando alto. 

 

UTILIZAÇÃO COMO DOMINÓ. 

 Distribuir as peças soltas entre as crianças. Cada vez, uma coloca uma 

peça e as outras procuram para ver se têm a peça que encaixa; aquela que 

tiver, encaixa a peça. Quem acabar suas peças primeiro, ganha o jogo. 

  



EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 
 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem e esquema corporal; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva:  

 percepção; 

 atenção; 

 memória; 

 conceituação; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática 

 seriação; 

 classificação; 

 operações; 

 cálculo mental; 

 quantidade; 

 ordenar quantidades  ou símbolos numéricos. 

 

TOCA DOS RATINHOS  

MATERIAL 

 Uma tampa de caixa de sapato. 

 Seis potinhos de iogurte. 

 Seis algarismos de calendário. 

 Cartolina. 



 Cola. 

 Uma bola de gude. 

 

CONFECÇÃO 

 Virar os potes de iogurte de boca para baixo e fazer uma abertura na parte 

inferior como se fosse a de uma porta. 

 Recortar círculos de cartolina do diâmetro do fundo do potinho e colar um  

algarismo  sobre ele. 

 Colar o círculo de cartolina  do lado de fora do fundo do potinho. 

 Dispor e colar os potinhos sobre o verso da tampa, em posições opostas. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

Utilização como jogo 

 Equilibrar o tabuleiro com as duas mãos para que a bolinha de gude entre 

numa das “tocas”. Cada “toca” corresponderá a um número de pontos que 

está representado em cima. Determinado um espaço de tempo, vence 

quem fizer maior número de pontos. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

 Área motora: 

 imagem; 

 esquema corporal; 

 lateralidade; 

 estruturação organização espacial; 

 estruturação  organização temporal; 

 equilíbrio; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva:  

 percepção; 

 atenção e concentração; 



 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática 

 operações; 

 cálculo mental; 

 quantidade. 

 

 

BINGO DE FORMAS GEOMÉTRICAS 

MATERIAL 

 Uma folha de cartolina branca. 

 Tampinhas de pasta de dente. 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão. 

 

CONFECÇÃO 

 Fazer seis cartelas de 20 cm x 20 cm e cartelinhas de 4 cm x 4 cm.   

 Desenhar nas cartelas círculos, triângulos, quadrados e retângulos nas 

cores verde, vermelha, azul e amarelo. 

 Fazer as mesmas figuras nas cartelinhas para serem sorteadas. 

 

  



POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Ao ouvir a descrição da figura “cantada”, a criança coloca uma tampinha 

em cima da figura correspondente. Ganha o bingo quem conseguir 

completar uma fileira, horizontal ou verticalmente. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem; 

 lateralidade; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva: 

 percepção visual; 

 atenção e concentração; 

 memória visual; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional:  

 aceitação de regras e limites; 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Matemática 

 discriminação de formas e cores; 

 figuras geométricas. 

 

 

  



4.2.6 - 6º ENCONTRO 

 

Ao iniciar este 6º encontro será assistido um vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=m6fetysb2kA  acessado em 30 de outubro de 2013. 

Em seguida se fará a leitura do texto que se encontra neste caderno no 

Capítulo II O lúdico na aprendizagem e o papel do professor, produzido pela 

professora Sigmar Jeanne Miglioranza. 

Para a leitura os cursistas serão divididos em grupos menores e 

posteriormente será realizada a socialização do texto no grande grupo. 

Na sequência se confeccionará os seguintes jogos: 

 

FIGURAS E PALAVRAS  

MATERIAL 

 Tampas de potes de sorvetes. 

 Figuras de livros didáticos 

     velhos. 

 Cartolina. 

 Cola. 

 Duas garrafas de plástico. 

 

EMBALAGEM 

 Garrafa de plástico cortada. 

 

CONFECÇÃO 

 Colar as figuras do lado de fora das tampas. 

 Escrever em tiras de cartolina as palavras correspondentes a cada figura e 

fixá-las em outras tampas. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Associar as figuras às palavras correspondentes. 

 Se a criança não souber ler, ler a palavra para ela e pedir que a coloque 

sobre a figura. 

 Copiar a palavra.  

http://www.youtube.com/watch?v=m6fetysb2kA


EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem; 

 coordenação dinâmica manual. 

 

Área cognitiva: 

 percepção; 

 atenção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional:  

 aceitação de regras e limites 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 

 Áreas do conhecimento: 

Português 

 leitura; 

 cópia; 

 alfabetização; 

 associação palavra/figuras;  

 

Matemática 

 formas; 

 quantidades; 

 operações. 

  



BINGO DE LETRAS  
MATERIAL 

 Cartolina. 

 Tampinhas de pasta dental. 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão. 

 

CONFECÇÃO 

 Cortar quatro cartelas de cartolina de 16 cm x 16 cm e dividi-las em 

quadrados de 4 cm x 4 cm. 

 Escrever em cada quadrado uma letra. 

 Cortar 24 cartõezinhos e escrever uma letra do alfabeto em cada um. 

 Colocar as letras no saco plástico para serem sorteadas. 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Sortear uma letra. 

 A criança que a tiver em sua cartela, coloca uma tampinha em cima da 

letra sorteada. 

 Quem preencher antes as quatro letras em linha horizontal,vertical ou 

diagonal, vence a partida  do jogo. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 imagem; 

 lateralidade; 

 estruturação e organização espacial; 

 coordenação dinâmica manual; 

 coordenação viso – motora. 

Área cognitiva: 

 percepção visual auditiva e tátil; 

 discriminação visual, auditiva e tátil; 



 sequenciação; 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 aceitação de regras e limites 

 assertividade; 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Português  

 alfabetização; 

 discriminação de letras; 

 nomeação de letras; 

 leitura. 

 

 

DO A AO Z  

DESCRIÇÃO DO JOGO 

 Cartões de papelão com  

encaixe, contendo figuras,letras  

e palavras. 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão 

 
POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Encaixar as peças na vertical, fazendo corresponder a figura com a 

respectiva letra inicial e a palavra. 

 Mostrar a figura e perguntar quem tem a letra inicial da palavra 

correspondente. Fazer o mesmo, mostrando a letra ou a palavra para que 

sejam apresentadas as outras partes. 

 Sortear várias figuras para que seja montada uma história com elas. 



 Fazer ditado mudo com as figuras sorteadas. Conferir depois com as 

palavras dos cartões.   

 Ordenar as letras e as palavras em ordem alfabética. 

 

EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 coordenação dinâmica manual; 

 coordenação visa-motora; 

 relação espacial; 

 lateralidade; 

 imagem; 

 estruturação e organização temporal; 

 estruturação e organização espacial. 

 

Área cognitiva: 

 atenção; 

 percepção; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 sensação. 

 

Área afetiva-emocional: 

 socialização. 

 

 Áreas do conhecimento: 

Português 

 alfabetização; 

 vocabulário e leitura; 

 discriminação de letras; 

 associação da letra inicial à palavra.  



LOTO LEITURA  

DESCRIÇÃO DO JOGO 

 Jogo de loto com seis cartelas. 

 30 peças com palavras e  

120 peças com letras de papelão. 

 

EMBALAGEM 

 Caixa de papelão 

 

 

POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO 

 Jogar como jogo de loto, usando as cartelas para serem preenchidas com 

as palavras. 

 Distribuir entre as crianças as peças com palavras inteiras. Em seguida, 

distribuir as peças com as letras. Cada criança deve montar as palavras 

que tem com as letras que recebeu na primeira rodada. As letras que 

sobrarem vão servir para trocar. Cada criança pega uma letra do seu 

vizinho à esquerda, e dá uma para o da direita. Deverá guardar as letras 

que entram na formação das suas palavras. Ganha a criança que 

completar primeiro as palavras que lhe couberam. 

 Distribuir as letras entre as crianças. 

 Ver quem consegue formar mais palavras, ou quem faz a palavra com o 

maior número de letras. 

 
EXPECTATIVA DA APRENDIZAGEM: 

 Áreas do desenvolvimento: 

Área motora: 

 coordenação dinâmica manual; 

 coordenação visa- motora; 

 relação espacial; 

 lateralidade; 

 imagem; 

 estruturação e organização temporal; 



 estruturação e organização espacial. 

 

Área cognitiva: 

 atenção; 

 sensação; 

 percepção visual; 

 memória; 

 raciocínio; 

 conceituação. 

 

Área afetiva emocional: 

 socialização. 

 

 Áreas do Conhecimento: 

Português: 

 alfabetização; 

 leitura; 

 vocabulário; 

 formação de palavras; 

 auto ditado; 

 discriminação de letras. 

 

 

 

  



4.2.7 - 7º ENCONTRO 

 

Para iniciar o 7º encontro será passado aos cursistas um vídeo, baseado 

em fato real ocorrido nas Olimpíadas de Seatle 1992. O mesmo foi acessado em 

15 de outubro de 2013 no site  http://www.youtube.com/watch?v=yy5unyOXx_Y.   

Em seguida será trabalhado o texto que é  parte da fundamentação 

teórica deste caderno e está no Capítulo III, produzido pela professora Regina 

Celis Gadens Piskorz. 

3 A brinquedoteca e a escola especial.  

3.1 Histórico das Brinquedotecas 

3.2 Objetivos da Brinquedoteca 

3.3 Tipos de Brinquedoteca 

  3.3.1 Brinquedoteca Comunitária 

  3.3.2 Brinquedoteca Psicopedagógica 

  3.3.3 Brinquedoteca Hospitalar 

  3.3.4 Brinquedoteca Especializada 

     3.3.4.1 Brinquedoteca Terapêutica 

     3.3.4.2 Brinquedoteca Geriátrica 

     3.3.4.3 Brinquedoteca Educacional de Reeducandos 

3.4 Os diferentes espaços da Brinquedoteca 

   3.4.1Canto do “Faz de conta” 

   3.4.2 Canto “Fofo” 

   3.4.3 Canto das invenções 

   3.4.4 Sucatoteca 

   3.4.5 Teatrinho 

   3.4.6 Mesa de atividades 

   3.4.7 Estantes com brinquedos 

   3.4.8 Oficina 

   3.4.9 Quadro de comunicações 

   3.4.10 Acervo 

 Após a leitura o texto será debatido no grande grupo. Em seguida os 

cursistas serão convidados a preencher esta ficha com sugestões de jogos 

a serem trabalhados para sanar cada dificuldade. 

http://www.youtube.com/watch?v=yy5unyOXx_Y


 

DIFICULDADE 
APRESENTADA PELO 
ALUNO 

    HABILIDADE A SER TRABALHADA 
ATRAVÉS DOS JOGOS 

                NOME   
            DOS JOGOS 

 
 

LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE 

TEXTO 

 Compreensão. 
 Memória Mediata.  
 Interesses e Leitura.  
 Conhecimentos Gerais. 
 Assimilação de Informações 

Socioculturais. 
 Integração das Experiências de 

Palavras,Objetos, Fatos   e Relações 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IMATURIDADE 
SOCIAL 
E ACADÊMICA 

 

 Socialização e maturidade da 
consciência 

 Sentido moral.  
 Bom senso no julgamento de varias  

situações.  
 Uso de experiências passadas de 

modo socialmente aceita, em 
situações hipotéticas. 

 Habilidade de usar julgamento 
prático na vida diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIFICULDADE NA 
ESCRITA (CÓPIA) E 
PARA FAZER 
ABSTRAÇÃO 

 

 Abstração.  
 Integração.  
 Orientação Espacial. 
 Organização Perceptiva.  
 Coordenação Visomotora.  
 Capacidade de Analise e Síntese.   
 Capacidade de Visualização Espacial 

e Perceptiva. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

DIFICULDADE EM 
RESOLVER 
ATIVIDADES  DE 
ARITMÉTICA 

 

 Atenção.  
 Concentração  Organização espaço-

temporal. 
 Habilidade  em usar conceitos 

aritméticos abstratos e    realizar  
operações numéricas. 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUÇÃO DE 
TEXTO, CONTEÚDOS 
DE HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA 

 

 Exige memória mediata.  
 Compreensão de conceitos e 

categorias. 
 Pensamento associativo e de inclusão 

de classes.   
 Capacidade de fazer abstração. 
 Capacidade de fazer síntese.  
 Simbolização. 

 

 

 

 

 



 Generalização.  
 

 

 
DIFICULDADE PARA 
MEMORIZAR LETRAS 
E NÚMEROS 

 
 

 Atenção.  
 Concentração.  
 Alerta mental.  
 Memória auditiva imediata. 
 Memória visual 

 

 

 

 

 
 

DIFICULDADE NA 
LEITURA E NA 
INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTO 

 Memória e compreensão lingüística. 
 Mostra  habilidade  para a  

aprendizagem de conceitos e    
significados. 

 Riqueza de idéias.  
 Qualidade da linguagem.  
 Grau de pensamento abstrato. 
 Caráter dos processos do 

pensamento. 

 

 

 

 

 

 

 
DIFICULDADE EM 
PERCEBER ERROS 
ORTOGRÁFICOS E 
GRAMATICAIS 

 

 Percepção Visual. 
 Capacidade de isolar características 

essenciais das não essenciais.  
 Atenção e concentração. 
 Organização visual. 
 Discriminação Visual. 

 

 

 

 

 

 
 

DIFICULDADE DE 
ORGANIZAR-SE NO 
ESPAÇO SOCIAL E 
COM OS MATERIAIS 
(CADERNO) 

 

 Percepção.  
 Compreensão visual.  
 Planejamento, envolvendo  

acontecimentos causais em 
seqüência lógica. 

 Síntese Visual. 
 Estado de alerta.  
 Inteligência social aplicada em 

situações interpessoais. 
 Habilidade de manipular detalhes  

logicamente, estabelecendo relação 
de causa e efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIFICULDADE EM 
MATEMÁTICA 
(PROBLEMAS) 

 

 Coordenação visomotora. 
 Percepção das relações espaciais. 
 Capacidade de realizar justaposições 

simples. 
 Organização visual e perceptual.  
 Percepção imediata do todo.  
 Flexibilidade para trabalhar com um 

objeto inicialmente desconhecido. 
Antecipação visual. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Acuidade visual. 
 Velocidade psicomotora. 
 Coordenação visomotora.  

 

 



DIFICULDADE NA 
ESCRITA 
ESPONTÂNEA E COPIA 

 

 Direcionalidade. 
 Rapidez. 
 Concentração.  
 Simbolização. 
 Memorização de formas e posições.  
 Destreza motora fina.  
 Agilidade no uso do lápis 

 

 

 

 

 

 
 

DIFICULDADE PARA 
MEMORIZAR 
SIMBOLOS, LETRAS E 
NUMEROS A PARTIR 
DO VISUAL 
 

 Atenção  
 Concentração  
 Percepção Visual 
 Discriminação visual 
 Memória Visual 
 Coordenação visomotora 
 Destreza motora fina 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente será realizada uma explanação com todos os cursistas, 

para que observem se as informações contidas em cada ficha conferem 

umas com as outras. 

 

 

  



4.2.8 - 8º ENCONTRO 

 

Neste último encontro será realizada uma oficina com todos os jogos 

confeccionados durante os encontros, a qual todos poderão observar novamente 

cada um e socializar com seus colegas. Neste momento,  também será realizada 

a organização destes jogos em um espaço que será a brinquedoteca da escola. 

Os cursistas serão orientados a organizar para posteriormente fazerem uso deste 

material em suas aulas. Essa organização fará com que o educador tenha 

facilidade para localizar os jogos e também para que possa identificar facilmente 

os objetivos de cada material. 

 

 Para socialização e finalização dessa formação será passado um vídeo com 

as fotos de todos os cursistas nos momentos de estudo e confecção dos 

materiais. Na sequência a mensagem com a música Conquistando o 

Impossível (Jamily) e posteriormente teremos um coquetel e 

confraternização de todos. 



SUGESTÕES DE JOGOS: 

 Super  Lince (Grow) Habilidade, agilidade, concentração, atenção. 

 Olho Vivo (Grow) Habilidade, agilidade, concentração, atenção. 

 Pega Pega Tabuada (Grow) Memorizar tabuada 

 Perfil Júnior(Grow)Memorização, concentração, atenção. 

Conhecimento de coisas, lugares ou pessoas a partir de dicas. 

 Soletrando(Grow) Identificar e formar palavras 

 Academia(Grow) Identificar e escrever o significado real das palavras 

 Cara a Cara (Estrela)Memorização, concentração, atenção 

 Cinco Marias Trabalha habilidade, concentração e coordenação motora. 

 A Hora do Rush(Brink Jogos) Raciocínio lógico, concentração, 

atenção. 

 Identidade Secreta(Grow)Estratégias, atenção, habilidade 

 Uno  Atenção, memorização, concentração , numerais, cores e poder de 

decisão 

 Jogo da Memória (Master Toys)   Atenção, memorização, concentração 

 Quebra – Cabeça ( Bungee do Brasil) Atenção, concentração, 

memorização 

 Quebra cabeça (Artepinus IOB) Ache o IOB no circo, na escola, no 

parque, no apartamento Raciocínio Lógico, percepção visual , 

criatividade, atenção 

 Pega- varetas  Raciocínio Lógico, atenção, cores, coordenação motora 

 Dominó: Animais, sombras,  figuras e palavras, metades, adição, 

trânsito,subtração, divisão, tabuada ( Xalingo)  Pensamento Lógico, 

atenção, percepção visual, concentração e identificação das semelhanças 

e diferenças   



SUGESTÕES DE LIVROS : 

 90 Idéias de Jogos e Atividades para a Sala de Aula – Daisy Gomes e Ana 

Maria Ferlin 

 Aprendendo com Criatividade – Maria Luiza Kraemer 

 Blocos Lógicos – 150 exercícios para flexibilizar o raciocínio – Ursula 

Marianne Simons 

 Brinquedo, desafio e descoberta (Subsídios para a utilização e confecção 

de brinquedos - - Nylse Helena Cunha 

 Brinquedoteca Manual em Educação e Saúde – Beatriz Piccolo Gimenes e 

Sirlândia Reis de Oliveira Teixeira 

 Brinquedoteca: Sucata Vira Brinquedo – Santa Marli Pires dos Santos 

 Criar para brincar ( A sucata como recurso pedagógico)  – Nylse Helena 

Cunha 

 Educação Inclusiva – João Serapião Aguiar  

 Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência – Kelen 

Zapparoli 

 Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação – Tizuko Morchida Kishimoto 

 Jogos para Estimulação das Múltiplas Inteligências – Celso Antunes 

 O Brincar e suas Teorias - Tizuko Morchida Kishimoto 

 Práticas Pedagógicas para Inclusão e Diversidade – Eugênio Cunha 

 Quando Brincar é Aprender... – Maria Luiza Kraemer 



ALGUNS SITES ÚTEIS PARA PESQUISAS OU JOGOS ON-LINE 

http://cops-psicopedagogia.webnode.pt/album/material%20para%20avalia%C3%A7%C3%A3o-

tratamento/parede-de-encaixe-jpg/ 

http://marianacaltabiano.com.br/jogo-olho-vivo.html 

http://marianacaltabiano.com.br/jogos.html 

http://www.ilhadotabuleiro.com.br/jogos 

http://www.cerebronosso.bio.br/recalibrao-sensrio-motora-preg/ 

http://www.jottplay.com.br/detalhes.do?produto=29             torre de hanoi 11,001  

http://www.psicopedagogavaleria.com.br/site/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=6       

http://www.prosaber.org.br/parceiros.sp   

http://www.leoakio.com/jogos.html   

http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?201_caixa.swf   

http://www.atividadeseducativas.com.br/ 

http://rachacuca.com.br/jogos/ 

http://cops-psicopedagogia.webnode.pt/album/material%20para%20avalia%C3%A7%C3%A3o-tratamento/parede-de-encaixe-jpg/
http://cops-psicopedagogia.webnode.pt/album/material%20para%20avalia%C3%A7%C3%A3o-tratamento/parede-de-encaixe-jpg/
http://marianacaltabiano.com.br/jogo-olho-vivo.html
http://marianacaltabiano.com.br/jogos.html
http://www.ilhadotabuleiro.com.br/jogos
http://www.cerebronosso.bio.br/recalibrao-sensrio-motora-preg/
http://www.jottplay.com.br/detalhes.do?produto=29%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20torre%20de%20hanoi%2011,001
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ANEXOS 

 

ATIVIDADE 1 

                                     

JOGO: Batalha Naval                             

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes: 

 2 tabuleiros de jogo; 

 1 tabuleiro divisor;             

 10 navios (5 azuis e 5 vermelhos); 

 34 pinos vermelhos; 

 140 pinos brancos; 

 2 blocos de controle. 

Arme o tabuleiro divisor 1 e coloque-o entre os dois tabuleiros de jogos 2. 

O tabuleiro de jogo direito, servirá para registrar os disparos na frota adversária. 

Cada jogador escolhe uma cor para a frota (vermelho ou azul), dispondo-

a no tabuleiro da esquerda, utilizando a melhor distribuição para sua estratégia. 

Ao redor de cada navio fica, no mínimo, uma casa livre. 

Dispostos os navios, cada jogador deve repetir esta disposição no bloco 

de controle, marcando-o com um lápis, às escondidas do adversário até o fim do 

jogo. Isto se faz antes de começar os disparos, para que nenhum dos 

participantes troque a posição dos navios durante o jogo. Desta maneira, há 

controle de posição dos navios adversários no final do jogo. 

Cada jogador, alternadamente, dispara contra seu adversário combinado 

anteriormente no par ou ímpar quem irá começar marcando no tabuleiro direito os 

disparos. 

Os disparos se realizam por coordenadas, como exemplo: um dos 

participantes diz F5 e seu adversário deve observar seu tabuleiro esquerdo e, se 

esse disparo não acertar nenhuma parte de seu navio, deve responder: “água”. 

Porém, se o disparo for certeiro, deverá dizer: “fogo”. 

Os disparos próprios dever ser registrados com pinos vermelhos em caso 

de acerto fogo e com pinos brancos em caso de erro água. Se um disparo termina 



localizando por completo um navio, o dono deve dizer “afundando”, mencionado o 

tipo de navio destruído. 

O jogo termina quando um dos participantes afundar totalmente a 

esquadra adversária. 

 

 

  



ATIVIDADE 2 

 

JOGO: Lince 

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes: 

 tabuleiro; 

 saco plástico; 

 18 fichas numeradas; 

 130 cartelas ilustradas. 

 

Objetivo 

Ser o primeiro jogador a juntar 25 cartelas. 

No LINCE o jogador precisa ser rápido para achar as imagens no 

tabuleiro. 

Decide-se quem será o líder de cada jogada, o qual deve misturar bem as 

cartelas dentro do saco plático e distribuir 3  cartelas para cada jogador que só 

podem olhar após o sinal “JÁ”. Imediatamente todos olham as figuras e tentam 

localizar no tabuleiro. Cada vez que encontra a gravura coloca uma ficha plástica 

em cima. O primeiro que colocar suas três fichas grita “PRONTO”. 

Todos param de jogar e o líder confere se as fichas estão corretas. 

Na sequência todos os jogadores ficam com as cartelas que conseguiram 

encontrar e devolvem para o líder as demais que as coloca no saco plástico de 

novo. 

Os jogadores retiram suas fichas do tabuleiro e o jogo prossegue com um 

novo líder. 

 

Vencedor 

Vence o jogo quem primeiro conseguir as 25 cartelas. 

 

 

  



ATIVIDADE  3 

JOGO: Pega- pega tabuada 

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA  ATIVIDADE: 

Componentes:  

 42 cartelas de resultados; 
 1 sorteador; 
 1 disco de números; 
 3 bolinhas; 
 4 tabelas de conferências; 

 
Na sua vez de jogar, coloque as duas bolinhas no sorteador. Depois, dê 

um peteleco nas bolinhas, que irão girar até cada uma parar em uma casa, 
indicando os dois números sorteados. 

Todos os participantes devem estar atentos para realizar, mentalmente, a 
multiplicação destes números. Por exemplo: uma bolinha parou no número 9 e a 
outra no número 4. Logo, faz-se 9x4=36 ou 4x9=36. 

 
Obs. 1: Se as duas bolinhas pararem, por exemplo, nas duas casas com o 
número 4, faz-se 4x4, que é igual a 16. 

 
Pegando a cartela 
Assim que as bolinhas pararem no sorteador, todos ao mesmo tempo, 

tentarão pegar na mesa a cartela de resultado desta multiplicação.  
Aquele que pegar a cartela de resultado primeiro deverá colocá-la à sua 

frente, com a face virada para cima. 
Se o resultado da multiplicação for igual ao número de uma cartela que já 

está em poder de outro jogador, ele perderá esta cartela, que deverá voltar para a 
mesa. 

Se a cartela de resultado já estiver em poder de algum jogador, ele 
permanecerá com ela, já que foi quem jogou as bolinhas. 
 
Obs. 2: Se, na sua vez de jogar as bolinhas, uma delas pular para fora do 
sorteador, joga-se as duas bolinhas novamente. 
 

Conferindo o resultado 
Para ter certeza de que pegou a cartela correta o jogador deve conferir a 

resposta no verso. Lá estão todas as multiplicações possíveis para se chegar ao 
resultado. 

 
Vencedor: Vence o jogador que juntar 5 cartelas primeiro. 
 
Opção de jogo (para quem ainda não sabe todas as tabuadas)  
Se os jogadores não tiverem domínio poderá usar a tabela de tabuadas 

para olhar o resultado antes de procurar a cartela de resposta. Ou também 
poderá jogar usando as cartelas de resultados do lado contrário, ou seja, com as 
operações viradas para cima.  



 
ATIVIDADE 4 
 

JOGO: Soletrando 

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes:  

 CD-Rom; 

 1 tabuleiro; 

 1 dado; 

 1 cartela de adesivos; 

 24 marcadores de pontos. 

 

Sorteie entre os jogadores quem será o primeiro (cabine A), o segundo 

(cabine B) e o terceiro (cabine C) a jogar. Essa será, exatamente, a sequência do 

jogo. 

Cada jogador deverá escrever seu nome ou apelido em sua cabine. Em 

seguida, terá de escolher 1 dos 16 personagens para representá-lo no jogo. Os 

personagens são divididos por idade. Assim, se o jogador optar por jogar com as 

palavras mais fáceis, deverá escolher um personagem de “menos de 10 anos”; se 

optar por jogar com as palavras mais difíceis, deverá escolher um personagem de 

“mais de 10 anos”. 

 

Rodadas e Tabuleiro 

O tabuleiro será usado para marcar as rodadas e a pontuação de cada 

jogador. O jogo possui 5 rodadas. Em caso de empate, os jogadores empatados 

disputam uma ou mais rodadas de desempate. 

1ª e 2ª rodadas - palavras de nível 1. 

3ª rodada (rodada da sorte) - usa-se o Dado do Desafiopara sortear o 

grau de dificuldade (nível 1 ou 2). 

4ª e 5ª rodadas - palavras de nível 2. 

Desempate– usa-se o Dado do Desafiopara sortear o grau de dificuldade, 

até que haja um vencedor. 



Sempre que responder corretamente, o jogador marcará seu ponto no 

tabuleiro com um marcador. Se errar, deixará a casa da rodada correspondente 

sem nada. 

 

Soletrando1ª,2ª,4ª e 5ª rodadas 

Note que a cabine em jogo ficará sempre acesa. Clique no botão 

PALAVRA. Ouça a palavra atentamente. Se tiver dúvida, clique novamente para 

que a palavra seja repetida. Digite a palavra corretamente em até 30 segundos. É 

importante que você também digite os acentos e os hífens. Ao digitar, você não 

irá ver o que está digitando, portanto, preste muita atenção antes de confirmar. 

Se, ao digitar, perceber que errou uma letra, antes de confirmar, você 

poderá apagá-la e digitar novamente. 

A qualquer momento, clique no botão DICA para ouvir a explicação sobre 

a palavra que está em jogo. 

Mas atenção: o tempo continuará a correr. Fique atento! 

Ao terminar de digitar, clique no botão Confirmar. Caso o tempo se esgote 

antes de você Confirmar, o computador aceitará automaticamente apalavra, do 

jeito que ela estiver. 

 

PontuaçãoSe acertar, você deverá marcar o ponto no tabuleiro, 

colocando um marcador na sua linha, na coluna referente a essa jogada. 

Se errar, não marque nada no tabuleiro. 

Passe a vez para o próximo jogador, que deverá proceder da mesma 

forma. 

Após todos terminarem a 1ª rodada, começa a 2ª rodada, que funcionará 

da mesma forma. 

3ª rodada – Rodada da Sorte 

Antes de clicar no botão PALAVRA, jogue o dado. Ele irá definir o grau de 

dificuldade para sua palavra. 

Clique em Nível 1 (palavras fáceis) ou Nível 2 (palavras difíceis), de 

acordo como resultado do dado. 

A partir daí o jogo prossegue como nas outras rodadas. 

 



Dúvidas nas Regras 

A qualquer momento durante o jogo, clique no botão REGRAS para tirar 

dúvidas. 

 

Vencedor 

Ao final da 5ª rodada, vence o jogador que acertou mais palavras. 

 

Desempate  

Em caso de empate, apenas os jogadores empatados deverão disputar 

novas Rodadas da Sorte. Para isso, terão de lançar o dado todas as vezes que 

forem para jogar. 

Os jogadores deverão disputar quantas rodadas forem necessárias, até 

que o jogo desempate. 

 

Regra para 1 Participante 

Supere seus limites 

Escolha 1 dos 16 personagens para representá-lo no jogo. 

Lembre-se: os personagens são divididos pelo nível de dificuldade das 

palavras. Assim, se você optar por jogar com as palavras mais fáceis, deverá 

escolher um personagem de “menos de 10 anos”; se optar por jogar com as 

palavras mais difíceis, deverá escolher um personagem de “mais de 10 anos”. 

Clique na cabine para ver as opções. 

O desafio é com você: tente superar seus limites. Para isso, você deverá 

soletrar as palavras até errar. 

Você receberá a pontuação pelos acertos. 

 

Outras informações Gerais 

 Antes de iniciar o jogo, recomendamos fechar todos os programas. 

 A qualquer momento, clique em Esc (em seu teclado) para diminuir a tela 

do jogo. 

 Sempre que tiver dúvidas, clique no botão REGRAS, para ouvir as 

explicações do Luciano Huck 

  



ATIVIDADE 5 

 

JOGO: Perfil Júnior 

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes: 

 1 tabuleiro; 

 210 cartelas com dicas; 

 6 peões; 

 20 fichas vermelhas; 

 5 fichas azuis e 1 folheto de regras. 

 

Objetivo 

Ser o primeiro jogador ou a primeira equipe a levar o respectivo peão até o 

espaço marcado “chegada”. 

 

Categoria das cartelas 

Os jogadores devem reconhecer pessoas, personagens, lugares ou 

coisas através de uma série de dicas, reveladas uma a uma. 

As 210 cartelas estão distribuídas em 4 categorias, da seguinte forma: 

pessoa (qualquer ser humano vivo ou morto); personagem (fictício ex. James 

Bond, Cebolinha), animais com personalidade (Ursinho Pooh); lugar (qualquer 

criação da natureza ex. rios , mares, ilhas, planetas), lugares feitos pelo homem 

que se constituem em referências geográficas (países, cidades, estados); coisa 

objetos inanimados e itens não encontrados nas categorias anteriores (óculos, 

livro, cinema); conceitos intocáveis e abstratos (Páscoa, gripe); animais (cachorro, 

sapo). 

 

Como jogar 

As cartelas de dicas são embaralhadas e as5  fichas azuis e as 20 fichas 

vermelhas devem ficar ao lado do tabuleiro. Cada jogador escolhe um peão e 

coloca-o no espaço do tabuleiro onde está marcado início. 



Em seguida os jogadores decidem entre si quem começará o jogo. Este 

jogador será o mediador que deve pegar a primeira cartela da pilha e dizer aos 

jogadores qual a sua categoria. 

O jogador à esquerda do mediador escolhe um número de 1 a 20 e, em 

seguida, coloca uma ficha vermelha sobre a casa no tabuleiro de mesmo número. 

O mediador lê a dica de número igual ao escolhido pelo jogador que dará um 

palpite sobre a identidade da cartela, dizendo em voz alta quem ou o que ele 

pensa estar retratado nela. Caso não queira dar o palpite, passa a vez para o 

jogador à sua esquerda. 

 

 

 O jogador acerta o palpite: neste caso, o mediador devolve a cartela ao 

final d pilha, avança peões (veja tabela pontuação) e retira as fichas vermelhas 

que estiverem sobre o tabuleiro.  O jogador à esquerda, então, é que passa a ser 

o mediador. 

 O jogador erra o palpite: neste caso, a vez de jogar passa para o 

próximo jogador à esquerda que fará o mesmo que o anterior. E assim por diante. 

Não há penalidade para o jogador que errar o palpite. 

  

 Pontuação 

 Cada cartela de Perfil vale pontos, que são divididos entre o mediador e o 

primeiro jogador a acertar o palpite. O mediador recebe um ponto pra cada dica 

revelada (contar as fichas vermelhas que estiverem sobre os números nas 

respectivas casas do tabuleiro). 

 O jogador que acertar seu palpite receberá um ponto para cada dica não 

revelada (o que será igual ao número de fichas vermelhas fora do tabuleiro). 

 Tanto o mediador quanto o jogador que acertam o palpite registram seus 

pontos avançando seus peões tantos espaços quantos forem os pontos 

recebidos. 

 

 Instruções 

 Às vezes, ao escolher um número, o jogador pode receber uma instrução 

em vez de uma dica. 



 Perca sua vez: o jogador perde o direito de dar um palpite, e ajogada 

passa para o próximo jogador à sua esquerda. 

 Avance (ou volte) “x” espaços: o peão do jogador avança ou recua o 

número de espaços mencionado, mas não perde o direito de dar um palpite 

naquela jogada. 

 Um palpite a qualquer hora: o jogador recebe uma ficha azul, que lhe 

permite dar um palpite imediatamente antes da jogada de outro participante 

ao longo de todo o jogo ( antes que o adversário escolha uma nova dica). 

Após usar a ficha azul, o jogador deve devolvê-la ao centro da mesa. Se 

alguém usar uma ficha azul imediatamente antes de sua própria jogada, 

não perderá o direito dedar seu palpite nessa mesma jogada. 

 Casas marcadas “?” no tabuleiro:As casas do tabuleiro marcadas com o 

símbolo “?”  dão a  quem sair nelas o direito de tentar adivinhar o conteúdo 

de uma cartela-bônus. Isto é, o mediador retira uma nova cartela da pilha e 

o jogador poderá escolher até cinco dicas dela. Ele vai solicitando as dicas, 

uma por vez, pelos números, e só tem o direito de dar um único palpite 

durante as cinco dicas, no mento em que achar mais conveniente. Se o 

palpite for correto, seu peão avançará segundo a tabela abaixo: 

 

Após uma dica Dez espaços 

Após duas dicas Oito espaços 

Após três dicas                        Seis espaços 

Após quatro dicas Quatro espaços 

Após cinco dicas Dois espaços 

 

Se, entre as cinco dicas escolhida, aparecer um “perca a sua vez”, o 

jogador perde o direito à cartela bônus e a devolve ao final dom monte. 

 

Vencedor 

O primeiro jogador a chegar com seu peão ao espaço marcado “chegada” 

será o vencedor. Não é preciso chegar lá com o número exato. 

 

 

  



ATIVIDADE 6 

 

JOGO: Rummikub 

FABRICANTE: Grow 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes: 

 104 pedras numeradas de 1 a 13 ( 4 cores: preto, laranja, azul e vermelho); 

 2 pedras-curinga; 

 4 suportes. 

 

Objetivo 

Esvaziar seu suporte de pedras antes dos adversários e atingir uma 

pontuação alta, pegando os adversários com os suportes cheios. 

 

O jogo 

Colocar as pedras na mesa com a face numerada voltada para baixo e 

embaralhe-as. Cada jogador escolhe uma pedra (se o curinga for escolhido deve 

ser trocado). Quem tiver a pedra mais alta começa a partida, seguindo no sentido 

horário. As pedras retornam à mesa e são embaralhadas. Posteriormente cada 

jogador pega 14 pedras e as coloca no suporte. As que sobram formam um 

monte. 

Os jogadores organizam séries de pedras nos suportes sempre que for 

possível. As séries podem ser “grupos” ou  “sequências”. 

 Grupo é formado por três ou quatro pedras de mesmo número e cores 

diferentes. Por exemplo: uma pedra 7 vermelha, uma pedra 7 azul, uma 

pedra 7 laranja e uma pedra 7 preta. 

 Sequência é formada por uma sucessão numérica de três ou mais 

peras da mesma cor. Por exemplo: 3,4,5 e 6 vermelhas. A pedra 1 é 

menor e não pode ser precedida pela pedra 13. 

 

Para começar a jogar (abertura), cada jogador deve baixar, numa única 

jogada e usando apenas pedras do seu suporte, uma ou mais séries com o valor 

mínimo de 30 pontos (resultado da soma de todas as pedras). Esta condição vale 



somente para a “abertura”.  O jogador que não atingir o valor mínimo, na sua vez, 

deve pegar uma pedra do monte e passar a vez ao próximo. 

Somente depois da “abertura”, cada jogador pode, na mesma rodada e 

nas rodadas seguintes, “participar da mesa”. Pode, mexer as séries baixadas na 

mesa ou manobra-las de qualquer uma das maneiras descritas no item 

“manobras”. 

Quando o jogador não puder, ou não quiser baixar ao menos 1  pedra, ele 

compra uma pedra do monte e passa a vez. 

A partida continua até um jogador esvaziar seu suporte e dizer 

“Rummikub”. 

Ao final de uma série de partidas, que fica a critério dos jogadores (ex. 3 

partidas), os pontos ganhos e perdidos em cada uma são calculados e é efinido o 

vencedor. 

 

Manobras 

Manobrar é o aspecto mais emocionante do Rummikub. Manobrar é 

reorganizar as séries na mesa para adicionar a elas tantas pedras quanto for 

possível na mesma jogada. 

Não é permitido manobrar as séries da mesa sem que o jogador baixe 

pelo menos uma peça. As pedras podem ser manipuladas utilizando-se, 

combinando-se ou rearranjando-se qualquer uma das manobras descritas a 

seguir: 

 

o Adicionar uma ou mais pedras do suporte a uma sequência: 

o Tirar uma quarta pedra de um grupo e usar para formar uma série; 

o Adicionar uma quara pedra a uma série e, tirando uma pedra ou outra, 

forme uma nova série; 

o Dividir uma sequência; 

o Divisão combinada; 

o Divisão múltipla. 

 

  



O curinga 

Há dois curingas no jogo que podem substituir qualquer pedra numa 

série, independentemente de cor ou número. O curinga pode ser usado nas séries 

iniciais que o jogador baixa, assumindo o valor da pedra que está substituindo. 

O curinga pode ser substituído numa série da mesa, desde que tenha o 

mesmo número e a mesma cor da pedra que ele representa. Ele deve ser usado 

na mesma jogada, não é permitido guardar o curinga novamente no suporte. 

Se, ao final da partida, o jogador tiver um curinga em seu suporte, sofre 

uma penalidade de 30 pontos. 

 

Pontuação 

Depois de um jogador ter esvaziado seu suporte e falado “Rummikub”, os 

perdedores somam os valores das pedras que sobraram em seus suportes e 

apontam o resultado como pontuação negativa.  

O valor de cada pedra corresponde ao número impresso nela: 

o Pedra 1= 1 ponto; 

o Pedra 2= 2 pontos; 

o Pedra 3= 3 pontos; 

o E assim sucessivamente. 

o Pedra curinga= 30 pontos. 

O vencedor da partida tem uma pontuação positiva igual à soma dos 

pontos negativos de todos os perdedores. 

No final do jogo quem fizer mais pontos, será o vencedor. 

 

 

  



ATIVIDADE 7 

 

JOGO: Banco Imobiliário do Brasil 

FABRICANTE: Estrela 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes: 

 1 tabuleiro; 

 28 títulos de propriedade 

 32 cartões sorte ou revés 

 380 notas; 

 1 manual de instruções; 

 32 casas; 

 12 hotéis; 

 2 dados; 

 6 peões . 

 

Objetivo 

Conquistar a maior fortuna do jogo, sendo o único jogador a não ir à 

falência. 

 

O jogo 

Cada jogador escolhe o peão de sua preferência e posiciona-o na casa 

ÍNICIO do tabuleiro. 

Colocar os cartões sorte-revés embaralhados no lugar indicado do 

tabuleiro. Um dos jogadores será o banqueiro responsável pelos: pagamento, 

recebimentos o banco, entrega de títulos de posse e casas. Organizar os títulos 

de posse por cor e deixar com o banqueiro. Em seguida, o banqueiro distribui a 

seguinte quantia em dinheiro: 

o 8 notas de $ 1000 

o 10 notas de $ 5000 

o 10 notas de $ 10000 

o 8 notas de $ 50000 

o 6 notas de $ 100000 



o 2 notas de $ 200000 

o 2 notas de $ 500000 

As demais ficam no banco. 

 

Disputar no dado quem começa a jogar. Quem tirar o maior número nos 

dados começa o jogo seguindo pelo jogador da esquerda. 

O jogador joga os dados e avança o número de casas da soma dos dados 

e cumpre o que diz a casa. 

Se o jogador tirar 2 números iguais por três vezes seguidas ele vai para a 

Detenção. 

 

Movimentando seu peão 

Ao cair em uma propriedade ou companhia sem dono o jogador pode 

comprá-la pelo preço indicado no tabuleiro, recebendo o título de posse. 

Nas casas “Receita Federal” e “Restituição do Imposto de Renda” deve-

se cumprir o que indica o tabuleiro. A casa“Feriado” é o momento de descanso 

após tantos negócios. 

 

Casa início 

Sempre que o peão passar ou parar na casa início o jogador deve receber 

o pagamento do “Pró labore”, o pagamento por serviços prestados, no valor de 

$200 000. 

 

Sorte-Revés 

Ao parar em uma casa “Sorte-Revés”, sorteia-se um cartão deste monte e 

cumpre o que diz o cartão. Em seguida devolve o cartão no final da pilha, exceto 

quando tirar o cartão “Habeas Corpus” ou o cartão “Compra livre” que podem ser 

utilizadas no momento que desejar (quando utilizadas devolvesse ao monte). 

O cartão “Habeas Corpus” permite que o jogador saia da prisão. Esse 

cartão pode ser vendido a outro jogador por valor negociado. 

 

Detenção 

Existem três forma deir para o xilindró: 



o Tirando 3 números iguais por três vezes seguidas; 

o Caindo na casa “Entre no camburão e vá para a detenção”; 

o Tirando o cartão “Entre no camburão e vá para a detenção”. 

Se acontecer uma destas situações o jogador move o peão até a casa 

“Detenção” sem receber o “Pró labore” da casainício e fica até três rodadas sem 

jogar. 

Mas pode-se se livrar da “Detenção” através das seguintes maneiras: 

o Tirando uma dupla nos dados; 

o Pagando $50 000 de fiança na terceira rodada após a terceira tentativa de 

tirar a dupla dos dados e não conseguir; 

o Utilizando o cartão “Sorte-Revés Habeas Corpus”. 

 

Chegou a hora de ficar rico! 

O Banco Imobiliário Brasil conta com dois títulos de posse. 

 

 

 

Propriedades 

 As propriedades são ruas, praças e bairros que podem ser comprados 

sempre que cair em uma dessas casas, caso não tenham dono. 

 Como proprietário poderá cobrar aluguel dos jogadores que pararem em 

sua propriedade. O valor está no Título de Posse. 

 

 Companhias 

 São empresas de diferentes ramos que podem proporcionar muito lucro 

aos seus proprietários. São 6 companhias: Aeroporto Internacional de Brasília, 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional de Belo 

Horizonte, Aeroporto Internacional de Guarulhos, indústria Canavieira e Telefonia 

Celular. O proprietário de uma dessas companhias poderá cobrar se algum 

jogador parar em sua propriedade. Para se calcular o valor multiplica-se o total 

tirado nos dados pela quantia indicada no Título de Posse. Não pode-se construir 

casas e hotéis nas companhias. 

 



 Valorizando seus terrenos 

 Casas 

 As propriedades do jogo são divididos em grupos de cores, indicados no 

tabuleiro e nos Título de Posse. Quando o jogador conseguir ter todas as 

propriedades do mesmo grupo de cores, terá direito a construir casas, sempre em 

sua vez de jogar. O valor de compra da casa está no Título de Posse. Pode-se 

construir até 4 casas em um terreno, depois disso somente um hotel. Deve-se 

encaixar uma casa em cima da outra até que vire um prédio. 

  

 Hotel 

 Para se construir um hotel é necessário que primeiro todos os terrenos 

tenham 4 casas. O jogador paga a quantia indicada no Título de Posse, tira as 

casas e coloca um hotel. Só pode construir um hotel por propriedade e na vez do 

jogador. 

 

 Comprar, vender e especular! 

 Quando se deseja uma propriedade que está na mão do adversário, 

pode-se a qualquer momento fazer uma oferta para a propriedade, desde que não 

tenha construções. Todos os jogadores podem comprar ou vender propriedades a 

qualquer momento. 

 

 Hipoteca 

 O jogador pode hipotecar sua companhia ou propriedades que não 

tiverem imóveis. Para isso, entrega ao banqueiro o título do imóvel que deseja 

hipotecar e receberá o valor da hipoteca indicada no próprio título. Essa 

propriedade não poderá ser negociada para nenhum dos outros jogadores sem 

autorização do proprietário. Enquanto hipotecada não se recebe aluguel. Para o 

jogador recuperar o Título de Posse paga o valor indicado + 20% como taxas de 

juros. 

 

 Sem dinheiro 

 Se não tiver mais dinheiro obedece-se a seguinte ordem de negociação: 



o Vendem-se as casas, hotéis e propriedades ao banco pela metade do 

preço indicado nos títulos; 

o Colocar um ou mais imóveis na hipoteca; 

o Negociar suas propriedades com outros jogadores, se ninguém se 

interessar vende-se pelo preço indicado no tabuleiro. 

 

Falência 

Se mesmo depois da venda das casas, hotéis e hipotecar ou negociar 

propriedades o jogador não conseguir dinheiro para honrar suas dívidas, estará 

falido. Deverá entregar o dinheiro que sobrou a quem deve. O banco ficará com 

os Títulos de Posse das propriedades hipotecadas e entregará o valor obtido para 

o jogador que tem dinheiro a receber. Caso ainda falte dinheiro para receber o 

credor ficará em prejuízo. 

 

Jogo curto 

 Determina-se o tempo para o jogo. Ao final vence quem tiver mais 

dinheiro (após a venda de propriedades e casas). Em caso de empate decide-se 

quem vencerá nos dados. 

 

 

  



ATIVIDADE 8 
 
JOGO: Imagem e ação 

FABRICANTE: Grow 

 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

Componentes:  

 1 tabuleiro 

 1ampulheta 

 198 cartas 

 4 peões 

 1 dado 

 

Objetivo: Levar o peão até a última casa TODOS JOGAM e ser a primeira equipe 

a adivinhar a palavra. 

 

Cartas 

As cartas vêm marcadas com letras que representam diferentes categorias de 

palavras. São seis as categorias possíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preparação 

Os jogadores devem ser divididos em equipes, sendo até quatro o  

número máximo de equipes. Mas o jogo fica mais interessante se houver menos 

equipes e mais jogadores. 

As cartas devem ser embaralhadas e dispostas no centro da mesa. Cada 

equipe escolhe um peão e o coloca no início do tabuleiro. As equipes devem 

P – pessoa, lugar ou animal - (incluindo suas partes e características). 

O – objeto – coisas que possam se vistas ou tocadas. 

A – ação – verbos ou expressões que designam uma ação. 

D – difícil – palavras difíceis, de qualquer categoria. 

L – lazer – títulos de filmes, livros, jogos, esportes, artistas, etc. 

M – mix – palavras de qualquer uma das categorias. 



escolher quais jogadores que serão os primeiros a fazer as MÍMICAS e qual será 

a ordem do rodízio. 

 

O jogo 

A casa inicial é uma casa TODOS JOGAM. O jogador mímico de uma das 

equipes pega a primeira carta e, sem que ninguém de sua equipe veja olha a 

palavra ou expressão na categoria MIX. Em seguida mostra apenas para o 

jogador mímico das outras equipes. Após todos prontos, a ampulheta é virada e 

os jogadores mímicos começam a fazer as mímicas para os jogadores de sua 

equipe, tentando fazer que eles acertem a palavra em questão. 

Os jogadores vão propondo palavras até que alguém diga a palavra certa, 

ou até que se esgote o tempo da ampulheta. A equipe que disser a palavra 

correta avança o peão o número de casas indicado na carta na categoria MIX. 

Está equipe terá o direito de continuar fazer as mímicas. 

Se não houver acerto, retira-se outra carta pelos jogadores mímicos das 

equipes para iniciar uma nova rodada. 

 

Rodadas seguintes 

Na vez da equipe, o jogador mímico joga o dado para saber qual a 

categoria de palavra que será feita a mímica. Em seguida pega uma nova carta e 

faz a mímica da palavra da categoria sorteada. 

Essa equipe continuará jogando até que os seus integrantes deixem de 

acertar a palavra. Quando errar, a vez passará para a equipe da esquerda. 

o A cada vez que a equipe for participar deverá ter uma nova pessoa que 

faça a mímica; 

o O jogador mímico não poderá usar comunicação física ou verbal, nem 

letras ou números. 

 

Todos jogam 

Quando o peão de qualquer equipe estiver em uma casa TODOS  

JOGAM, todas as equipes participam da rodada. Segue-se o mesmo processo 

para iniciar a rodada com todas as equipes jogando ao mesmo tempo. Se 



acontecer de duas equipes acertarem a palavra ao mesmo tempo, compra-se 

uma nova carta e repete-se a rodada com as equipes que empataram. 

 

Vencedor 

Para ganhar o jogo, uma equipe precisa levar seu peão até a última casa 

TODOS JOGAM e ser a primeira a acertar a palavra. Se a equipe que estiver na 

última casa do tabuleiro não conseguir acertar a palavra primeiro, perderá a vez. 

A partir daí, para vencer, precisará adivinhar mais uma palavra, acertando numa 

próxima rodada TODOS JOGAM ou esperando até a sua próxima vez de jogar. 

Enquanto essa equipe aguarda sua chance de vencer, as outras poderão 

alcançá-la, e a disputa ficará ainda mais emocionante. 

 

 

 

 

 

 

  



ATIVIDADE 9 

JOGO: Encontre o par / Quebra-cabeça 

SITE: Atividades educativas/ Racha a cuca 

Link: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11865 

http://www.requebracabeca.com.br/animais/leao-no-zoologico/ 

http://www.requebracabeca.com.br/paisagens/estrada-no-campo/ 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE: 

 A aula será realizada no laboratório de informática onde serão 

repassados os endereços eletrônicos e links onde os alunos deverão jogar. O 

professor mediará o desenvolvimento dessa atividade. Caso algum aluno finalize 

as atividades antes dos outros colegas, o mesmo poderá auxiliar os demais. 

 

 

 

 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=11865
http://www.requebracabeca.com.br/animais/leao-no-zoologico/
http://www.requebracabeca.com.br/paisagens/estrada-no-campo/

