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Resumo: Na Sala de Recursos percebemos a necessidade de envolver os alunos com alguma necessidade 
educacional especial - NEE no processo educativo com um todo. A aplicação do projeto pretende 
desenvolver nos alunos com NEE ou não, o “brincar” para promover a aprendizagem, 
possibilitando desafios, autonomia, autoconfiança, liberdade de expressão. E, contribuir para o 
desenvolvimento de funções psicológicas superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, 
memória e criatividade. Os conhecimentos fundamentarão os professores a utilizarem os jogos e 
brincadeiras como instrumentos para o processo de ensino-aprendizagem da matemática 
podendo ser aplicado no contexto geral da escola, atingindo qualitativamente a todos os alunos 
na sala de aula. 

Palavras-chave: Lúdico; Educação Especial 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 

Público: Alunos do Curso Formação de Docentes 



 

De acordo com o trabalho realizado em Sala de Recursos, percebemos a necessidade de realmente incluir os alunos com alguma 

necessidade educacional especial - NEE no processo educativo como um todo. Ao reconhecermos que a aprendizagem precede o 

desenvolvimento e que ela acontece na interação social, resolvemos montar este estudo baseado na utilização de estratégias e recursos 

lúdicos na aprendizagem. Especificamente, ressaltando o entendimento de que a inclusão ocorre quando planejamos os jogos e atividades 

lúdicas para o ensino, não apenas para os alunos com alguma NEE, mas que sirva também para que todos consigam aprender e brincar 

ao mesmo tempo. 

Raciocínio lógico, regras e acordos fazem parte dos jogos. Dentro dessa esfera aparece o professor como mediador do processo 

ensino aprendizagem, apresentando atividades que ao mesmo tempo estimulem a reflexão, ação, inclusão e novas habilidades 

acadêmicas. 



 

Pretende-se com o desenvolvimento desse projeto de intervenção pedagógica, voltado aos futuros profissionais da educação, 

buscar e levantar questões de como o brincar pode ser valorizado em todos os ambientes escolares, tendo em mente a importância para 

o desenvolvimento cognitivo e das relações sociais e afetivas, proporcionando acesso à uma aprendizagem de qualidade. 

Pretendemos ainda, desenvolver no aluno o “brincar” de uma forma diferenciada de aprendizagem, fazendo melhorar o raciocínio, 

autonomia, autoconfiança, liberdade de expressão, concentração, atenção, memória, interação, criatividade, abstração, limites, regras, 

no qual abrangerá não apenas alunos com NEE, mas poderá ser aplicado no contexto geral da escola, atingindo qualitativamente a todos 

os alunos na sala de aula. 

Dessa forma, espera-se que os alunos, futuros educadores, embasados em fundamentação teórica suficiente para compreender a 

necessidades de atividades lúdicas no ensino, também aprendam a confeccionar materiais didáticos e jogar, como ferramenta para 

desenvolver as funções psicológicas superiores nos alunos, principalmente naqueles com limitações cognitivas. 

O projeto visa estimular os professores a utilizarem os jogos e brincadeiras como instrumentos facilitadores para o processo de 

ensino-aprendizagem. Assim, favorecer os alunos com deficiência intelectual, no processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, 

bem como a sua utilidade para o desenvolvimento de conteúdos curriculares, respeitando suas diferenças e necessidades individuais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Título:  

 Colóquio: Educação Especial e Inclusiva com Prof.ª Drª Sandra Salete de Camargo Silva 

 

2. Objetivo:  

 Contextualizar as(os) alunos do Formação de Docente acerca do processo de inclusão, ressaltando os desafios e possibilidades 

encontrados pelos professores frente a esta proposta contemporânea. 

 

3. Conteúdos:  

 Educação e Diversidade Humana; 



 

 Educação Especial e Inclusiva; 

 Atendimento Educacional Especializado e Ludicidade; 

 Papel do docente no processo de escolarização de crianças com necessidades educacionais especiais. 

 

4. Encaminhamento: 

 Apresentação pela professora PDE da professora convidada e do tema do Colóquio; 

 Exposição por parte da professora convidada e da professora PDE acerca dos conteúdos selecionados; 

 Debate entre as professoras da mesa e com os alunos do Formação de Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Título:  

 CINE: FÓRUM MEDIADO 

 Filme: “Adorável Professor” 

 

2. Objetivo:  

 Sensibilizar as(os) alunas(os) do Formação de Docentes acerca do papel relevante do professor na garantia do processo de 

inclusão de todos os alunos(as) que estão inseridos no processo educativo. 

 



 

3. Conteúdos:  

 Educação e Diversidade Humana; 

 Mediação pedagógica; 

 Estratégias e Metodologias alternativas; 

 Papel do docente no processo de escolarização de crianças que não estão dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade e 

escola. 

 

4. Encaminhamento: 

 Roteiro mediado pela professora PDE para direcionamento das cenas relevantes do filme para o contexto da temática; 

 Exibição do filme; 

 Debate e questionamentos sobre o filme. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Título:  

 OFICINA PEDAGÓGICA: Construindo jogos, brinquedos e brincadeiras 

 

2. Objetivo:  

 Instrumentalizar as(os) alunas(os) do Formação de Docentes para atender alunos com necessidades educacionais especiais ou 

não, por intermédio de estratégias lúdicas e metodologia adequada, contribuindo para o desenvolvimento de funções psicológicas 

superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, memória e criatividade. Com a necessária mediação da professora PDE ressaltando 

as possibilidades de atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo, na Sala de Recursos e espaços da sala 

comum. 



 

3. Conteúdos:  

 

Corrida dos sapinhos 

 

Fonte: http://educacaoespecial-

nedivonfruauff.blogspot.com.br/2012/08/materi

ais-e-jogos-adaptados.html 

Jogo da Velha 

      

Fonte: http://carinharte.blogspot.com.br/ 

search/label/Artesanato%20em%20EVA 

Jogo da Velha 

 

Fonte: http://educacaoespecial-

nedivonfruauff.blogspot.com.br/ 

2012/08/materiais-e-jogos-adaptados.html

 

 



 

4. Encaminhamento: 

 Fundamentação teórica e metodológica dos objetivos dos jogos a serem trabalhados nessa etapa e sua relação com o 

processo ensino-aprendizagem; 

 Apresentar os jogos selecionados; 

 Confecção dos jogos em duplas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Título:  

 OFICINA PEDAGÓGICA: Construindo jogos, brinquedos e brincadeiras 

 

2. Objetivo: 

 Instrumentalizar as(os) alunas(os) do Formação de Docentes para atender alunos com necessidades educacionais 

especiais ou não, por intermédio de estratégias lúdicas e metodologia adequada, contribuindo para o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, memória e criatividade. Com a necessária mediação da 

professora PDE ressaltando as possibilidades de atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo, na 

Sala de Recursos e espaços da sala comum. 



 

3. Conteúdos:  

Jogo de Associação 

 

Fonte: http://www.elo7.com.br/jogo-de-

associacao/dp/185ECE 

 

 

Calculadora Manual 

 

Fonte: http://educacaoespecial-

nedivonfruauff.blogspot.com.br/2012/08/materi

ais-e-jogos-adaptados.html 

 

Encaixe de formas geométricas 

 

Fonte: http://educacaoespecial-

nedivonfruauff.blogspot.com.br/2012/08/materi

ais-e-jogos-adaptados.html

 

4. Encaminhamento: 

 Fundamentação teórica e metodológica dos objetivos dos jogos a serem trabalhados nessa etapa e sua relação com o 

processo ensino-aprendizagem 

 Apresentar os jogos selecionados 

 Confecção dos jogos em duplas. 

 



 

 

 

1. Título:  

 OFICINA PEDAGÓGICA: Construindo jogos, brinquedos e brincadeiras 

 

2. Objetivo: 

 Instrumentalizar as(os) alunas(os) do Formação de Docentes para atender alunos com necessidades educacionais 

especiais ou não, por intermédio de estratégias lúdicas e metodologia adequada, contribuindo para o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, memória e criatividade. Com a necessária mediação da 

professora PDE ressaltando as possibilidades de atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo, na 



 

 

Sala de Recursos e espaços da sala comum. 

 

3. Conteúdos:  

 

Jogos da Memória Texturizado 

 

Fonte: http://edumaterialpedagogico.blogspot. 

com.br/2012/08/a-crianca-que-enxerga-

estabelece-uma.html 

 

Jogos da Memória Texturizado 

 

Fonte Arquivo Pessoal 

 

 

Descubra e Cubra 

 

Fonte arquivo pessoal 

 

4. Encaminhamento: 

 Fundamentação teórica e metodológica dos objetivos dos jogos a serem trabalhados nessa etapa e sua relação com o 

processo ensino-aprendizagem; 

 Apresentar os jogos selecionados; 

 Confecção dos jogos em duplas. 

 



 

 

 

1. Título:  

 OFICINA PEDAGÓGICA: Construindo jogos, brinquedos e brincadeiras 

 

2. Objetivo: 

 Instrumentalizar as(os) alunas(os) do Formação de Docentes para atender alunos com necessidades educacionais 

especiais ou não, por intermédio de estratégias lúdicas e metodologia adequada, contribuindo para o desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores como: o raciocínio, concentração, atenção, memória e criatividade. Com a necessária mediação da 

professora PDE ressaltando as possibilidades de atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo, na 

Sala de Recursos e espaços da sala comum. 



 

 

3. Conteúdos:                Sudoku          Sudoku 

  

Fonte: http://edumaterialpedagogico.blogspot.com.br/2012/08/a-crianca-

que-enxerga-estabelece-uma.html 

 

Fonte http://4.bp.blogspot.com/-hjwU_hPOSh8/ 

TdAjBmTxttI/AAAAAAAAACU/sL6QcbHXHpc/s1600/100_3062.JPG 

 

Dominó Texturizado 

 

Fonte: http://edumaterialpedagogico.blogspot.com.br/2012/08/a-crianca-

que-enxerga-estabelece-uma.html 

Dominó de Figuras Geométricas 

 

Fonte: http://evelinecruz.blogspot.com.br/2013/02/domino-das-figuras-
geometricas-feito-de.html



 

 

 

4. Encaminhamento: 

 Fundamentação teórica e metodológica dos objetivos dos jogos a serem trabalhados nessa etapa e sua relação com o 

processo ensino-aprendizagem; 

 Apresentar os jogos selecionados; 

 Confecção dos jogos em duplas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Título: 

PLANEJANDO A INTERVENÇÃO 

 

2. Objetivo:  

 Planejar com as(os) alunas (os) do Formação de Docentes formas adequadas de aplicação dos jogos estudados e 

confeccionados anteriormente, considerando o atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo. 

 



 

 

 

3. Conteúdos:  

 Objetivos geral e específico; 

 Seleção de estratégias e metodologias; 

 Conteúdos a serem trabalhados com o jogo; 

 Avaliação dos resultados dos jogos no processo ensino-aprendizagem; 

 

4. Encaminhamento: 

 Roteiro mediado pela professora PDE de um Plano de Aplicação dos Jogos; 

 Realização do Plano em duplas; 

 Socialização dos Planos em plenária aos demais participantes; 

 Debate e questionamentos sobre a aplicação e o atendimento às NEE. 

 

 



 

 

 

1. Título:  

FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS JOGOS CONFECCIONADOS 

 

2. Objetivo:  

 Aplicação dos jogos entre as(os) alunas(os) do Formação de Docentes de formas, com a mediação da professora PDE, 

ressaltando as possibilidades de atendimento às necessidades de cada aluno incluído no processo educativo, na sala de recursos 

e espaços da sala comum. 

 



 

 

 

3. Conteúdos:  

 Regras dos jogos; 

 Integração entre os alunos do Formação de Docentes; 

 Aplicabilidades dos jogos considerando: objetivos, conteúdos, encaminhamento metodológico e avaliação. 

 

4. Encaminhamento: 

 Divisão da sala em ateliers com jogos nas mesas; 

 Escolha e participação pelos alunos do Formação de Docentes dos jogos de preferência; 

 Avaliação pelo grupo das etapas realizadas; 

 Considerações finais por parte da professora PDE das atividades realizadas e dos objetivos almejados; 

 Encerramento. 
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