
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Título: Jogos Computacionais: Um Recurso Tecnológico na Escolarização de 

Alunos com Deficiência Intelectual 

Autor: Patrícia Lopes da Silva. 

 Disciplina/Área:  Educação Especial 

 Escola de Implementação do     
Projeto e sua localização: 

 Escola “Oswaldo de Jesus”, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
e Educação de Jovens e Adultos- Fase I, 
na modalidade de Educação Especial 

 Município da escola:  Cambé 

 Núcleo Regional de Educação:  Londrina 

 Professor Orientador:  Profa.  Dra. Cleide Vitor Mussini Batista 

 Instituição de Ensino Superior:  Universidade Estadual de Londrina 

 Relação Interdisciplinar:  Língua Portuguesa e Matemática 

 Resumo: As inovações tecnológicas estão presentes 
no cotidiano das pessoas e se tornam cada 
vez mais indispensáveis à utilização deste 
recurso no ambiente escolar. Tendo em 
vista a escolarização de pessoas com 
deficiência intelectual, analisaremos como 
a Tecnologia pode contribuir no processo 
de ensino e aprendizagem em alunos do 
ensino fundamental da Escola “Oswaldo de 
Jesus”, Educação Infantil, Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Educação de 
Jovens e Adultos- Fase I, na modalidade de 
Educação Especial. Nesta Produção 
Didático-pedagógica serão desenvolvidos 
atividades e jogos computacionais que 
motivem e auxiliem a aquisição do 
conhecimento, sendo o computador um 
aliado neste caminho educacional, visando 
o desenvolvimento das potencialidades dos 
alunos com uma aprendizagem significativa 
no contexto escolar. Sendo assim, após 
pesquisas e levantamento teórico, haverá a 
seleção de jogos que serão trabalhados na 
sala de informática, de maneira 
contextualizada e individual. Durante as 
diferentes etapas das intervenções, a 



pesquisadora exercerá o papel de 
mediadora da prática pedagógica, 
analisando a conduta, o desenvolvimento e 
o envolvimento dos alunos diante das 
atividades apresentadas, propondo tarefas 
a partir da evolução de cada um. 
Posteriormente, será elaborado um 
material com sugestões das atividades 
selecionadas destinado a professores da 
escola em que foi aplicado o projeto. 
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“CARTA AO LEITOR”  
 

Caros professores ou profissionais das áreas afins 
  

É com muita satisfação que apresentamos esta Produção Didático-

pedagógica que se encontra no formato de Caderno Pedagógico, contendo duas 

Unidades Didáticas, com o seguinte título: “JOGOS COMPUTACIONAIS: UM 

RECURSO TECNOLÓGICO NA ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”, resultado de pesquisa e participação no PDE - 

2014, Programa de Desenvolvimento Educacional, para a Formação Continuada de 

professores em rede, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que será 

implementada no primeiro semestre de 2015. 

Ao construí-lo, imaginamos que este material seria uma ferramenta muito 

interessante e enriquecedora à prática pedagógica dos professores que atuam na 

Educação Especial, tendo em vista que a inserção das tecnologias na educação 

podem propiciar resultados bastante favoráveis na aquisição de conhecimentos 

acadêmicos da pessoa com deficiência intelectual, visto que os jogos 

computacionais são aliados educacionais e instrumentos instigadores para o 

desenvolvimento do educando que apresenta atrasos na aprendizagem. 

Atualmente, muitos professores e autores veem pesquisando sobre a 

importância da tecnologia na Educação, considerando este recurso muito propício 

ao momento educacional em que vivemos, pois são ferramentas que fazem parte do 

cotidiano de muitos de nossos alunos. Portanto, a escola precisa acompanhar esta 

evolução, possibilitando ao sujeito ampliar os caminhos para que possa desenvolver 

suas potencialidades.  

A escolarização na Educação Especial é um desafio constante, visto que 

os alunos com deficiência intelectual apresentam inúmeras dificuldades na aquisição 

de conhecimentos, fazendo assim com que os professores necessitem diversificar 

muito sua metodologia, trabalhar de maneira dinâmica e individual, oferecendo 

variados materiais, para que seu aluno encontre motivação, despertando a 

curiosidade e a vontade de aprender. É possível afirmar que a tecnologia e o lúdico 

são aliados fundamentais neste processo de escolarização do aluno com atrasos na 

aprendizagem. 

 

Modernamente, com os avanços da tecnologia a serviço da educação, 



inúmeros materiais, principalmente no mundo da informática, são de maior 
utilidade para o atendimento educacional escolar de alunos que 
apresentam distúrbios de aprendizagem e para os portadores de 
deficiência [...] (CARVALHO, 2000, p. 80) 
 

Partindo deste pressuposto, o uso das tecnologias é apropriado ao ensino 

e a aprendizagem dos educandos com deficiência intelectual, sendo oportuna a 

participação destes nas aulas de informática da escola, utilizando os computadores 

para que de maneira lúdica por meio de jogos educativos, possam interagir com 

conteúdos acadêmicos, podendo assim, desencadear novas formas de aprender. 

Nessa perspectiva, por meio da informática educacional, professores de 

alunos que apresentam atrasos na aprendizagem, devem possibilitar a seus alunos 

materiais alternativos, como os jogos, que são promotores de desenvolvimento, 

desde que seja planejado e inserido nas atividades acadêmicas de acordo com os 

conteúdos a serem trabalhados. 

 

[...] os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o 
desenvolvimento cognitivo e são importantes para o desenvolvimento do 
conhecimento escolar mais elaborado: calcular, ler e escrever. São jogos 
fundamentais para a criança deficiente mental por inicia-la em 
conhecimentos e favorecer o desenvolvimento de funções mentais 

superiores prejudicadas (IDE, 2008, p. 100). 

Assim sendo, ao utilizar jogos na dinâmica educacional de alunos da 

Educação Especial, esperamos que por meio deste recurso haja motivação e um 

favorecimento para a evolução cognitiva e desenvolvimento das capacidades de 

aprendizagem dos educandos em questão. 

O objetivo principal deste Caderno Pedagógico é de analisar o uso de 

jogos computacionais no processo de ensino e aprendizagem em alunos com 

deficiência intelectual, inseridos em uma turma do Ensino Fundamental na 

modalidade Educação Especial.  

Os objetivos específicos voltam-se para a necessidade de pesquisar e 

intervir com jogos computacionais no processo de escolarização destes alunos, e 

depois avaliar e verificar se houve progresso em seu desenvolvimento acadêmico, 

além da elaboração de um material com sugestões de jogos digitais destinado aos 

professores da Escola “Oswaldo de Jesus”, Educação infantil, Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos – Fase I, na modalidade de Educação 

Especial. 



A pretensão é que este documento sirva como fonte de pesquisa e 

esperamos que os professores busquem e encontrem aqui o apoio para planejar 

suas atividades em sua prática docente.  

A Unidade Didática I propõe a realização de uma “VIAGEM ESPACIAL” 

dentro de um ambiente de software, sendo que o objeto de aprendizagem é a leitura 

e a escrita, onde o aluno é convidado a resolver desafios e serão trabalhadas 

atividades de alfabetização, considerando os níveis de desenvolvimento e de 

aquisição da Língua Escrita de acordo com a Psicogênese da Língua Escrita, teoria 

proposta por Emília Ferreiro. Assim, nesta Unidade Didática, encontram-se jogos 

correspondentes aos níveis pré-silábicos, silábico e alfabético, onde o aluno terá a 

possibilidade de progredir a cada nível de alfabetização em que se encontra, 

avançando em termos de alfabetização. 

Na Unidade Didática II, apresentamos “A FAZENDA RIVED”, que contém 

atividades para serem trabalhados diversos conceitos matemáticos, indicados a 

alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental. Esses jogos permitem o 

desenvolvimento do pensamento lógico, que é essencial para a aquisição de novos 

conhecimentos matemáticos. Nesta Unidade Didática II, além dos conceitos 

matemáticos será possível trabalhar de maneira contextualizada com outras 

disciplinas referentes ao trabalho e a vida no Campo (geografia e história), 

promovendo a interação de conteúdos e levando os alunos a uma aprendizagem 

significativa. 

Com estas duas Unidades Didáticas, encerra-se este Caderno 

Pedagógico, ciente de que se permanece longe de esgotar as possibilidades de 

trabalhar os conteúdos, bem como a imensa profusão de temas/assuntos 

pertinentes à série destinada. Mesmo assim, esperamos poder contribuir com um 

pequeno referencial teórico e reflexivo, para aprimorar a prática docente dos 

professores da Educação Especial e, principalmente, oferecer aos alunos com 

deficiência intelectual novas oportunidades para desenvolver sua aprendizagem. 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA I – ALFABETIZAÇÃO “VIAGEM 

ESPACIAL” 

 

 

APRESENTAÇÃO 

  

Esta Unidade Didática expõe um material para se trabalhar o processo de 

alfabetização, sugerindo atividades como um instrumento de auxílio para 

professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental e, também a um público 

distinto de pessoas que apresentam deficiência intelectual. 

Os pressupostos teóricos desta Produção Didático-pedagógica 

consideram os níveis de desenvolvimento e de aquisição da leitura e da escrita, de 

acordo com a Didática da Alfabetização, teoria proposta por Esther Pillar Grossi e 

conforme a Psicogênese da Língua Escrita, apresentada por Emília Ferreiro e Anna 

Teberosky, fundamentos que acreditam na progressão do aluno a cada etapa da 

alfabetização. Sendo assim, as atividades contidas nesta Unidade Didática, 

apresentas jogos de um software educativo e conta com três ambientes virtuais que 

podem ser navegados no computador, onde o educando realiza as tarefas conforme 

os níveis de alfabetização que se encontra pré-silábico, silábico ou alfabético. 

Logo, Grossi (1990, volume II, p.14) ressalta que 

[...] o que leva uma criança à estabilidade da escrita é o seu enfrentamento 
com um espaço de problemas referentes à escrita, que sejam capazes de 
ser por ela trabalhados, isto é, que estejam à altura de sua capacidade de 
compreendê-los e que sejam sócio-afetivamente ricos de sentido e valor 
para ela. 

Quando consideramos o envolvimento e a motivação dos alunos perante 

as atividades apresentadas, esperamos que os jogos computacionais desempenhem 

um papel fundamental neste contexto de enfrentamento de desafios encontrados 

nas tarefas propostas tanto para a escrita como para a leitura, já que estes 

processos estão de certa forma interligados. 

Vale a pena salientarmos que este software apresenta personagens que 

interagem com a pessoa que está manuseando os jogos, apontando por quais 

trajetos deve seguir em sua “Viagem Espacial” e sugere também a realização de 

atividades que motivam os alunos a pensar e a descobrir novas formas de 



solucionar os desafios propostos, promovendo o desenvolvimento da leitura e da 

escrita. 

Desta forma, o professor terá como função primordial, durante as 

situações de jogos apresentadas, a mediação nos momentos de reflexão e tomada 

de consciência sobre os erros, na tentativa de fazer com que seus alunos assimilem 

os conteúdos contidos nas atividades, contribuindo para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

O jogo para a criança é o exercício, é a preparação para a vida adulta. A 
criança aprende brincando, é o exercício que a faz desenvolver suas 
potencialidades. Já são conhecidos muitos benefícios de certos jogos. 
Porém, é importante que o educador, ao utilizar um jogo, tenha definidos 
objetivos a alcançar e saiba escolher o jogo adequado ao momento 
educativo. Enquanto a criança está simplesmente brincando, incorpora 
valores, conceitos e conteúdos (LOPES, 2000, p. 35-36). 

Ao enumerarmos os variados objetivos que podemos atingir com os jogos 

computacionais na alfabetização, o docente deve selecionar o jogo mais adequado 

ao nível em que cada aluno está, respeitando a individualidade, o tempo do 

educando, como também as competências linguísticas que ele adquiriu. 

Portanto, esta Unidade Didática em questão dá ênfase à informática 

educativa com o uso de jogos computacionais como recursos do processo de 

aquisição da leitura e da escrita, para o desenvolvimento da escolarização de alunos 

de uma classe do Ensino Fundamental com deficiência intelectual, na Escola 

“Oswaldo de Jesus”, Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e 

Educação de Jovens e Adultos- Fase I, na modalidade de Educação Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

A partir da compreensão de que o indivíduo passa por etapas até ter a 

aquisição da leitura e da escrita, é indispensável considerarmos os níveis de 

alfabetização em que cada aluno se encontra. Sugerimos que seja feita 

investigações cotidianas e, inicialmente uma avaliação diagnóstica verificando o 

conhecimento do educando para que o professor possa fazer a seleção do jogo 

adequado e depois construir sua intervenção pedagógica, refletida e elaborada, 

buscando encaminhar de maneira pertinente à hipótese que desafia cada aluno, 

durante as aulas na sala de informática e na própria sala de aula com atividades 

diversificadas. 

O software educativo que será utilizado na aplicação deste material 

apresentado é a “VIAGEM ESPACIAL”, que irá trabalhar diversas atividades no 

processo de alfabetização. Entretanto, como esta metodologia utiliza o computador, 

como pré-requisito pedagógico, esperamos que o aluno saiba as letras do alfabeto e 

diante do computador, compreenda que as letras do teclado correspondem àquilo 

que ele deseja escrever na tela do computador. No entanto, é fundamental que o 

professor trabalhe com a grafia e o valor sonoro das letras para que o aluno consiga 

reconhece-las nas construções de palavras, de sílabas, de frases e textos. 

As atividades serão realizadas na sala de informática da escola, duas 

vezes por semana, contando uma hora por dia, durante quatro meses do primeiro 

semestre de 2015, respeitando o tempo e o desenvolvimento individual de cada 

aluno. 

É interessante o professor dispor de uma lousa na sala de computadores, 

para que quando surgir dúvidas, que essas possam ser sanadas com o auxílio deste 

outro recurso, podendo mostrar ao aluno a grafia das letras, sílabas e também o 

valor sonoro de cada elemento demonstrado.  

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES 

 

 ATIVIDADES PRÉ-VIAGEM 

 

Tela 1: Esta é a tela inicial do programa, onde o aluno poderá clicar no botão Início 

para começar as atividades ou poderá clicar na seta que o levará às explicações 

sobre a viagem. 

 

Figura 1- Tela Inicial do Programa. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Tela 2: Atividade 1- Escolha do Bilhete para a viagem 

 

 

Figura 2- Bilhete para viagem. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Diferenciar entre as imagens, o texto desenhado do escrito, 

distinguindo o adequado (texto produzido com letras). 

Procedimento: O aluno deve selecionar e clicar sobre o bilhete correto 

(aquele que está o texto escrito), reconhecendo este dentre as quatro opções 

apresentadas.  Se escolher o bilhete errado, o programa envia uma mensagem de 



erro para que o aluno reveja sua opção, mudando a posição dos bilhetes a cada 

nova tentativa, para que o aluno não acerte simplesmente por tentativa e erro.  

 

Tela 3 – Atividade 2: Colocar os objetos dentro da mala. 

 

 

Figura 3- Seleção de objetos. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Associar cada palavra da lista ao seu valor sonoro e ao objeto 

que a corresponde. 

Procedimento: O aluno deve observar as palavras escritas na lista e 

clicar sobre elas. Ao clicar, ouvirá a fala do programa que faz a leitura da palavra e, 

então, terá que procurar o objeto pedido na tela do computador. Achado o objeto 

procurado, o aluno clica sobre o mesmo e o arrasta para dentro de uma mala que ali 

está. O nome do objeto encontrado na lista fica destacado em outra cor. 

 

 VIAGEM AOS TRÊS MUNDOS 

 

Tela 4 : Após completar a mala da atividade 2, o programa convida o educando a 

realizar os seguintes desafios que constam em cada mundo. O aluno observará por 

seguinte, a tela que dá entrada aos três mundos, porém conseguirá visualizar 

nitidamente apenas um deles, onde dará início às atividades. Os outros dois mundos 

estarão sombreados e só poderão ser acessados após o aluno conseguir realizar a 

atividade anterior, pois contém tarefas com grau de dificuldade maior e de nível mais 

avançado. Deste modo, o aluno deverá clicar no ambiente que está colorido para 

poder realizar as atividades. 

 



 

Figura 4 - Viagem aos Três mundos. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

 

 ATIVIDADES DO PRIMEIRO MUNDO 

 

Neste ambiente estarão atividades de grau de dificuldade menor, com 

tarefas de acordo com o nível de alfabetização correspondente ao pré-silábico. 

 

Tela 5 – Atividade 1: Atividade da Caverna 

 

 

Figura 5 – Caverna. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivos: Compreender que para escrever, utilizam-se letras e que estas 

têm um lugar específico para que possa formar a palavra com sentido.  

Reconhecer cada letra descoberta e distingui-la das outras letras do 

alfabeto. 



Procedimento: O aluno clica e entra no cenário da caverna. Neste lugar, 

ele visualizará um círculo que se movimenta, como um facho de luz. Ao movimentar 

a luz, o aluno verá onde há letras “escondidas” no ambiente. Deste modo, o 

cursor/mouse trabalha como uma lanterna que possibilita a visualização das letras. 

Quando aparecer uma letra, o usuário deve clicar sobre ela para ir formando uma 

palavra. Cada letra localizada irá automaticamente para o lugar correto na palavra 

que está sendo formada. Ao concluir a atividade, o programa diz o nome da palavra 

formada para que o aluno receba um resultado sobre o que foi escrito. Depois de 

produzida a palavra, o programa pede que o educando procure as letras da palavra 

em um alfabeto que se localiza na parte de baixo da tela. Ao clicar nas letras 

corretas ouve-se o nome delas e, automaticamente, as letras corretas mudam de cor 

na palavra escrita. Quando clicar em uma letra do alfabeto que não exista na palavra 

que ele formou, o programa dá um retorno de que não era a letra que estava 

procurando. 

 

Tela 6 – Atividade 2: Mensagem na praia 

 

 

Figura 6 – Mensagem na praia. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivos: Perceber a extensão de cada palavra dentro de uma sentença 

e que a palavra é uma unidade específica. 

Observar que o discurso escrito é diferente da fala, sendo que na escrita é 

necessário separar uma palavra da outra numa frase. 

Procedimento: O aluno deve observar e notar que há uma mensagem 

escrita no ambiente da praia. Para ouvir o que diz a mensagem, deverá clicar sobre 



a placa. O aluno escuta a instrução dada pelo personagem: ele deve colocar as 

estrelinhas caídas na areia no local correto da placa. Ao clicar nas estrelinhas, 

poderá movê-las para onde quiser. No entanto, a idéia é que o aluno coloque cada 

estrelinha entre as palavras escritas, com a função de separá-las. A cada vez que 

clica e arrasta uma estrelinha para o local correto, pode ser ouvido um som de 

“plim”. Para prosseguir, o aluno deve colocar todas as estrelinhas nos locais corretos 

e concluir a atividade. 

 

Tela 7 – Atividade 3: Placas na estrada 

 

Figura 7- Placas na estrada. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Relacionar a escrita da letra com seu valor sonoro, bem como o 

papel e o valor lingüístico da letra dentro da composição da sílaba e da palavra 

como um todo. As letras caídas são apenas vogais, o que facilitará ao aluno 

perceber que sem tais letras, a pronúncia da palavra fica prejudicada. 

Procedimento: O aluno deve conferir que faltam letras nas palavras que 

estão na placa. Os espaços estarão com os formatos das letras sombreados para 

que o aluno veja as letras caídas no chão e reconheça qual é o local correto para 

cada uma delas. Desta forma, o aluno deve clicar e arrastar cada letra para o seu 

local correspondente. Para ouvir o que está escrito na placa, o usuário pode clicar 

sobre ela. 

 

 

 

 



Tela 8 – Atividade 4: Sopa de Letrinhas 

 

 

Figura 8- Sopa de Letrinhas. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de distinção entre as letras 

desejadas, o som de cada uma etc. 

Procedimento: O aluno deve associar a imagem do desenho (ilustrado 

dentro do balão que representa o “pensamento” do cozinheiro) com o som da 

palavra; e também, verá a escrita da palavra sendo formada no cardápio que se 

encontra ao lado da tela. Sendo assim, o aluno não tem que escrever a palavra 

inteira, apenas precisa completar com as letras que estão faltando. Portanto, ele 

deve clicar no balão com a imagem do pensamento do cozinheiro, ouvir o som, ver a 

palavra sendo formada no cardápio e através do reforço sonoro descobrir qual letra 

está faltando e procurá-la na sopa. Ao encontrar a letra, o aluno deve clicar nela e 

arrastá-la para o local correto na palavra que está sendo formada. Caso escolha a 

letra errada, ela não se fixará no cardápio. 

 

 

 ATIVIDADES DO SEGUNDO MUNDO 

 

Completadas as atividades do Primeiro Mundo, o aluno ganha acesso às 

atividades do Mundo seguinte. Neste ambiente estarão atividades de acordo com o 

nível de alfabetização correspondente ao silábico. 

 

 

 



Tela 9 – Atividade 1: Formar palavras com o gnomo 

 

Figura 9- Formação de palavras com o gnomo. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Perceber que para construir palavras podem-se usar unidades 

lingüísticas como a sílaba.  

Os alunos terão a oportunidade de testar e verificar várias hipóteses 

sobre a formação de palavras. 

Procedimento: Por meio da palavra mostrada pelo gnomo, o aluno deve 

perceber a divisão da palavra em sílabas. Ao clicar nas sílabas, o aluno pode ouvir o 

som de cada uma delas. Vendo as sílabas mostradas pelo gnomo e ao tentar unir as 

partes, o aluno descobrirá se foram ou não formadas palavras com sentido, ouvindo 

o gnomo falar a palavra formada. Para isso, será necessário que o usuário clique em 

cada parte e arraste as sílabas para ver se formam palavras com sentido. Em caso 

de acerto, as palavras comporão uma lista de palavras corretas. Caso as tentativas 

formem palavras sem sentido, não irão para a lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tela 10 – Atividade 2: Juntar as sílabas (Ambiente da Fazenda) 

 

Figura 10- Ambiente da Fazenda. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Perceber a formação de palavras com sentido, a partir da 

visualização e utilização das sílabas propostas. 

Procedimento: O aluno deve juntar as sílabas. Para isso, ele deve 

arrastar as sílabas FA e CA para consertar as placas. Assim, pode clicar e arrastar 

cada sílaba para o local que julga ser correto testando suas hipóteses. Se tiver unido 

sílabas para montar uma palavra com sentido, a palavra será formada 

automaticamente e o personagem dirá o nome dela. Se não tiver formado uma 

palavra com sentido, o programa não apresentará nenhuma animação.  

 

Tela 11 – Atividade 3: Atividade das Placas do Restaurante 

 

 

Figura 11- Restaurante. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 



Objetivo: Realizar combinações para formar palavras com sentido. 

Procedimento: O aluno precisará visualizar as placas onde estão 

faltando elementos, (sílabas) e verificar, na caixa de texto localizada abaixo do 

cenário, qual parte pertence a cada palavra. Deste modo, deve clicar na opção que 

deseja, ouvir o seu som e, em seguida, arrastá-la para o local correto. Para 

favorecer ainda mais a identificação, as letras correspondentes às palavras 

incompletas encontram-se com a mesma cor da palavra escrita. A cada vez que o 

aluno acerta a palavra, o programa diz o nome da palavra formada ao final. 

 

 

 ATIVIDADES DO TERCEIRO MUNDO 

 

Completadas as atividades do Segundo Mundo, o aluno ganha acesso às 

atividades do Mundo seguinte. Neste ambiente estarão atividades de acordo com o 

nível de alfabetização correspondente ao alfabético. 

 

Tela 12 – Atividade 1: Cruzadinha com os nomes das figuras encontradas na 

viagem. 

 

 

Figura 12- Figuras encontradas na viagem. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de nomear uma palavra a partir de 

sua figura/imagem.  

Procedimento: Para esta atividade, o aluno pode utilizar as duas formas 

de alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo, cabendo ao professor explicar as 

diferenças e deixar o aluno informado que as duas formas de alfabeto representam 



as mesmas letras. O aluno precisará visualizar as placas onde estão faltando 

elementos, (sílabas) e averiguar, na caixa de texto localizada abaixo do cenário, qual 

parte pertence a cada palavra. Assim, deve clicar na opção que selecionou, ouvir o 

seu som e, em seguida, arrastá-la para o local correto. Para favorecer ainda mais a 

identificação, as letras correspondentes às palavras incompletas encontram-se com 

a mesma cor da palavra escrita. A cada vez que o aluno acerta a palavra, o 

programa diz o nome da palavra formada ao final. 

 

Tela 13 – Atividade 2: Propaganda da cidade 

 

 

Figura 13- Cidade. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Escrever sua opinião sobre a cidade que está visitando a partir 

de suas impressões iniciais, sem utilizar nenhum auxílio. 

Procedimento: O aluno pode ouvir o que está escrito na placa bastando 

para isso clicar sobre ela. Ao clicar no espaço da frase o aluno pode digitar uma 

palavra ou expressão de acordo com as suas hipóteses de escrita. Ao terminar, o 

aluno pode seguir adiante, basta clicar botão “Pronto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tela 14 – Atividade 3: Caça-Palavras com os nomes das frutas 

 

 

Figura 13- Caça Palavras. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Objetivo: Identificar, mesmo em meio a muitas outras letras, onde estão 

as correspondentes às palavras que ele deseja encontrar. 

Procedimento: O aluno deve ouvir o comando de voz para que perceba 

as frutas que estão no cenário. Os nomes das frutas desenhadas deverão ser 

encontrados no quadro de letras que compõem o caça-palavras. O educando deve 

identificar a palavra e clicar em cada letra que a compõe. Ao final, caso as letras 

escolhidas estejam corretas (formando o nome de uma das frutas) estas serão 

destacadas com a mesma cor, demonstrando que o aluno encontrou o nome de uma 

fruta. Além disso, o programa emite o som do nome da fruta formada para que o 

aluno tenha um retorno. As frutas a serem encontradas são: mamão, melancia, 

laranja, goiaba, uva, jaca, caqui e banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Tela 15  

 

Figura 15- Finalização das atividades. 
Fonte: Programa Viagem Espacial. 

 

Procedimento: Após o término das atividades do último mundo, o 

personagem propõe ao aluno que realize outras atividades em sala de aula com a 

ajuda do professor ou refaça as atividades deste programa. Conforme a opção 

escolhida, clicar para finalizar ou para refazer as atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA II – CONCEITOS MATEMÁTICOS 

“FAZENDA RIVED” 

 

APRESENTAÇÃO 

  

Nesta Unidade Didática II, você vai conhecer as atividades de um 

software educativo que irá trabalhar conceitos matemáticos dentro de um contexto 

que segue com o tema ”Um dia de trabalho na Fazenda”, onde os alunos poderão 

perceber a importância da contagem, do conceito de números, desenvolvendo 

assim, o pensamento lógico, sendo este fundamental para a aquisição de novos 

conhecimentos matemáticos.  

Os pressupostos teóricos desta unidade consideram que os jogos aliados 

à informática oferecem ao aluno uma forma dinâmica de desenvolver a 

aprendizagem, sendo um recurso instigador, que leva o sujeito a querer realizar as 

atividades propostas por meio do lúdico. Desta maneira, propõem-se atividades que 

provocam os alunos e os levem a refletir em estratégias para sua resolução, 

buscando despertar a necessidade de construir conceitos matemáticos como 

recurso útil também nas necessidades do cotidiano. 

Com o objetivo de desenvolver as potencialidades dos alunos da 

Educação Especial ao utilizar jogos, podemos destacar que:  

A pedagogia por trás desta abordagem é a de exploração autodirigida ao 
invés da instrução explícita e direta. Os proponentes desta filosofia de 
ensino defendem a ideia de que a criança aprende melhor quando ela é 
livre para descobrir relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente 
ensinada. Os jogos, do ponto de vista da criança, constituem a maneira 
mais divertida de aprender. Entretanto o grande problema com os jogos é 
que a competição pode desviar a atenção da criança do conceito envolvido 
no jogo. A maneira de contornar estes problemas é fazendo com que o 
aprendiz, após uma jogada que não deu certo, reflita sobre a causa do erro 
e tome consciência do erro conceitual envolvido no jogo (VALENTE, 1998, 
p.10). 

Desta forma, temos que ressaltar que o professor assumirá um papel 

fundamental na aquisição de conhecimentos de seu aluno, pois ao utilizar os jogos 

de informática em sua metodologia, deverá propiciar uma reflexão sobre a jogada 

feita pelo aluno, para que este possa analisar e compreender os conceitos dos jogos 

e aprender com seus erros. 



Ao se utilizar os computadores como uma ferramenta no ensino da 

matemática, devemos ser críticos e seletivos, pois os jogos elencados devem estar 

de acordo com os conteúdos do planejamento e adequado ao nível de conhecimento 

de cada aluno, para que este se sinta estimulado a resolver situações pertinentes a 

cada jogo. 

Ora, o computador, sendo um instrumento lógico e simbólico, pode vir a 
contribuir muito para que a criança aprenda a lidar com sistemas 
representativos simbólicos, linguísticos e/ou numéricos. Assim, pode não 
apenas consolidar a construção do número, como também construir o 
alicerce da inteligência mais abstrata que virá depois, ou seja, a 
inteligência formal propriamente dita, que é a que vai trabalhar com os 
possíveis, com as hipóteses, com as deduções. Desta forma, a criança não 
vai trabalhar mais só com agrupamentos, mas, também, com os grupos 
algébricos (GLADCHEFF, OLIVEIRA e SILVA, 2001, p.5). 

Assim, o uso de jogos computacionais representa uma forma lúdica de o 

aluno estar em contato com situações-problema e com isto, ter a possibilidade de 

desenvolver suas potencialidades em relação aos conceitos matemáticos. 

Portanto, esta unidade se refere ao uso da tecnologia educacional, 

apresentando jogos virtuais como uma ferramenta de apoio no ensino de conteúdos 

que estimulem a utilização das seguintes estruturas lógicas: correspondência 

biunívoca, ordenação, inclusão de classes, conservação de número e relação de 

conjuntos. Conceitos estes, que irão ser importantes para o desenvolvimento da 

escolarização de alunos com deficiência intelectual, da Escola “Oswaldo de Jesus”, 

Educação Infantil, Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Educação de Jovens e 

Adultos- Fase I, na modalidade de Educação Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

A partir da compreensão de que o indivíduo que apresenta dificuldades na 

aquisição de conhecimentos propõe-se aos professores um olhar diferenciado para 

as estratégias de ensino. Nesta perspectiva, as atividades e jogos computacionais 

podem ser vistos como elementos motivacionais para o desenvolvimento das 

potencialidades e aprendizagem deste aluno, para que este supere suas limitações.  

Antes de usar os jogos educativos, sugerimos o início das atividades em 

sala de aula de forma lúdica, trabalhando a construção da ideia de número, com 

materiais manipuláveis. Assim, o professor poderá realizar uma avaliação 

diagnóstica individual, para que possa selecionar o jogo adequado em sua 

intervenção pedagógica. Também poderá ser levantado questionamentos aos alunos 

sobre quais deles conhecem uma fazenda e, a partir desta atividade, o professor 

como mediador da aprendizagem formaliza e relata sobre o que há de interessante 

neste contexto. Este trabalho permite que os alunos partilhem suas vivências, 

relatando suas dúvidas e questionamentos com todo o grupo. 

Os jogos educativos que serão utilizados na aplicação deste material 

apresentado são do software “FAZENDA RIVED”, que irá trabalhar diversas 

atividades de situações-problema que envolve conceitos matemáticos. Entretanto, a 

ideia desta metodologia é a de reforçar a formalização do conceito para os alunos, 

então, nenhum pré-requisito é necessário para os alunos realizarem as atividades.  

As atividades serão realizadas na sala de informática da escola, duas 

vezes por semana, contando uma hora por dia, durante quatro meses, respeitando o 

tempo de cada aluno e o desenvolvimento individual de cada um. 

É interessante o professor dispor de uma lousa na sala de computadores, 

para que quando surgir dúvidas, que essas possam ser sanadas com o auxílio deste 

outro recurso.  

 

 

 

 

 

 

  



ATIVIDADES 

 

Tela 1: Animação Inicial 

 

 

Figura 1- Apresentação Fazenda Rived. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Tela 2: Ambiente da Fazenda 

 

Figura 2- Fazenda Rived. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Ao abrir a tela 2, a atividade começa com uma animação do Sol nascendo 

e aparecerá a imagem geral dos lugares da fazenda, juntamente com o “Seu Zé” 

(personagem que interage com o aluno), dizendo: 

Seu Zé: Bom dia! Seja bem vindo! Hoje tenho muito trabalho aqui na 
fazenda. Estou precisando de ajuda para cuidar dos animais. 



O aluno visualizará na tela todos os ambientes da fazenda, onde poderá 

escolher aleatoriamente o local que deseja explorar, cada um deles possui uma 

atividade diferente, para acessar cada atividade, basta clicar sobre o desenho no 

mapa. A seguir será apresentado cada ambiente/atividade. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1- Curral 

Tela 3:  

 

Figura 3- Curral. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Tela 4: 

 

Figura 4- Vacas no Curral. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 
Seu Zé: As vacas vão comer no curral, depois deverão voltar ao pasto.                                   
Observe se nenhuma delas ficou no curral. 

DICA: Cada atividade possui objetivos 
diferenciados, porém quase todas trabalham a 
relação entre conjuntos. As atividades podem 
ser realizadas em qualquer ordem. 



Objetivo: Comparar a quantidade de vacas que entrou no curral com a 

que saiu e associar cada elemento um a um. 

Procedimento: As vacas vão entrando no curral para se alimentarem. O 

aluno terá que comparar a quantidade de vacas que entrou no curral com a que 

saiu. O conceito matemático trabalhado nesta atividade é a associação um a um. 

Para cada vaca que entrar o aluno clica no ícone da vaca amarela (ou pressiona a 

tecla “E”) e imediatamente uma vaca aparece no quadro esquerdo. O procedimento 

é idêntico para as vacas que saem, com o ícone da vaca azul (tecla “S”). 

A tela irá mudar, depois que todas as vacas entrarem/saírem. Em 

seguida, o aluno pode arrastar as imagens das vacas que estão nos quadros de 

entrada e saída para o centro da tela, onde pode associar, termo-a-termo, os dois 

conjuntos, colocando uma imagem de uma vaca que entrou próximo a uma de uma 

vaca que saiu. Depois, seu Zé fará o seguinte questionamento: 

 
Seu Zé: Compare a quantidade de vacas que entrou com a que saiu. 
Todas as vacas saíram do curral? Sim / Não 

 

Os alunos irão responder: Sim / Não. 

A tela muda novamente, depois de respondida a pergunta.  

Temos então, a visão interna do curral, onde é possível conferir se 

realmente existem vacas lá dentro ou não. Uma das seguintes mensagens é exibida: 

 

Seu Zé: Ainda há x vacas no curral! (Se houver alguma vaca dentro do 
curral) 
Seu Zé: Não havia nenhuma vaca no curral! (Se não houver vaca dentro 
do curral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA: Alguns alunos responderão a pergunta sem 
utilizar o método descrito acima. Eles podem 
perceber a diferença entre os conjuntos somente 
observando os dois quadros. Você pode questioná-
los sobre sua resposta. É importante tentar entender 
o raciocínio do aluno, levando-os a refletir sobre o 
seu erro. Para tanto, sugerimos que leve-o a estar 
atento para visualizar o interior do curral e o encoraje 
a refazer a atividade e pensar em um outro método 
para a resolução do problema. 
 

 



ATIVIDADE 2- Esconde-Esconde no Galinheiro 

 

Tela 5: 

 

Figura 5- Galinheiro. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Tela 6: 

 

Figura 6- Pintinhos do galinheiro. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Comparar a quantidade de pintinhos a de ovos quebrados e 

associar cada elemento um a um. 

Procedimento: A princípio esta atividade começa com uma fala do Seu 

Zé: 

Seu Zé: A galinha está chocando os ovos há 21 dias. Os pintinhos estão 
prestes a nascer. 
Seu Zé: Olhe lá, os pintinhos nasceram e estão fugindo! 



Após o aluno observar os ovos quebrando-se, aparecerá um cenário com 

os pintinhos correndo e se escondendo. Em seguida surgirá a fala da galinha: 

 
Galinha: Ajude-me a encontrar meus pintinhos e colocá-los no ninho? 

 

O aluno deverá procurar os pintinhos atrás dos objetos do cenário, 

lembrando-se que o número de pintinhos a serem encontrados é igual ao número de 

ovos quebrados, reforçando o conceito trabalhado na atividade anterior. 

Ao clicar no botão “Sair” podem aparecer as falas: 

 

Galinha: Muito obrigada por encontrar meus pintinhos! (Se foram 
encontrados      todos os pintinhos). 
Galinha: Todos os pintinhos já foram encontrados? (Se não foram 
encontrados todos os pintinhos). 

 

Se um aluno apresentar dificuldades ao realizar essa atividade, o 

professor pode questioná-lo sobre a quantidade de pintinhos que ainda precisam ser 

encontrados, até que o mesmo consiga concluir a atividade. 

 

ATIVIDADE 3- Separando os animais 

 

Tela 7: 

 

Figura 7- Animais da Fazenda. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

 

 



Tela 8: 

 

Figura 8- Agrupamento dos animais. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Contar os animais e responder a quantidade encontrada no 

balão     de fala do Seu Zé 

 Identificar, separar e ordenar os animais por espécie, formando 

conjuntos. 

Procedimento: Ao abrir a tela para iniciar esta atividade, aparecerão os 

animais (porcos, ovelhas e vacas) que estarão espalhados pelo cenário. O aluno 

deverá contar os animais e responder a quantidade encontrada no balão de fala do 

Seu Zé, clicando no número correspondente a cada espécie. 

 
Seu Zé: Quantos animais temos? 
Vacas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ovelhas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Porcos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Depois o aluno deverá  responder as seguintes questões: 

 

Seu Zé: Aqui temos mais vacas ou porcos? Vacas – Porcos 
Seu Zé: Temos mais porcos ou animais? Porcos – Animais 
Seu Zé: A quantidade de ovelhas é maior ou menor que a de porcos? 
Maior – Menor. 

 

Com esses questionamentos pretende-se saber se os alunos já incluem 

classes, sendo necessária a intervenção no sentido de desenvolver outras 



atividades que envolvam inclusão de classes caso verifique que seus alunos 

respondem erradamente essas questões. 

Logo após, vamos trabalhar a ideia de conjunto, onde os alunos devem 

separar os animais por espécie, cada uma em um cercado diferente. Em seguida, 

devem contar novamente e, se encontrarem diferença entre a primeira e segunda 

contagem, serão levados a refletir sobre tal fato. 

Os alunos que não conservam número podem achar quantias diferentes e 

não se importar com isso. Nesta hora, propõe-se que o professor questione a 

dificuldade de contar com os animais não ordenados. Um provável questionamento 

poderá ser feito: “Por que você não contou uma vaca?”. Esses momentos precisam 

ser desafiadores e tem por objetivo encorajar os alunos a desenvolver melhores 

estratégias ou adotar a sugerida (separar, ordenar). 

 

ATIVIDADE 4- Onde estão os animais? 

 

Tela 9: 

 

Figura 9- Animais escondidos. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

 

 

 

 

 



Tela 10: 

 

Figura 10- Descoberta dos animais escondidos. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Desenvolver o pensamento lógico e numérico. 

Procedimento: Esta tarefa é similar ao jogo da memória. Neste jogo os 

animais e seus filhotes estarão distribuídos debaixo dos montes de feno. Clicando e 

arrastando um dos montes, um animal aparecerá. Então o aluno deverá tentar 

localizar o seu par correspondente. Inicia-se a atividade com a seguinte fala: 

 
Seu Zé: Os animais fugiram, precisamos encontrá-los! Separe cada filhote 
com sua mãe. 
Mensagens aparecerão de acordo com os acertos e erros do aluno. 
Seu Zé: Bom Trabalho! 
Seu Zé: Muito bom! 
Seu Zé: Parabéns! 
Seu Zé: Tente de novo! 

 

Segundo Kamii (1996) o jogo da memória com imagens são mais 

preferíveis por duas razões: primeiro porque quando se combinam figuras ao invés 

de números o conteúdo fica mais interessante e, segundo porque geralmente as 

figuras são mais diferenciadas do que os números e é mais fácil usar um esquema 

classificatório para lembrar onde certa figura foi vista pela última vez, do que lembrar 

onde um determinado número foi visto anteriormente. 

 

 

 

 



ATIVIDADE 5- Contando os animais 

 

Tela 11: 

 

Figura 11- Quebra da cerca. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Tela 12: 

 

Figura 12- Fuga dos animais. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Verificar e desenvolver os conceitos de Correspondência 

Biunívoca e Ordenação dos alunos. 

Procedimento: Iniciaremos este jogo com a seguinte fala: 

Seu Zé: Olá! Estou confuso, não sei quantos animais estão perdidos na 

fazenda, será que você poderia me ajudar? 
 



Passarão na tela vários tipos de animais, correndo pela cerca quebrada. 

O aluno marcará no quadro, clicando no botão correspondente (ou pressionado a 

tecla “A”), a quantidade de animais que ele conseguiu ver passando e clicará em 

“Próximo”. Uma mensagem aparecerá de acordo com a resposta do aluno. Caso ele 

marque a mesma quantidade de animais que fugiram: 

Seu Zé: Você marcou o número certo de animais! 

 

Caso ele marque menos animais do que a quantidade dos que fugiram: 

Seu Zé: Você marcou menos animais do que existem! 

 

Caso ele marque mais animais do que a quantidade dos que fugiram: 

Seu Zé: Você marcou mais animais do que existem! 

 

Essa dinâmica se repetirá quatro vezes. 

As marcações dos alunos devem corresponder ao número de animais que 

passam. A partir da resposta apresentadas, o professor poderá questioná-los quanto 

aos métodos utilizados para tais marcações, encontrando os possíveis erros caso a 

resposta seja “marquei mais” ou ”marquei menos”, objetivando construir 

corretamente os conceitos de Correspondência e Ordenação dos alunos. 

O senso numérico está presente nas pessoas e durante algum tempo é 

suficiente distinguir um de dois ou muitos. Esperamos com esta tarefa mostrar uma 

situação onde somente a percepção espacial e o senso numérico não são 

suficientes. Com essa atividade pretende-se levar os alunos a perceberem a 

necessidade da contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 6- Colhendo frutas 

 

Tela 13: 

 

Figura 13- Pomar de frutas da Fazenda. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

Tela 14: 

 

Figura 14- Coleta das frutas. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Relacionar o tamanho das árvores com a altura das escadas. 

Relacionar, contar e associar a quantidade de frutas com o número de 

degraus. 

Procedimento: Na tela aparecerá quatro árvores de diferentes tamanhos 

e escadas com a altura certa para cada árvore. Primeiramente, as escadas estarão 

dispostas de forma aleatória nas árvores e o fazendeiro diz: 

Seu Zé: Para alcançar as frutas é necessário escolher a escada correta 
para cada árvore. 



O aluno então deverá colocar as escadas nas respectivas árvores. 

Quando se arrasta uma escada da árvore a para a árvore b, as escadas trocam de 

posição. 

Mostramos aqui uma forma diferente de corresponder e estamos 

relacionando os objetos com características comuns. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7- Ordenando as frutas 

 

Tela 15: 

 

Figura 15- Frutas colhidas no pomar. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela 16: 

DICA: Questione seus alunos sobre as 
relações existentes entre as árvores e as 
escadas. Além do tamanho, existe a 
correspondência entre o número de frutas e o 
número de degraus. 



 

Figura 16- Agrupamento das frutas. 
Fonte: Programa Fazenda Rived. 

 

Objetivo: Contar e ordenar os cestos de frutas. 

Procedimento: A atividade inicia-se com a seguinte fala: 

 
Seu Zé: Eu colhi essas frutas no pomar. 
Seu Zé: Agora preciso que ordene os cestos, pelo número de frutas, em 
ordem crescente. 

 

O aluno deve contar e ordenar os cestos que estão sob a mesa usando o 

mesmo procedimento de arrastamento da atividade anterior. A quantidade de frutas 

em cada cesto é aleatória, e nem sempre é sequencial. 

Trabalhamos nessa atividade ordenação. O fato dos números não serem 

sequências pode gerar dúvidas em seus alunos. Você pode aproveitar para explicar 

a eles que se a<b e c>b então c>a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA AS DUAS UNIDADES DIDÁTICAS 

 

 A presente Produção Didático-pedagógica acontecerá na Escola 

“Oswaldo de Jesus”, Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

Educação de Jovens e Adultos- Fase I, na modalidade de Educação Especial, na 

cidade de Cambé-Pr, que faz parte do Núcleo Regional de Londrina, com os alunos 

do Ensino Fundamental, na Sala de Informática, no período de março a junho de 

2015. A implementação será desenvolvida duas vezes na semana, com carga 

horária de uma hora a cada dia, totalizando trinta e duas horas práticas de 

implementação deste projeto, que envolvem as duas Unidade Didáticas. 

O trabalho prático passará pelo seguinte roteiro:  

Exposição do projeto à equipe pedagógica da escola. 

ção aos professores da escola, no início do ano letivo de 2015, 

quando a professora PDE irá apresentar o projeto, bem como discorrerá sobre os 

objetivos propostos e o encaminhamento metodológico para sua implementação. 

Apresentação dos jogos para os alunos, bem como explicação do 

projeto e como serão desenvolvidas as atividades. 

 Utilização dos jogos computacionais para a fixação dos conteúdos 

planejados, na fase em que o aluno se encontra e também para promover a 

superação do nível que está e assim adquirir novos conhecimentos.  

 Durante a aplicação do projeto, a pesquisadora exercerá o papel de 

mediadora e após observações, serão feitas avaliações diagnósticas mensais, para 

verificar se houve desenvolvimento na aquisição da leitura e da escrita, para que se 

faça a analise e realize a intervenção necessária de maneira individual. 

 É interessante que o professor se identifique com essa prática 

pedagógica, que enfoca os novos recursos tecnológicos, conheça o básico de 

informática e que queira inovar suas concepções e metodologias docentes, visto 

que, este material vem a acrescentar, portanto é uma ferramenta a mais que está 

disponível para diversificarmos nossas estratégias, lembrando que o vínculo entre o 

professor e o aluno é o que há de mais importante para que haja uma aprendizagem 

efetiva. 

 Sugerimos que as atividades com os jogos computacionais sejam 

iniciadas após o professor trabalhar de forma lúdica o alfabeto, as sílabas, as 

palavras, a grafia, o som das letras para acontecer a alfabetização. E, os numerais 



devem ser apresentados dentro de um contexto, a fim de desenvolver o pensamento 

lógico e o aprendizado de novos conceitos matemáticos, para serem utilizados 

também ao longo de sua vida, seja na escola ou fora dela. 

 Antes de aplicar as intervenções na sala de informática, o professor 

poderá começar a atividade em sala de aula, dando introdução à produção textual 

dos alunos, enfatizando os lugares onde eles percebem que há textos escritos, 

levantando questionamentos sobre as ocasiões em que eles percebem que as 

pessoas leem e escrevem, como por exemplo, diante de jornais, livros, panfletos, 

revistas ou anúncios de televisão. 

 Inicialmente o professor poderá começar a atividade em sala de aula, 

trabalhando a construção da ideia de número com materiais concretos e também 

pode ser levantado questionamentos sobre quais dos alunos conhecem uma 

fazenda, permitindo o compartilhamento de informações entre ele e fazendo a 

interdisciplinaridade dos conteúdos de matemática, geografia e história (Vida no 

Campo e na Cidade). 

 Observe o contexto dos alunos e formule questões, como: 

- No trabalho na fazenda, por que é importante saber contar? 
- Que problemas o fazendeiro teria se não soubesse contar? 
- No seu dia-dia, o que você precisa contar? 
- Você já foi numa fazenda? O que viu? 
- De onde vem o leite que compramos no mercado? 
- Qual o nome do filhote dos animais que aparecem no jogo? (do filhote da 
galinha, da ovelha, do vaca, da égua, da porca) 
- Como utilizar os benefícios da fazenda sem prejudicar o meio ambiente? 
- Qual a diferença da vida no campo e na cidade? 

 

 A cada aula, após um debate com questionamentos prévios sobre os 

conceitos matemáticos a serem trabalhados, sugerimos que os alunos utilizem os 

computadores em duplas na Sala de Informática.  

 Em algumas atividades sugerimos que os alunos utilizem lápis e papel 

para criar formas de representações alternativas. 

 

Esperamos que esta produção seja útil para a prática docente dos 

professores da Educação especial ou que seja um material de pesquisa e reflexão 

para os que têm interesse em diversificar suas metodologias educacionais. 
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