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Resumo: 

 

O tema da inclusão tem sido motivo de 
preocupação por parte dos educadores, os 
quais apresentam dificuldades em trabalhar 
com essa questão nas escolas. Neste 
contexto, entende-se que a disciplina de 
Educação Física pode em muito auxiliar 
alunos com dificuldades de aprendizagem na 
escola, especialmente aqueles que 
frequentam a Sala de Recursos. Diante disso, 
o presente projeto tem por objetivo 
desenvolver, através de grupo de estudo, 
metodologias diferenciadas em Educação 
Física para trabalho com os alunos inclusos, 
mais especificamente aqueles que 
apresentam deficiência intelectual (DI) e 
transtorno do déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH), e que frequentam a 
Sala de Recursos, visando a melhoria de sua 
aprendizagem no cotidiano escolar. O público 
alvo serão preferencialmente professores de 
Educação Física, aberto também à 
participação de professores das demais 
disciplinas. Por meio de um grupo de estudos 
serão desenvolvidos discussões sobre textos 



que abordem o tema, bem como, 
apresentações de práticas que poderão 
auxiliar os professores nas suas aulas.  

Palavras-chave: Educação Física. Inclusão. Sala de Recursos. 

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 

Público: 

 

Professores de Educação Física e 

professores das demais disciplinas do Ensino 

Fundamental. 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

 Sabemos que trabalhar a inclusão gera muitos conflitos na escola, pois a 

maioria dos professores ainda visualiza que os alunos com deficiência deveriam 

frequentar as escolas especiais. Isso por entender que os alunos sempre foram 

educados junto a  alunos com as mesmas dificuldades e  com professores 

especializados e/ou preparados  que trabalham de maneiras diferentes das que eles 

trabalham nas escolas regulares. (BRIEN, O.J & BRIEN, L.C APUD STAINBACK, S 

& STAINBACK, W, 1999, p. 48) 

 Essa dificuldade dos professores em trabalhar com a inclusão nas escolas, 

ocorre não por preconceito, mas porque não possuem nem formação acadêmica, 

nem formação continuada específica para tal. Neste contexto, entende-se que a 

disciplina de Educação Física pode contribuir com alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem na escola, especialmente aqueles que frequentam a 

Sala de Recursos (SR).  

 Nesse sentido se faz importante enunciar uma frase citada por Soler (2005, p. 

79) na qual afirma que:  

A Inclusão é uma grande oportunidade para a Escola se transformar e se 
modernizar e também uma chance de os professores se aprimorarem 
investindo em formação, tornando-se competentes para lidar com a 
diversidade, visando uma nova escola e, conseqüentemente, uma nova 
sociedade. 

 Como a educação inclusiva abrange um vasto e diversificado alunado, o 

presente estudo terá suas discussões direcionadas àqueles que apresentam 

deficiência intelectual (DI) e/ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH), uma vez que,  a partir de um levantamento realizado com todas escolas 

jurisdicionada ao Núcleo Regional de Educação (NRE) do muncípio de Irati-PR, 

foram apontados como principais ocorrências  que interferem no processo de ensino 

e aprendizagem das  escolas. 
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 Diante desse assunto, muitas vezes polêmico na escola, o desafio é buscar e  

revelar de que forma a disciplina de Educação Física pode promover o 

desenvolvimento desses alunos junto às SR.  

[...] as aulas de Educação Física podem revelar-se excelentes 
oportunidades de relacionamento, convívio e respeito entre as diferenças, 
de desenvolvimento de ideias e de valorização humana, para que o outro 
seja considerado. Destaca-se que a inclusão não apresenta caridade ou 
assistencialismo, mas condição de afirmar a pluralidade, a diferença, o 
aprendizado com o outro, algo que todos os alunos devem ter como 
experiência formativa (PARANÁ, 2008, p. 60-61). 

 Sendo assim, a proposta será desenvolver, ao final da etapa do grupo de 

estudos, um caderno pedagógico, com possibilidades teórico metodologicas, o qual 

servirá de auxílio tanto aos professores de Educação Física, como aos  professores 

das demais disciplinas, no processo de inclusão escolar.  
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3.ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 Este caderno foi elaborado com a intenção de subsidiar teórica e 

metodologicamente professores de Educação Física e das demais disciplinas do 

ensino fundamental e professores das SR. Será realizado um grupo de estudos, com 

no máximo vinte e cinco  participantes,  tendo oito encontros de quatro horas  

perfazendo um total de trinta e duas horas, onde todos os participantes receberão 

certificação, obtendo cem por cento de frequência. Os encontros acontecerão no 

C.E. João de Mattos Pessôa, a princípio nas quartas feiras, com início às dezoito 

horas.  Nesse caderno, apresentaremos a fundamentação teórica de todo o trabalho 

que será realizado e as quatro etapas em que os estudos acontecerão sendo elas: 

 Primeira etapa: Serão realizadas discussões para conhecimento do 

significado de DI e TDAH, auxiliados por textos, vídeos e palestras. 

 Segunda etapa: Discutir a realidade das SR. Quem são os alunos, porque 

estão frequentando, quais as dificuldades encontradas pelos professores da SR. 

 Terceira etapa: Debater como a disciplina de Educação Física pode contribuir 

com os professores de SR, no trabalho com os alunos, e como os professores de 

Educação Física em suas aulas no ensino regular trabalham com os alunos que 

frequentam as SR em contraturno. 

 Quarta etapa: Debater uma proposta interdisciplinar da Educação Física junto 

às demais disciplinas da escola, na formação dos alunos que frequentam as SR. 

 As etapas do trabalho serão realizadas partindo da teoria, utilizando-se de 

textos. Serão apresentados slides e vídeos, utilizando sala de aula, data show, lousa 

digital e TV pen drive. Serão realizadas discussões e debates sobre o tema 

proposto. Por fim, partiremos para a prática de atividades, as quais auxiliarão os 

professores no seu trabalho com os alunos de salas de recursos e do ensino regular, 

pois as atividades serão utilizadas pelos professores de Educação Física e 

professores  SR nas  suas aulas. Os professores participantes das demais 

disciplinas terão conhecimento sobre as discussões e sobre as atividades práticas, 
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as quais serão importantes e que poderão auxiliá-los durante suas aulas, visto que o 

tema desse caderno é de valia para todos. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 - INCLUSÃO NA ESCOLA 

  

 Século XXI e a palavra inclusão não soa tão bem como deveria, mesmo nos 

ambientes escolares. A discussão é intensa para que aconteça uma transformação 

do sistema regular de ensino, onde a inclusão se concretize de fato. Debate-se 

muito de como seria um ambiente democrático, mais incluso, mas as resistências 

ainda são muitas. Considerando que a educação é para Todos, a escola deve   

preparar para se tornar uma escola inclusiva, e essa inclusão não é apenas de 

deficientes, mas de crianças em situação de risco, os excluídos, a diversidade. 

Então o que seria Inclusão? Dentre tantas definições identifica-se a inclusão sendo 

um termo usado para a integração de alunos com deficiências no ensino regular, 

mas também inclusão de crianças, jovens e adultos que sofram qualquer tipo de 

exclusão, dentro e fora da escola. Inclusão também pressupõe que a escola seja 

participativa, respeitando as diferenças. No processo de inclusão deve haver um 

maior envolvimento dos pais na escola, para que o ensino e aprendizagem 

consigam ter melhor qualidade. Ou seja, a inclusão nada mais é do que todos unidos 

por uma mesma causa, a melhoria da qualidade seja do ensino e aprendizagem, 

seja de igualdades. (FERREIRA, W.B, 2005, p. 42, 43, 44). 

 Segundo Ropoli et al (2010, p. 7), "a inclusão rompe com os paradigmas que 

sustentam o conservadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais 

em seus fundamentos".  Isto se deve  ao fato de que a escola na atualidade precisa 

estar preparada para receber alunos com diferenças, dessa forma fugindo do 

modelo atual. Os autores complementam ainda afirmando que "Ambientes escolares 

inclusivos são fundamentados em uma concepção de identidade e diferenças, em 

que as relações entre ambas não se ordenam em torno de oposições binárias. Neles 

não se elegem uma identidade como norma privilegiada em relação às demais" 

(ROPOLI et al, 2010, p. 7). 
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 A educação, deve garantir o direito às diferenças, pois como já relatado, a 

escola é resultante de uma multiplicidade de alunos. 

A diferença (vem) do múltiplo e não do diverso. Tal como ocorre na 
aritmética, o múltiplo é sempre um processo, uma operação, uma ação. A 
diversidade é estática, é um estado, é estéril. A multiplicidade é ativa, é 
fluxo, é produtiva. A multiplicidade é uma máquina de produzir diferenças - 
diferenças que são irredutíveis à identidade. A diversidade limita-se ao 
existente. A multiplicidade estende e multiplica, prolifera, dissemina. A 
diversidade é um dado - da natureza ou da cultura. A multiplicidade é um 
movimento. A diversidade reafirma o idêntico. A multiplicidade estimula a 
diferença que se recusa a se fundir com o idêntico (SILVA, 2000, p.100 
101). 

 É por meio da representação que a diferença e a identidade passam a existir 

e temos, dessa forma, ao representar o poder de definir identidades, currículos e 

práticas escolares (ROPOLI et al, 2010, p. 8). 

 A própria Declaração de Salamanca, Espanha, entre 07 a 10 de junho de 

1994, proclama que:  

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 

de aprendizagem que são únicas, 

 Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 

diversidade de tais características e necessidades, 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada 

na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades. 

 Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 

mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 

para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à Maioria 

das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da 

eficácia de todo o sistema educacional. 
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 Contudo, percebe-se que, desde 1994 a declaração de Salamanca existe, 

mas o que percebemos que ainda em meados de 2014, dez anos após ainda não se 

concretizou tal declaração em vários ambientes escolares, dessa forma a escola 

ainda é um espaço de exclusão e não de inclusão. A escola recebe alunos inclusos, 

mas é excludente em sua prática. De forma geral as escolas declaram incluir todos 

os alunos, mas neste meio ainda há resistência na aceitação dessa Inclusão. 

 

4.2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA/DIFERENTE OU DIFERENÇAS 

 

 Para Ropoli et al (2010, p. 8), educação inclusiva concebe a escola como um 

espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas 

capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas 

de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. Significa que a 

escola deve entender, ter clareza de que os alunos apresentam diferenças, essas 

devem ser respeitadas. Pois para a escola inclusiva todos os alunos são vistos como 

normais nas suas diferenças. A escola deve estar preparada para essas diferenças 

as quais a cercam. E mais, a escola deve compreender que cada aluno tem suas 

potencialidades e seus limites, os quais devem ser considerados e respeitados. 

A escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, e sua 
pedagogia tem como meta questionar, colocar em dúvida, contrapor-se, 
discutir e reconstruir as práticas que, até então, têm mantido a exclusão por 
instituírem uma organização dos processos de ensino e de aprendizagem 
incontestáveis, impostos e firmados sobre a possibilidade de exclusão dos 
diferentes, à medida que estes são direcionados para ambientes 
educacionais à parte (ROPOLI et al, 2010, p. 9). 

 A escola só será uma escola inclusiva quando for capaz de reconhecer as 

diferenças que cada aluno apresenta, sabendo que cada um é diferente e diante 

disso buscar um processo educativo visando a progressão de todos integralmente. A 

escola deve ser um espaço agradável onde o aluno se sinta acolhido por todos, seja 

por companheiros, demais alunos, professores, direção, equipe pedagógica  e 

funcionários da escola. Para isso, não só o professor deve se apropriar de novas 

metodologias, muitas vezes mudando sua prática pedagógica, como todos os 

setores da escola devem buscar conhecimentos para saber como proceder com 
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alunos inclusos. Essas mudanças não são fáceis e nem tão pouco ocorrem de forma 

imediata. Tornar-se-á uma realidade, de fato, quando todos os segmentos da escola 

estiverem se atualizando e aceitando as diferenças, como também estarem 

dispostos a aplicar práticas pedagógicas que venham a contribuir para a inclusão na 

escola. 

 Por isso entende-se que, criar uma escola inclusiva onde todos os alunos 

compreendam que são aceitos, valorizados, respeitados envolve mudar seus 

currículos bem como a maneira de ensiná-los. Só assim os alunos  poderão 

contribuir podendo se sentir pertencente. Importante é que os alunos não achem que 

o preço a pagar seja a indiferença a suas próprias diferenças em relação aos seus 

colegas. Para tanto, entende-se que os professores devem sim lidar com as 

diferenças, pois uma vez as ignorando será compreendido perante as alunos como 

algo que não deve ser comentado e o pior, será comentado pelos alunos em 

segredo conotando exclusão, isolamento e até mesmo momentos de cochichos e 

risadas. Por isso é função do professor conhecer e se apropriar das diferenças e 

oportunizar aos alunos experimentar e compreender as diferenças para que todos se 

sintam num mesmo ambiente, acolhedor e seguro. (SHEVIN, M.S, APUD 

STAINBACK, S & STAINBACK, W, 1999, p. 288, 289). 

 

4.3 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - 

AEE 

 

 Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE, um serviço da educação especial que "identifica, elabora e 

organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para 

a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas" 

(SEESP/MEC, 2008). 

 O AEE auxilia na formação dos alunos, sendo que sua oferta deve ser 

obrigatória em todas as escolas. Nessas escolas deve existir um espaço, o qual é 
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denominado de Sala de Recursos Multifuncionais. Para que estes realmente 

apresentem êxito, é necessário que seja realizada a construção de uma proposta 

pedagógica que venha de encontro às necessidades dos alunos, bem como  

formação continuada para os professores que atuarão nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

No Estado do Paraná, a avaliação psicoeducacional no contexto escolar 
tem sido realizada com a finalidade de orientar professores e demais 
profissionais da escola, tanto no direcionamento pedagógico quanto na 
indicação de procedimentos adequados às necessidades educacionais dos 
alunos com problemas de aprendizagem, público alvo da Educação 
Especial e dos que apresentam transtornos funcionais específicos. A 
avaliação psicoeducacional no contexto escolar é um conjunto de 
procedimentos realizados no contexto escolar com o intuito de investigar o 
processo de ensino-aprendizagem para entender a origem dos problemas 
de aprendizagem dos alunos e propor intervenções pedagógicas, e, 
subsidiar mudanças na ação pedagógica do professor, na gestão escolar e 
na indicação de apoios pedagógicos adequados (PARANÁ, 2013, p. 5-6). 

 Diante disto pode-se perceber que todo esse processo é relevante a partir do 

momento que o professor entenda a necessidade de mudar sua prática pedagógica.  

  

4.4 - PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Quanto ao papel do professor na Educação Física Inclusiva, Soler (2005, p. 

107), afirma que: 

O papel do professor de Educação Física na inclusão, como em qualquer 
outra modalidade de ensino, é o de criar desequilíbrios, apresentando ao 
seu aluno, o novo e o desconhecido, pois diante do desafio, a criança tende 
a assimilar o conhecimento, utilizando os recursos motores e mentais que 
possui.  

 Assim, entende-se que o professor de Educação Física deve transmitir o 

conhecimento de forma que o educando tenha condição de assimilá-lo, incluindo os 

alunos no ambiente físico e social. Não é tarefa fácil, mas, enquanto professores de 

Educação Física, temos que tentar fazer com que todos os alunos se enquadrem no 

grupo, cada um com sua diferença. 

 Para Carmo apud Leucas (2012, p. 26),  
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o objetivo da intervenção do professor que atua no campo da Educação 
Física para os alunos com deficiência é potencializar as possibilidades de 
participação ativa dessas pessoas por meio de programas com foco na 
atividade física/movimento corporal humano. 

 O professor deve conhecer o grupo de alunos, perceber suas diferenças, para 

a partir disso, elaborar seu plano de trabalho docente, elevando gradativamente as 

dificuldades nas atividades propostas, buscando estratégias e novos saberes.   

 Cruz apud Leucas (2012, p. 27) destaca que "as diferenças não podem 

significar antagonismos ou exclusão; ao contrário, devem mobilizar os docentes a 

buscar saídas e a construir soluções para esses problemas a partir de diferentes 

ângulos". 

   Assim, é importante que o professor apresente de forma clara a atividade a 

ser realizada, para que o aluno possa ter a visão global do que será realizado. As 

atividades realizadas devem ser sempre planejadas e não completamente 

improvisadas durante as aulas. Importante também se faz que o professor sempre 

se mantenha atualizado, buscando referências, capacitações, para que seu trabalho 

seja melhor desenvolvido no  seu contexto. 

 

4.5 - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS DO 

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

 Conforme justificado anteriormente, a proposta do presente projeto será 

desenvolver um trabalho com os professores participantes com o foco voltado para 

alunos participantes das salas de recursos. Diante da realização de pesquisa junto 

às escolas dos Municípios jurisdicionados ao NRE de Irati, constatou-se que a 

maioria dos alunos que frequentam as SR, os quais possuem problemas de 

aprendizagem escolar apresentam DI e TDAH. 

 Para entender melhor o que significa DI e TDAH, recorremos ao documento 

da Secretaria de Estado da Educação, elaborado sob a coordenação da 

Superintendência de Estado da Educação/Departamento de Educação Especial e 
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Inclusão Educacional (SEED/SUED/DEEIN) e do Centro Estadual de Avaliação e 

Orientação Pedagógica, publicado no ano de 2013 e intitulado "Curso de Avaliação 

Psicoeducacional no Contexto Escolar - Subsídios para a Avaliação 

Psicoeducacional no Contexto Escolar - Orientações Pedagógicas" (Anexo 1) 
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5. ENCONTROS 
 

 

 

 

 Apresentação da proposta de trabalho aos professores participantes.  

 Conhecer os conceitos de  DI - Deficiência Intelectual e TDAH - Transtornos 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

 

 Mostrar a proposta desenvolvida no caderno temático  a fim de que os 

professores participantes tomem  conhecimento do processo pedagógico que 

será desenvolvido nos encontros. 

 Verificar através de questionários distribuídos, quais disciplinas são 

ministradas pelos professores que participarão do grupo de estudos, seus 

conhecimentos sobre DI - Deficiência Intelectual e TDAH - Transtornos de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade e o que esperam do grupo de estudos. 

 Apresentar os significados de DI - Deficiência Intelectual e TDAH - 

Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade e como proceder no 

ambiente escolar. 
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  Apresentação da proposta de trabalho a ser realizada de acordo com o 

estudo realizado no caderno temático. Para essa apresentação será utilizado o data 

show. 

 

 

 

 Entrega de questionários (ficha de referência pedagógica) aos professores 

participantes para que os mesmos respondam. Para isso será utilizado alguns  

minutos da aula.  

 

 

 

 

1. Nome: 

2. Estabelecimento de Ensino: 

3. Município: 

4. Defina o que é sala de recursos?  

5. Você sabe quem são os alunos que frequentam a sala de recursos e porque eles 

as frequentam? 

6. Você sabe significado de Deficiência Intelectual e Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade. Explique o que entende? 

Fonte: PARANÁ, Secretaria de Estado de Educação do. Curso DE AVALIAÇÃO 
PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: SUBSIDIOS PARA AVALIAÇÃO 
PSICOEDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR - ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS. Curitiba: 
Superintendência de Estado da Educação Departamento de Educação Especial e Inclusão 
Educacional Centro Estadual de Avaliação e Orientação Pedagógica, 2013. Modificada pelo autor. 
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 Palestra com as profissionais do NRE - Núcleo Regional de Educação de Irati,  

professora Sandra Lilian Zarpellon Passos e Ana Claudia Valenga Venar, as quais  

respondem pela pasta de Educação Especial. As mesmas irão apresentar uma 

palestra referente ao tema DI  - Deficiência Intelectual e TDAH - Transtornos de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

 

 

 

 

 Logo após a palestra será aberto para as discussões, quando os participantes 

poderão realizar perguntas referentes ao assunto explanado. 
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 Sala de Recursos Multifuncional  

 Atividades práticas 

  

 

 Apresentar aos participantes documentos oficiais norteadores sobre o 

funcionamento das SR - Salas de Recursos, para que sejam conhecidos  e 

discutidos; 

 Trabalhar atividades práticas a fim de que os participantes conheçam, 

vivenciem e explorem seus limites e  possibilidades em relação ao ritmo, 

coordenação motora, expressão corporal, criatividade, memória e trabalho 

em equipe a fim de possam repassar aos seus alunos na suas aulas.  

  

 

  

 Inicialmente será efetuada uma dinâmica com os participantes.  

 

      
http://goo.gl/VczdXX 

 

 

Objetivo: Para reflexão da importância do próximo em nossa vida 

Material: Pirulito para cada participante. 
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Procedimento: Todos em círculo, de pé. É dado um pirulito para cada participante, e 

os seguintes comandos: todos devem segurar o pirulito com a mão direita, com o 

braço estendido. Não pode ser dobrado, apenas levado para a direita ou esquerda, 

mas sem dobrá-lo. A mão esquerda fica livre, para trás e não poderá ser usada. 

Primeiro solicita-se que desembrulhem o pirulito, já na posição correta (braço 

estendido, segurando o pirulito e de pé, em círculo). Quando a maioria conseguir (se 

a estiver demorando demais deixe que abram usando a mão esquerda) dê a 

seguinte orientação: sem sair do lugar em que estão, mão esquerda atrás, direita 

segurando o pirulito e esticado sem poder dobrá-lo, todos devem chupar o pirulito! 

Aguardar até que alguém tenha a iniciativa de imaginar como executar esta tarefa, 

que só há uma: oferecer o pirulito para a pessoa ao lado!!! Assim, automaticamente, 

os demais irão oferecer e todos poderão chupar o pirulito. Encerra-se a dinâmica, 

cada um pode sentar e continuar chupando, se quiser o pirulito que lhe foi oferecido. 

FONTE:  http://amoremensinar.blogspot.com.br/2009/03/dinamica-do-pirulito-para-1-reuniao-com.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Apresentação dos questionários respondidos pelos professores no primeiro 

encontro, onde os mesmos terão a oportunidade de se apresentarem ao grande 

grupo para que todos se conheçam e se sintam motivados e empenhados no 

mesmo objetivo 

Variação: Pode ser realizada também cada participante 

com um pirulito em sua cadeira. Pede-se para que 

cada participante tente abrir o pirulito mas sem utilizar 

as mãos.  

* O participante que conseguir entender a dinâmica irá 

abrir com suas mãos o pirulito do colega.  

* Objetivo: Importância do trabalho em equipe para 

ajudar nas diferenças. 
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 Será distribuído aos participantes a INSTRUÇÃO N° 016/2011 – SEED/SUED 

-  Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, na Educação Básica, disponível em  

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/Instrucao162011.pdf. 

 Para a realização da leitura da INSTRUÇÃO N° 016/2011 – SEED/SUED -  

Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, na Educação Básica, será realizado a 

divisão de grupos. Cada grupo ficará com dois temas para realizar a leitura e 

explanar ao grande grupo e posterior discussão. 

 

 

 

 

 

 

Estabelece critérios para o atendimento 

educacional especializado em SALA DE 

RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO I, na 

Educação Básica – área da deficiência 

intelectual, deficiência física neuromotora, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

transtornos funcionais específicos 

 

A Superintendente da Educação, no uso de suas atribuições e, considerando: 

 • a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N° 9394/96; 

 • o Decreto Federal N° 7611, de 17 de novembro de 2011; 

 • e os preceitos legais que regem a Educação, emite 
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Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica é um atendimento 

educacional especializado, de natureza pedagógica que complementa a 

escolarização de alunos que apresentam deficiência Intelectual, deficiência física 

neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais 

específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino. 

 

 

Apoiar o sistema de ensino, com vistas a complementar a escolarização de alunos 

com deficiência Intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do 

desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede Pública 

de Ensino. 

 

 

Alunos matriculados na rede pública de ensino com: 

3.1 Deficiência intelectual: Em conformidade com a Associação Americana de 

Retardo Mental, alunos com deficiência intelectual são aqueles que possuem 

incapacidade caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual 

e no comportamento adaptativo e está expresso nas habilidades práticas, sociais e 

conceituais, originando-se antes dos dezoito anos de idade. 

3.2 Deficiência física neuromotora: aquele que apresenta comprometimento motor 

acentuado, decorrente de sequelas neurológicas que causam alterações funcionais 

nos movimentos, na coordenação motora e na fala, requerendo a organização do 

contexto escolar no reconhecimento das diferentes formas de linguagem que utiliza 

para se comunicar ou para comunicação. 

3.3 Transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um 

quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa 

definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicose) e transtornos invasivos sem outra 

especificação. 

3.4 Transtornos funcionais específicos: Refere-se a funcionalidade específica 

(intrínsecas) do sujeito, sem o comprometimento intelectual do mesmo. Diz respeito 
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a um grupo heterogêneo de alterações manifestadas por dificuldades significativas: 

na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades 

matemáticas, na atenção e concentração. 

 

 

A Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica deverá 

obrigatoriamente estar contemplada no Projeto Político-Pedagógico e Regimento da 

Escola, funcionará com características próprias em consonância com as 

necessidades específicas do aluno nela matriculado. 

4.1 Quanto à carga horária: 

a) Nas instituições estaduais, cada Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica terá autorização para funcionamento de 20 horas/aulas semanais, 

sendo 16 horas/aula para efetivo trabalho pedagógico e 4 (quatro) horas-atividade 

do professor, de acordo com a legislação vigente. 

b) Nas escolas municipais, cada Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica terá autorização de funcionamento de 20 horas/relógio semanais. 

A carga-horária reservada para hora-atividade do professor deve respeitar a 

normatização da mantenedora. 

4.2 Quanto aos recursos materiais 

A Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica deve ser 

organizada com materiais didáticos de acessibilidade, recursos pedagógicos 

específicos adaptados, equipamentos tecnológicos e mobiliários. Entre estes 

destacam-se os jogos pedagógicos que valorizem os aspectos lúdicos, estimulem a 

criatividade, a cooperação, a reciprocidade e promovam o desenvolvimento dos 

processos cognitivos. 

4.3 Quanto ao número de alunos 

O número máximo é de 20 (vinte) alunos com atendimento por cronograma, para 

cada Sala de Recursos Multifuncional - Tipo I, na Educação Básica. 

4.4 Quanto ao cronograma de atendimento 

a) O horário de atendimento ao aluno, na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, 

na Educação Básica deverá ser em período contrário ao que este está matriculado e 

frequentando a classe comum. 
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b) O atendimento educacional especializado deverá ser realizado por cronograma. 

Poderá ser individual ou em grupos, de forma a oferecer o suporte necessário às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, consonante a área específica, 

favorecendo seu acesso ao conhecimento. 

c) O cronograma de atendimento deve ser flexível, organizado e reorganizado 

sempre que necessário de acordo com as necessidades educacionais dos alunos. 

d) No cronograma deve constar um horário para realização do trabalho colaborativo 

com professores do ensino regular e família. 

e) A Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica deverá atender 

os alunos matriculados da escola onde está autorizada, assim como alunos de 

outras escolas públicas da região. 

f) Outras possibilidade de organização do cronograma deverão ter anuência da 

direção e equipe pedagógica do estabelecimento de ensino, devidamente registrada 

em ata, com vistas a atender as necessidades e especificidades de cada localidade. 

4.5 Quanto à frequência 

a) O aluno frequentará a Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação 

Básica o tempo necessário para superar as dificuldades e obter êxito no processo de 

aprendizagem na classe comum. 

b) O número de atendimento pedagógico deverá ser de 2 (duas) a 4 (quatro) vezes 

por semana, não ultrapassando 2 (duas) horas/aula diárias. 

c) O professor da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica 

deverá registrar o controle de frequência dos alunos em Livro de Registro de Classe 

próprio do sistema. 

d) O horário de atendimento da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica deverá seguir a estrutura e funcionamento da escola onde está 

autorizada. 

4.6 Quanto à documentação 

a) Cabe à secretaria da escola que mantém a Sala de Recursos Multifuncional – 

Tipo I, na Educação Básica, a responsabilidade sobre a documentação do aluno. 

b) Na pasta individual do aluno, além dos documentos exigidos para a classe 

comum, deverá conter os relatórios de avaliação psicoeducacional no contexto 
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escolar que indicou este atendimento especializado e relatório pedagógico do aluno, 

elaborado a partir do conselho de classe, conforme regimento escolar. 

c) Quando o aluno frequentar a Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica em escola diferente ao da classe comum, esta deverá constar na 

pasta individual a documentação citada no item anterior, vistada pela equipe técnico-

pedagógica de ambas as escolas. 

d) No histórico escolar não deverá constar que o aluno frequentou Sala de Recursos 

Multifuncional - Tipo I, na Educação Básica. 

e) Para transferência do aluno, além dos documentos da classe comum, deverão ser 

acrescentadas cópias do relatório de avaliação psicoeducacional no contexto escolar 

e o relatório pedagógico. 

4.7 Quanto à Matrícula e Desligamento 

a) As instituições deverão matricular o aluno no Sistema Estadual de Registro 

Escolar – SERE, de acordo com os códigos próprios do serviço. 

b) Todas as escolas deverão registrar o aluno público-alvo da Educação Especial da 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica, no Censo Escolar 

MEC/INEP. 

c) O desligamento do aluno da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica deverá ser formalizado por meio de relatório pedagógico 

elaborado pelo professor especializado, juntamente com a equipe pedagógica, 

devendo ficar arquivado na pasta individual do aluno. 

 

5.1 Plano de Atendimento Educacional Especializado - é uma proposta de 

intervenção pedagógica a ser desenvolvida de acordo com a especificidade de cada 

aluno. Será elaborado a partir das informações da avaliação psicoeducacional no 

contexto escolar, contendo objetivos, ações/atividades, período de duração, 

resultados esperados, de acordo com as orientações pedagógicas da SEED/DEEIN. 

5.2 Ação pedagógica 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo 

I, na Educação Básica deverá partir dos interesses, necessidades e dificuldades de 
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aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo subsídios pedagógicos, 

contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos na classe comum e, utilizando-se 

ainda, de metodologias e estratégias diferenciadas, objetivando o desenvolvimento 

da autonomia, independência e valorização do aluno. O trabalho pedagógico deverá 

ser realizado em 3 eixos: 

a) Eixo 1 - Atendimento individual: 

• Sala de Recursos Multifuncional tipo I, na Educação Básica – anos iniciais: 

trabalhar o desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade 

cognitiva (áreas do desenvolvimento). 

• Sala de Recursos Multifuncional tipo I, na Educação Básica – anos finais: 

trabalhar o desenvolvimento de processos educativos que favoreçam a atividade 

cognitiva (áreas do desenvolvimento) e os conteúdos defasados dos anos iniciais, 

principalmente de leitura, escrita e conceitos matemáticos. 

• Sala de Recursos Multifuncional tipo I, na Educação Básica – ensino médio: 

trabalhar o desenvolvimento de processos educativos, que favoreçam a atividade 

cognitiva e os conteúdos defasados, principalmente de leitura, escrita e conceitos 

matemáticos. 

b) Eixo 2 - Trabalho colaborativo com professores da classe comum  

Tem como objetivo desenvolver ações para possibilitar o acesso curricular, 

adaptação curricular, avaliação diferenciada e organização estratégias pedagógicas 

de forma a atender as necessidades educacionais especiais dos alunos. 

c) Eixo 3 - Trabalho colaborativo com a família 

Tem como objetivo possibilitar o envolvimento e participação desta no processo 

educacional do aluno. 

5.3 Avaliação de Ingresso 

Se efetiva a partir da avaliação psicoeducacional no contexto escolar, que possibilita 

o reconhecimento das necessidades educacionais especiais dos alunos com 

indicativos de: 

a) deficiência intelectual, a avaliação inicial deverá ser realizada pelo professor de 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou pedagogo da escola. Deverá enfocar 

aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, produção de 

textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas 
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do desenvolvimento, considerando as habilidades adaptativas, práticas sociais e 

conceituais, acrescida necessariamente de parecer psicológico com o diagnóstico da 

deficiência. 

b) deficiência física neuromotora, a avaliação inicial deverá ser realizada pelo 

professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou pedagogo da escola. 

Deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 

produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem 

como as áreas do desenvolvimento, considerando ainda, a utilização da 

comunicação alternativa para escrita e/ou para fala, recursos de tecnologias 

assistidas e práticas sociais, acrescida de parecer de fisioterapeuta e fonoaudiólogo. 

Em caso de deficiência intelectual associado, complementar com parecer 

psicológico. 

c) transtornos globais do desenvolvimento, a avaliação inicial deverá ser 

realizada pelo professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou pedagogo 

da escola. Deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, 

interpretação, produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre 

outros, bem como as áreas do desenvolvimento, acrescida necessariamente por 

psiquiatra ou neurologista e complementada quando necessário, por psicólogo. 

d) transtornos funcionais específicos: a avaliação inicial deverá ser realizada pelo 

professor de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I e/ou pedagogo da escola, 

sendo: 

• Distúrbios de aprendizagem – (dislexia, disortografia, disgrafia e discalculia), 

deverá enfocar aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, 

produção de textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem 

como as áreas do desenvolvimento, acrescida de parecer de especialista em 

psicopedagogia e/ou fonoaudiológico e complementada quando necessário, por 

psicólogo. 

• Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade – TDA/H, deverá enfocar 

aspectos relativos à aquisição da língua oral e escrita, interpretação, produção de 

textos, sistemas de numeração, cálculos, medidas, entre outros, bem como as áreas 

do desenvolvimento, acrescido de parecer neurológico e/ou psiquiátrico e 

complementada quando necessário, por psicólogo. 
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5.4 Requisitos de ingresso na Sala de Recursos Multifuncional - tipo I, na 

Educação Básica 

a) Sala de Recursos Multifuncional - tipo I, anos iniciais 

• Alunos que nunca frequentaram serviços da Educação Especial: avaliação 

psicoeducacional no contexto escolar, conforme item 5.3. 

• Alunos egressos de Classe Especial ou Escola de Educação Especial: realizar 

apenas a avaliação pedagógica com vistas a atualização do Plano de Atendimento 

Educacional Especializado (item 5.1). 

b) Sala de Recursos Multifuncional - tipo I, anos finais 

• Alunos que nunca frequentaram serviços da Educação Especial: avaliação 

psicoeducacional no contexto escolar, conforme item 5.3. 

• Alunos egressos de Sala de Recursos Multifuncional (Tipo I) anos iniciais, Classe 

Especial ou Escola de Educação Especial: realizar apenas a avaliação pedagógica 

com vistas a atualização do Plano de Atendimento Educacional Especializado (item 

5.1). 

c) Sala de Recursos Multifuncional - tipo I, ensino médio 

• Alunos egressos de Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, anos finais do ensino 

fundamental. 

• Realizar apenas a avaliação pedagógica com vistas a atualização do Plano de 

Atendimento Educacional Especializado (item 5.1). 

5.5 O processo de avaliação psicoeducacional no contexto escolar deverá ser 

orientado e vistado pela equipe de Educação Especial do NRE 

 

 

6.1 A avaliação processual na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação Básica objetiva acompanhar o desenvolvimento do aluno e traçar novas 

possibilidades de intervenção pedagógica. O desenvolvimento do aluno deverá ser 

observado/analisado no contexto comum de ensino e no atendimento educacional 

especializado. 

6.2 Os avanços acadêmicos do aluno tanto na classe comum como na Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica, devem estar registrados em 
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relatório pedagógico, elaborado a partir do parecer dos professores das disciplinas 

no conselho de classe. 

6.3 A frequência do aluno na Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação 

Básica, deverá ser registrada no Livro de Registro de Classe próprio do Atendimento 

Educacional Especializado - AEE. 

 

 

 

a) Identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos. 

b) Participar da avaliação psicoeducacional no contexto escolar dos alunos com 

indicativos de deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos 

globais do desenvolvimento, e transtornos funcionais específicos, em conformidade 

com as orientações da SEED/DEEIN. 

c) Elaborar Plano de Atendimento Educacional Especializado, com metodologia e 

estratégias diferenciadas, organizando-o de forma a atender as intervenções 

pedagógicas sugeridas na avaliação psicoeducacional no contexto escolar. 

d) Organizar cronograma de atendimento pedagógico individualizado ou em 

pequenos grupos, devendo ser reorganizado, sempre que necessário, de acordo 

com o desenvolvimento acadêmico e necessidades do aluno, com participação da 

equipe pedagógica da escola e família. 

e) Registrar sistematicamente todos os avanços e dificuldades do aluno, conforme 

plano de atendimento educacional especializado e interlocução com os professores 

das disciplinas. 

f) Orientar os professores da classe comum, juntamente com a equipe pedagógica, 

na flexibilização curricular, avaliação e metodologias que serão utilizadas na classe 

comum. 

g) Acompanhar o desenvolvimento acadêmico do aluno na classe comum, visando à 

funcionalidade das intervenções e recursos pedagógicos trabalhados na Sala de 

Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica. 

h) Realizar um trabalho colaborativo com os docentes das disciplinas no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. 
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i) Desenvolver um trabalho colaborativo junto às famílias dos alunos atendidos na 

Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na Educação Básica com o objetivo de 

discutir e somar as responsabilidades sobre as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas. 

j) Participar de todas as atividades previstas no calendário escolar, especialmente no 

conselho de classe. 

k) Produzir materiais didáticos acessíveis, considerando as necessidades 

educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino 

comum a partir da proposta pedagógica curricular. 

l) Registrar a frequência do aluno Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, na 

Educação 

Básica em livro de chama próprio do AEE. 

 

  

 

 

8.1 A direção da escola deve garantir espaço físico. 

8.2 Alunos avaliados conforme orientações pedagógicas da SEED/DEEIN, 

regularmente matriculados e frequentando sala comum na Educação Básica da rede 

pública de ensino. 

8.3 Professor especializado em cursos de pós-graduação em educação especial ou 

licenciatura plena com habilitação em educação especial ou habilitação específica 

em nível médio, na extinta modalidade de estudos adicionais e atualmente na 

modalidade normal. 

8.4 Protocolar a documentação exigida de acordo com as orientações da 

SEED/CEF/DEEIN. 

8.5 Encaminhar o protocolado para SEED/DEEIN para análise pedagógica e 

providências. 
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Curitiba 22 de novembro de 2011. 

Meroujy Giacomassi Cavet 

Superintendente da Educação 

 

FONTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:  Disponível em 

http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/Instrucao162011.pdf, acesso em 16/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de vídeos para reflexão sobre DI - 

Deficiência Intelectual  e TDAH - Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=m2DTIZfCq0k. 

Acesso em 23/10/2014      

https://www.youtube.com/watch?v=BRkdTUutHws. Acesso em 

23/10/2014 
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  Em roda, todos de mãos dadas. Solicitar que os participantes verifiquem bem 

quem são as pessoas que estão a sua direita e a sua esquerda. Ao sinal, soltar as 

mãos e andar pelo espaço. Em certo momento pedir para todos pararem, no lugar 

onde estão. Os participantes deverão pegar nas mãos de quem estavam (direita e 

esquerda) por entre os demais participantes. A roda ficará toda enrolada e os 

participantes deverão usar estratégias para conseguir desenrolar e fazer um círculo, 

sem soltar das mãos. Podem passar por baixo e por cima das mãos, sem soltar. 

Objetivo é desenrolar o nó e fazer a roda novamente. 

 Após a realização da atividade discutir sobre a importância da atividade, 

sobre as estratégias utilizadas pelo grupo, sobre a importância do trabalho em 

equipe e o que mais o grupo gostaria de colocar referente à atividade realizada. 

FONTE: Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=My0Y8F15HZk. Acesso em 23/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação: A mesma atividade em roda, 

onde a mesma vai se fechando e   os 

participantes não podem pegar na mão do 

participante que está a sua direita e nem 

de quem está a sua esquerda.  
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 Atividades práticas  

 Inclusão na escola 

  

 

 Discutir de que maneira a inclusão acontece na escola 

 Vivenciar atividades práticas visando a atenção e percepção,  com a intenção 

de que as mesmas sejam aplicáveis nas suas aulas 

 

 

 

 

 Fonte: Google imagem - imagem balão 

 

 Cada participante de posse de uma bexiga. Dentro de cada bexiga estará um 

papel escrito frases relacionada à cultura inclusiva na escola.  

 Cada participante enche sua bexiga, amarra e ai começam a se movimentar 

pelo espaço. Ora batendo a bexiga com a mão direita para cima, ora com a mão 

esquerda, trocando de mãos, batendo só com a cabeça, alternando pernas. Em 

certo momento todos deverão bater a bexiga para o alto, trocando bexigas sem 

deixá-las cair no chão. Explorar bem a bexiga, podendo ser em duplas, trios. Após a 

atividade ser realizada e que todos os participantes estejam descontraídos, pedir 

para que cada um estoure sua bexiga e pegue o papel que estará dentro. Cada um 
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deverá ler o que está escrito em seu papel e formar pequenos grupos para discutir e 

explanar ao grande grupo o que entenderam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 

"Desenvolver culturas inclusivas supõe a criação de 

uma comunidade escolar segura, acolhedora, 

colaborativa e estimulante" 

Fonte: VALDEZ, Daniel - É preciso desenvolver culturas inclusivas. Pátio, 

ensino médio, profissional e técnico. Ano 6, nº 22, set/nov, 2014, pag. 

19 

 

Grupo 2 

"A ideia de inclusão parte do princípio de que todos 

são diferentes" 

Fonte: VALDEZ, Daniel - É preciso desenvolver culturas inclusivas. 

Pátio, ensino médio, profissional e técnico. Ano 6, nº 22, set/nov, 

2014, pag. 20 

 

Grupo 3 

"A escola é heterogeneidade, diversidade, e essa 

diversidade há de ser fonte de enriquecimento e de 

aprendizagem mútua" 

Fonte: VALDEZ, Daniel - É preciso desenvolver culturas inclusivas. Pátio, 

ensino médio, profissional e técnico. Ano 6, nº 22, set/nov, 2014, pag. 21 
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 Após as apresentações realiza-se a leitura na íntegra o texto  de Daniel 

Valdez intitulado "É Preciso Desenvolver Culturas Inclusivas", o qual responde as 

questões apresentadas pelos grupos para que os participantes façam a reflexão de 

suas apresentações. 

FONTE: VALDEZ, Daniel - É preciso desenvolver culturas inclusivas. Pátio, ensino médio, 

profissional e técnico. Ano 6, n. 22, set/nov, 2014, pag. 18, 19, 20, 21. 

 

 

 

 

 Apresentação Vídeo: 

 

 

 

 Logo após será realizado um debate sobre a atuação do professor diante de 

algum aluno incluso na escola. Qual seria a atitude do professor? 

FONTE:  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BlS1q2Sw0Zc Acesso em 16/10/2014. 

 

 

 

 

. 

 

Grupo 4 

"O movimento pela educação inclusiva supõe a 

reestruturação das escolas para responder às 

necessidades de todas as crianças. Exige-se uma série 

de mudanças metodológicas e organizacionais" 

Fonte: VALDEZ, Daniel - É preciso desenvolver culturas inclusivas. Pátio, 

ensino médio, profissional e técnico. Ano 6, nº 22, set/nov, 2014, pag. 

20. 
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 Os participantes ficam sentados nos seu lugares. Para cada dia da semana 

existe um movimento específico. Primeiro realizar junto os movimentos, depois eles 

realizam ao comando do professor. Explorar mudando a ordem dos dias a fim de 

verificar a memória e reação em realizar os movimentos com precisão. Pode ser 

variado utilizando partes do corpo. 

 

Segunda-feira: mãos abertas paradas  

Terça-feira: mãos abertas girando   (mais ou menos) 

Quarta-feira: mãos comendo  

Quinta-feira: positivo  

Sexta-feira: indo embora 

Sábado: dançando  

Domingo: dormindo ou rezando 

 

FONTE: Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

15/05/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar som e colocar uma música. Fazer com que os participantes andem 

pelo espaço de qualquer maneira. Pedir para que andem para frente, para trás, para 

o lado direito, para o lado esquerdo, andar dois passos e saltar e explorar vários 

movimentos. Em determinado momento, solicitar que os participantes realizem 

 

Variação: Disponível em  

http://www.youtube.com/watch?v=4M2JWYaNCDg, acesso em 

22/10/2014. Essa variação utiliza-se partes do corpo. 
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movimentos contrários ao solicitado. Ex: andar para frente (o participante deverá 

andar para trás), andar para trás (o participante deverá andar para frente). 

FONTE: Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

15/05/2014.  

 

 

 

 

 

  

 Em duplas, um sentado de frente para o outro no chão, com as pernas e 

braços cruzados. Deverá colocar uma bolinha de papel, jornal, ou um objeto 

qualquer no centro dos participantes. Começa-se a contar a estória do chapeuzinho 

vermelho. Objetivo da brincadeira é: cada vez que a pessoa que está contando a 

estória falar VERMELHO, deve-se tentar pegar o objeto que está no meio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação: Essa brincadeira pode ser 

utilizada de acordo com o conteúdo 

trabalhado. Ex: Voleibol. Conta-se algum 

assunto que seja referente ao voleibol e a 

cada acerto pega-se o objeto. Ex: No 

voleibol o jogo termina com 25 pontos. 

Lembrando que deve-se falar algo que não 

esteja correto para ver como os alunos 

saem.  
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 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades realizadas. 
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 Atividades práticas 

 Papel do professor na escola diante da inclusão 

  

 

 Discutir qual é o real papel do professor na escola e como o mesmo se porta 

diante da diversidade de corpos 

 Vivenciar atividades práticas com a intenção de que as mesmas sejam 

aplicáveis nas suas aulas, visando coordenação motora, raciocínio, atenção, 

lateralidade. 

 

 

 

 

 

 Em círculo, os participantes devem escolher uma pessoa para ser o 

adivinhador. Este deve sair do local. Em seguida, os outros devem escolher um 

mestre para encabeçar os movimentos/mímicas. Tudo que o mestre disser ou fizer, 

todos devem imitar. O adivinhador tem duas chances para saber quem é o mestre. 

Se errar volta e se acertar o mestre vai e seu lugar.  

FONTE: http://pt.slideshare.net/danielasipert/110-dinmicas-de-grupo?next_slideshow=1. Acesso em 

26/10/2014 
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 Solicitar para que seja realizado  grupos de até quatro pessoas. 

 Dentro de uma caixa terá alguns recortes de textos relacionados ao papel do 

professor e da escola diante da inclusão, onde quarteto se apropriará de  um. Será 

proporcionado aos grupos um certo tempo para que possam discutir o que pensam 

sobre o recorte abordado. Em seguida, farão a apresentação para o grande grupo. 

Objetivo é que depois de cada explanação o grande grupo se manifeste sobre o 

assunto. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Hoje, as expressões educação inclusiva, inclusão, necessidades especiais,fracasso escolar, 
evasão, formação de professoras, gestão participativa, projeto educacionais, e muitas outras fazem 
parte de nosso dia-a-dia trabalhando no sistema educacional brasileiro. Aonde quer que eu vá, seja 
em São Paulo ou no sertão Pernambucano, escuto sempre as mesmas preocupações, os mesmos 
dilemas e os mesmo desafios. Poderia dizer também que escuto as mesmas queixas e dúvidas... 
 
 
 

 

 

 

 

Variação: Poderá colocar mais de 

um adivinhador e mesmo que 

estes não acertem sempre trocá-

los para que todos participem. 

                      



 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de 

qualidade para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.41, 2005. 

 

 

 

 

 

Dos Gestores 

_ " A escola não possui 
professores 
ou recursos especializados... 
desculpe..." 
_ Nós não temos classes especiais 
e nossos professores 
não estão preparados para 
receber crianças com deficiência. 
NÃO podemos 
aceitá-lo... 

 

 

Dos gestores e professores: 
_ "Eu não sou contra a inclusão... 
mas como receber 
uma criança com deficiência 
numa sala com mais de 
40 crianças??? " 
_ "Criança com necessidade 
especial? Ah! Sim, temos 
uma professora que é 
maravilhosa. 
Ela adora essas 
crianças e aceita ficar com 
elas na sua classe... 

 

 

Dos professores: 
_ "Eu entendo e concordo que 

todas as crianças têm os 
mesmos direitos à educação, 

mas como eu vou dar 
conta de todos os meus 

alunos(as) e ainda dar "atenção" 
e cuidar de uma criança 

com deficiência?" 
_ "Eu não estou "preparada" 

para receber uma criança 
"especial" na minha sala de 

aula." 
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"A Educação Inclusiva surgiu, e vem crescendo no mundo inteiro, com base no pressuposto de que 
TODA criança tem direito à educação de qualidade e de que, portanto, os sistemas educacionais têm 
que mudar para poder responder a essas necessidades. Na educação inclusiva defendemos que 
TODAS as crianças SÃO ESPECIAIS e, por isso mesmo, devem receber o que a escola tem de 
melhor – em outras palavras todas as escolas devem ser especiais. Como crianças especiais, 
TODAS têm direito de acesso à educação e de conviver com as crianças de seu próprio bairro, seus 
irmãos, seus colegas, seus pais ou familiares e TODAS merecem nossa atenção, cuidado e 
aperfeiçoamento. A Educação Inclusiva, portanto, não diz respeito somente às crianças com 
deficiência – cuja grande maioria no Brasil ainda permanece fora das escolas, porque nós nem 
tentamos aceitá-las – mas diz respeito a todas as crianças que enfrentam barreiras: barreiras de 
acesso à escolarização ou de acesso ao currículo, que levam ao fracasso escolar e à exclusão 
social. Na verdade, são essas barreiras que são nossas grandes inimigas e devem ser foco de nossa 
atenção para que possamos identificá-las, entendê-las e combatê-las."  
 
FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de 
qualidade para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.42, 2005. 

O que dizer sobre isso enquanto professores? 

 

 

 

Na minha jornada pessoal e profissional, tenho visto muitos professores sem recursos materiais algum e que 
possuem, sem dúvida, um coração inclusivo. Mas estes ainda me parecem poucos, diante do exército de 
professores que ainda acreditam que as escolas somente servem para os que são mais afortunados, possuem 
famílias estruturadas ou que são intelectualmente mais preparados. A professora com um coração inclusivo, 
independentemente das condições existenciais precárias de seus alunos, busca com sua ação pedagógica 
criar igualdade de oportunidades para combater a desigualdade existente na sociedade. Esta professora terá, 
contudo, uma atenção profissional especial àqueles que são massacrados pelas condições em que vivem. 
Será que todos nós não poderíamos tentar fazer parte de um movimento que busca a igualdade de 
oportunidades que nós gostaríamos de ver para os nossos próprios filhos? O movimento pelas escolas 
inclusivas tem como principal objetivo romper com as práticas didático- pedagógicas autoritárias e alienantes, 
que não reconhecem o papel fundamental do aluno no processo ensino-aprendizagem. As práticas que 
aprendemos nas universidades ou no dia-a-dia das escolas são práticas que vêem o aluno como um mero 
recipiente de conhecimentos. Não reconhecem a experiência e os conhecimentos que o aluno já possui. Desta 
forma, tais práticas não promovem a autonomia na aprendizagem ou parceria para a construção do 
conhecimento. A escola que conhecemos quer sim controlar o estudante, amordaçá-lo e silenciá-lo. É muito 
comum ouvir professores dizendo que “não tem como controlar a turma.” Mas será que o controle é a resposta 
a este novo aluno? Eu acredito que a escola que aí está não reconhece no estudante um sujeito de sua história 
e, portanto, lhe nega o direito à contribuir na construção de sua cidadania, por isso, os estudantes reagem e 
provocam sérios conflitos de poder dentro das escolas. 
 
FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de qualidade 

para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.43, 2005 
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De forma mais simples, podemos dizer que incluir significa fazer parte da comunidade da escola, ser 
reconhecido como um membro da comunidade escolar, ter as mesmas oportunidades que os outros têm e ser 
tratado como um igual, um par. Mais recentemente, dois autores ingleses, Ainscow & Tweddle (2003, pág., 10-
11) expressaram a considerável confusão sobre o significado da inclusão para as comunidades educacionais 
que fazem parte de sua pesquisa na Inglaterra. Porém, estes autores identificaram quatro elementos- chave na 
sua definição como se segue: Inclusão é um processo, o quer dizer, nunca termina porque sempre haverá um 
aluno que encontrará barreira para aprender; Inclusão diz respeito à identificação e remoção de barreiras, e isto 
implica coleta contínua de informações que são valiosas para entender a performance dos alunos a fim de 
planejar e estabelecer metas; Inclusão diz respeito à presença participação e aquisição de todos os alunos. 
Presença diz respeito à frequência e pontualidade dos alunos na sua escolarização. Participação tem a ver com 
como os alunos percebem a sua própria aprendizagem e se a mesma possui qualidade acadêmica. Aquisição se 
refere aos resultados da aprendizagem em termos de todo conteúdo curricular dentro e fora de escola Inclusão 
envolve uma ênfase nos grupos de estudantes que podem estar com risco de marginalização, exclusão e baixa 
performance educacional. Envolve o monitorando cuidadoso (estatísticas) pelas autoridades educacionais locais 

de alunos com risco de exclusão, assim como o apoio oferecido às escolas para assegurar que as mesmas 
estão lidando com as barreiras, a fim de prevenir que esses alunos não sejam excluídos. Vocês concordam com 
os autores citados no texto? 
FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de qualidade 
para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.44, 45, 2005 

 

A formação de educadores para uma escola inclusiva não se restringe a cursos de capacitação, reciclagem, 
aperfeiçoamento e outros que são oferecidos em diferentes instâncias educacionais. À reflexão individual 
sobre a prática em sala de aula deve se somar ao conhecimento científico já existente sobre estratégias de 
ensino mais dinâmicas e inovadoras. Tenho visitado muitas escolas no Brasil e, independentemente dos 
recursos materiais disponíveis, tenho sistematicamente visto metodologias de ensino extremamente pobres e 
ineficientes quanto a promoverem a aprendizagem de cada aluno . Um colega inglês visitou em 2001 
algumas escolas brasileiras e em seu relatório de visita ele diz: “A situação das classes nas escolas 
regulares, em geral, é bastante sem graça, sem atrativos. Com poucas exceções, as classes possuem 
paredes limpas, sem trabalhos dos alunos à mostra, os móveis são de qualidade pobre, com filas de carteiras 
individuais alinhadas e voltadas para o quadro. As lições parecem consistir de cópias de textos do quadro e 
há pouca evidência de um envolvimento construtivo entre professores e suas turmas. Minhas impressões 
eram de que os professores possuíam somente uma abordagem para ensinar e que as aulas não têm 
propósito, direção ou forma. Nas escolas secundárias muitos estudantes foram observados conversando 
enquanto ignoravam seus professores nas classes. Eu também conversei com alguns estudantes que se 
sentiam desmotivados com as faltas frequentes de seus professores Nós, educadores brasileiros, sabemos 
que essas impressões refletem a realidade em nossas escolas. Desta forma, precisamos, urgentemente, 
modificar nossas práticas educacionais desatualizadas e desmotivantes para ensinar e aprender a planejar 
uma nova forma de ministrar aulas, que seja mais dinâmica, interessante e participativa. O conteúdo 
curricular pode se tornar mais acessível a todas as crianças, jovens e adultos em escolarização se foram 
trabalhados por meio de estratégias de ensino participativas e inovadoras que possibilitam ao educando 
aprender a aprender autônoma e colaborativamente. 
FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de qualidade 
para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.46, 2005 
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  Apresentação vídeo 

 

A escola não pára nunca, por isso precisamos mudar com a escola em movimento. As salas de aula, 
por sua vez, são como pequenos organismos vivos dentro da escola. Cada classe tem vida e 
personalidade próprias. Cada turma estabelece um ´clima´ próprio que não pode ser negligenciado pelo 
professor que planeja suas aulas. O professor-educador deve conhecer cada um de seus alunos, 
aprender sobre a personalidade e clima de sua turma, entender sobre as relações de poder dentro da 
sala de aula, sobre as experiências, os interesses e os conflitos subjacentes às relações humanas que 
permeiam a convivência diária. Neste ambiente educacional inclusivo com uma filosofia participativa e 
democrática, a criança, o adolescente e o adulto serão considerados seres humanos em sua 
integralidade e não pessoas com tragédias pessoais, mesmo quando existem tragédias insuperáveis 
em suas vidas, tais como, violência doméstica, abuso sexual, miséria, etc. Toda e qualquer pessoa 
nesta nova escola será vista como um ser em potencial para aprender, contribuir e se desenvolver 
plenamente até atingir a cidadania como tanto sonhou e lutou nosso saudoso Paulo Freire (1979). Ele 
nos mostrou que a inclusão não é uma utopia, mas uma possibilidade a ser realizada, desde que todos 
nós iniciemos uma luta contra nossos preconceitos e formas mais mascaradas de prática de exclusão. 
Assim, não podemos pensar em inclusão sem atingirmos o âmago dos processos exclusionários tão 
inerentes à vida em sociedade. Reconhecer a exclusão, seja ela de qualquer natureza e tome a forma 
que tomar, é no meu entendimento, o primeiro passo para nos movermos em direção à inclusão na sala 
de aula, na escola, na família, na comunidade ou na sociedade. 
FONTE:  FERREIRA, Windyz B. Educação Inclusiva: será que sou a favor ou contra uma escola de 
qualidade para todos. Revista da Educação Especial. Brasília: MEC/ SEESP, v.1, n.1, p.46, 2005 
 
 

Após as apresentações dos 
pequenos grupos lança a questão 
para o grupo. Você é a favor ou 
contra a Educação Inclusiva?  
Logo em seguida será passado 
um pequeno vídeo para reflexão. 



 

 

46 

 

 

 

 Logo após será realizado um debate sobre a atuação do professor  na escola 

diante das diversidades dos alunos, complementando a atividade anterior.  

FONTE: Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bgtOh1uXgxU. Acesso em 26/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Material utilizado: bolas, cordas, arcos e cones. 

 Duas filas  

 Primeiro: Os participantes deverão fazer zigue-zague pelos cones colocados 

a uma certa distância um do outro. Após deverão saltar com o pé direito dentro dos 

arcos dispostos próximo. Em seguida passar entre uma corda que está em 

movimento.  

 Segundo: Fazer o mesmo percurso com o pé esquerdo. 

 Terceiro: Fazer o percurso pulando com os dois pés dentro dos arcos. Uma 

pessoa ficará com uma bola no final onde após passar a corda receberá a bola e 

devolverá a pessoa. 

 Quarto: Mesmo percurso utilizando uma bola que será quicada a cada 

movimento realizado. (zigue-zague, pular dentro dos arcos com os dois pés, passar 

pela corda e passar bola para a pessoa).  

 Pode ser variado mudando a ordem dos materiais e movimentos. 
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 Nome: Exercício de ritmo 

 

 

 

 São palmas percutidas da seguinte forma: 

 DUAS BOLAS JUNTAS executamos DUAS PALMAS no tempo de uma 

(contratempo) 

 UMA BOLA executamos UMA BATIDA NAS PERNAS  

onde vemos ---- fazemos uma PAUSA 

Sem música e com música  

 

PALMA PALMA PEITO

----

----
 

FONTE:   Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

15/05/2014. 
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 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades realizadas. 
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 Atividades práticas 

 Jogos Matemáticos 

 Papel do professor de Educação Física na inclusão 

 Aceitação de mudanças no ambiente escolar 

 

 

 Discutir de que forma o professor de Educação Física pode realizar mudanças 

no ambiente escolar para melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. 

 Vivenciar atividades práticas com a intenção de que as mesmas sejam 

aplicáveis nas suas aulas, visando coordenação motora, coordenação motora 

fina, raciocínio, atenção, concentração, trabalho em equipe, socialização, 

resolução de problemas. 

 

 

 

 Apresentação vídeo 

 

 

 

 Logo após será realizado um debate sobre trabalho em equipe, os 

professores devem criar estratégias para melhorar suas aulas. O que os 
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participantes pensam sobre o que foi visto no vídeo? Nesse primeiro momento o 

objetivo é fazer com que os professores compreendam que em uma escola deve 

existir o trabalho de equipe para o processo ensino e aprendizagem aconteça de 

fato. 

FONTE: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e5JUYK6kF9M. Acesso em 26/10/2014 

 

 

 

 

 Apresentação de slides sobre a importância do papel do professor de 

Educação Física na Inclusão. Assim que os slides forem sendo passados realiza-se 

uma pausa para as discussões entre todos os participantes. 

O texto a seguir será transformado em vários slides para discussão: 

 

 

O papel do professor de Educação Física na inclusão, como em qualquer outra 

modalidade de ensino, é o de criar desequilíbrios, apresentando ao seu aluno, o 

novo e o desconhecido, pois diante do desafio, a criança tende a assimilar o 

conhecimento, utilizando os recursos motores e mentais que possui.  

 

Provocar desequilíbrios, porém não é deixar a criança à deriva; ela deve 

estabelecer uma ligação entre o conhecimento. 
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 . 

  

 

 

 

É fundamental que  o professor de Educação Física atue como mediador entre o 

conhecimento e o educando sempre dando espaço para a reflexão: fazer, e muito 

mais importante do que isto, compreender o que fez. 

 

 

O professor deve estar atento a alguns procedimentos na Educação Física 

Inclusiva: 

 Elaborar um projeto que contemple todas as diferenças 

 Sempre demonstrar o exercício 

 Conhecer o grupo de alunos e suas necessidades e dai planejar 

 Elevar o grau de dificuldade das atividades gradativamente 

 Ao final das atividades avaliá-las e se necessário transformá-las 

 Explicar a toda a comunidade escolar sua conduta pedagógica 

 Procure sempre planejar suas aulas e não improvisar 

 Sempre estar atualizado, aprofundado no assunto e sempre recorrer a 

bibliografias 

 Se possível registre suas aulas, com fotos, filmagens e anotações para 

avaliar o seu progresso e dos alunos 
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. 

 

FONTE: SOLER, Reinaldo. Educação Física Inclusiva na Escola: Em Busca de Uma Escola Plural. 

Rio de Janeiro: Sprint, 2005. p. 107,127, 131,153, 159, 227, 228. 

 

O professor deve sempre começar com uma atividade que a criança domina, e 

aos poucos ir incorporando novos elementos fazendo com que ela tenha que se 

reestruturar  internamente gerando sempre novos conhecimentos. 

O professor de Educação Física deve apresentar o espaço a ser utilizado em 

suas aulas e planejar suas aulas para que os alunos não corram risco de se 

acidentar. A sala de aula também é um espaço de aprendizagem. O espaço ideal 

é sempre aquele onde conseguimos realizar as atividades com qualidade 

 

Trabalhar todos os conteúdos estruturantes e se utilizar de materiais diversos 

para que se tenha qualidade e que todos os alunos possam participar das aulas. 

Pode ser utilizado pneus, bolas, bastões, cordas, arcos, jornais, garrafas 

plásticas, bolas de meia, colchonetes, sacos de areia, bancos, bexigas, revistas 

......... 

Avaliação deve ser realizada de maneira diferente. Temos que propor uma 

avaliação baseada em conhecimentos concretos e que sejam significativos para a 

vida do educando. Para o professor quanto mais depositar, melhor será o 

professor e quanto mais receber será melhor para o educando. 
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 Deve-se mover todos os discos da primeira torre para uma outra, seguindo as 

seguintes regras: 

1 - Você só pode mover 1 disco por vez; 

2 - Você só pode mover um disco quando ele estiver no topo de uma das torres; 

3 - Um disco maior nunca pode ficar sobre um disco menor. 

FONTE: Disponível em: http://www.jogosdaescola.com.br/play/index.php/raciocinio-logico/19-torre-de-

hanoi-i. Acesso em 26/10/2014. 

 

 

FONTE: http://www.ime.usp.br/lem/ens-mat/hanoi.gif 

 

  

Para a realização da atividade Torre de Hanoi, solicitar que os participantes realizem 

a confecção do material, que pode ser com EVA ou com papelão. A base poderá ser 

realizada com papelão ou com EVA de 5mm ou com mais ou menos 3 pedaços de 

papelão sobrepostos e colados para ficar com mais espessura. Depois coloca 3 

palitos de churrascos a uma distância igual dos 3. Em seguida corta os discos de 3 a 

6 cm de diâmetro utilizando um compasso. Pode começar o jogo com apenas 3 

discos, depois aumenta até 6 discos de tamanhos diferentes. 
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 Esse é um jogo matemático, porém a intenção nesse caderno com a 

realização dessa atividade é o trabalho cognitivo, desenvolver atenção, trabalho em  

equipe, coordenação motora fina, e não se a realização das questões matemáticas 

que o jogo envolve. 

Sugestão de confecção do jogo com EVA disponível no site: 

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/eva-jogo-torre-hanoi/, acesso em 26/10/2014. 

 

 

Material: 18 peças da seguinte maneira: 

Regras: 

1. Para jogar individualmente, deve-se formar um quadrado usando todas as peças, 

sem que se toquem, nem mesmo nos cantos. 

2. Para se jogar em dupla, podem-se adotar dois procedimentos: 

a) Cada jogador à sua vez, escolhe uma peça e a coloca sobre a base quadrada 

(não precisa ser adjacente à última colocada). Perde o jogo aquele que não 

conseguir, à sua vez, colocar uma peça dentro da área do quadrado, de acordo com 

as regras.  

b) Cada jogador escolhe nove peças antes do início da partida. À sua vez, só poderá 

colocar uma dentre as peças já selecionadas. O jogo prossegue até que os 

jogadores não possam mais colocar peças para formar o quadrado. Ganha quem 

ficar com menos peças ao final da partida. 

Fonte: Macedo, Lino e outros. Aprender com jogos e situações-problema – Artmed Editora, 2000. 

                                       

 

 



 

 

55 

 

Peça Quantidade 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 
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FONTE: Disponível em: http://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/pages/jogos/domino_4cores.htm. 

Acesso em 26/10/2014. 

 Para melhor entender o dominó quatro cores, assistir um vídeo explicativo. 

FONTE: Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=S96bzepys34. Acesso em 26/10/2014 

 Para a realização da atividade será confeccionado com os participantes as 

peças de tamanhos diferenciados conforme quadro acima. O material utilizado será 

cartolina de pelo menos 4 cores diferentes ou papel cartaz/cartão de 4 cores 

diferentes. 

 

 

 

 Material utilizado: corda, cone e bola de vôlei mais leve ou de borracha. 

 Duas filas 

 Primeiro: Dois participantes com uma corda segurando a uma certa altura do 

chão. Os demais participantes deverão de posse de uma bola, pular a corda, quicar 

a bola até um ponto determinado e arremessar a bola para tentar acertar os cones 

que estarão dispostos a uma certa distância com números. O participante deverá 

falar o número que pretende acertar. 

 Segundo: Dois participantes boleando a corda. Os participantes deverão 

passar pela corda quicando a bola. Em seguida realiza o arremesso no cone 

desejado. Idem ao realizado, porém pular uma vez pela corda. 

 FONTE: Atividade realizada na aula PDE 2014, professor Maickel Bach Padilha. Aula 

realizada no dia 08/10/2014, adaptada pela autora. 
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 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação: Nos cones colocar questões  

matemáticas ou questões da língua 

portuguesa, ou demais disciplinas. Ex: 

10+3= ou Capital do Brasil= ou Cite um 

verbo 

 



 

 

58 

 

 

 

 

 Atividades práticas 

 Papel do professor na escola 

 Aceitação de mudanças no ambiente escolar 

 

 

 Discutir de que forma o professor pode realizar mudanças no ambiente 

escolar para melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. 

 Discutir sobre a interação entre o trabalho do professor de Educação Física 

com as demais disciplinas da escola. 

 Vivenciar atividades práticas com a intenção de que as mesmas sejam 

aplicáveis nas suas aulas, visando coordenação motora, raciocínio, atenção,  

trabalho em equipe, socialização, onde os alunos vivenciarão as sensações 

de como são os alunos com deficiências.  

 

 

 

 Apresentação vídeo 

 

 

 

 Serão realizados três momentos: 

 Primeiro momento: Todos os participantes com os olhos vedados escutarão o 

vídeo para que possam ter a sensação de uma pessoa cega. Ao terminar a 
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atividade explorar o que sentiram e como imaginam que seja o vídeo. O que tem 

no mesmo. 

 Segundo momento: Tirar o som do vídeo e os participantes apenas olharão para 

que possam ter a sensação de uma pessoa surda. Ao terminar a atividade 

explorar o que perceberam e as diferenças em relação a primeira atividade. 

 Terceiro momento: Os participantes assistirão o vídeo agora com som e olhando 

para que percebam as diferenças. 

 Quarto momento: debate com os participantes sobre os demais momentos 

vividos. O que sentiram, sensação. 

 

FONTE: Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Quj3aIKkTqs - Acesso em 27/10/2014. 

Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Evelline Fontana. Aula realizada no dia 27/10/2014. 

 

 

: 

 

 

 

 Realizar a atividade em um espaço amplo, onde os participantes possam se 

locomover. 

 Em duplas: um da dupla fica com os olhos vendados. O que está sem a 

venda deve apenas falar para onde deve seguir. Não pode encostar em partes do 

corpo de quem está com os olhos vendados. Apenas guiá-lo através da voz. Ex: vai 

para a frente, vira para a direita, esquerda ......... 

FONTE : Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Evelline Fontana. Aula realizada no dia 

27/10/2014. 

 

 

 

 Pode ser realizada a atividade na sala de aula: 
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 O professor coloca vários papéis com nomes de filmes e músicas 

dentro de uma caixa, ou saco plástico, sem que os demais 

participantes vejam o que está escrito no papel.  

 Solicita que um dos participantes pegue um papel, onde constará o 

nome de uma música ou filme. Ex: E o Vento Levou, Dançando na 

Chuva, Borboletas ............ 

 O participante deverá verificar o nome escrito no papel e realizar 

movimentos, mímicas, sem poder falar, tentando fazer com que os 

demais tentem descobrir o nome que está escrito. 

 Quem acertar o nome que está no papel será o próximo a realizar a 

atividade. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os participantes ficarão sentados em roda. Farão uma bola com jornal 

a qual será utilizada durante a atividade. 

 Primeiro Momento: Aprender a cantar a música:  

 

As duas sugestões de atividades farão com que os participantes se coloquem no lugar das 

pessoas com deficiência visual e auditiva. Além disso as mesmas são atividades que para 

serem realizadas precisam ter atenção, concentração, confiança, coordenação motora 
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"Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros 

fazem zigue, zigue zá". 

 Segundo Momento: realizar o movimento com a bola de papel.  Cantar a  

música onde  os participantes vão passando as bolas de papel  um para o outro do 

lado direito, de maneira que cada um fique sempre com uma bolinha ao final da 

música. Variar para o lado esquerdo. 

 Terceiro Momento: realizar mais movimentos durante a música. 

"Escravos de Jó jogavam caxangá ( participantes vão passando as bolinhas de 

papel um para o outro do lado direito, e depois esquerdo), Tira, ( cada um levanta a 

bolinha que está na sua mão) Põe, (colocam as bolinhas de novo no chão) Deixa 

ficar ( deixa ficar no chão), Guerreiros com guerreiros ( continuam a passar a bolinha 

de papel), Fazem zigue (colocam a bolinha de papel na frente do participante à 

direita, mas não soltam), zigue, (colocam a bolinha de papel à frente do participante 

da esquerda, mas não soltam) zá ( colocam a bolinha de papel na frente do jogador 

à direita novemante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os participantes deverão confeccionar uma bola utilizando uma bexiga, 4 

folhas de jornal e fita adesiva larga. Após será realizado atividades com a bola 

Variação: Solicitar que os participantes realizem movimentos 

com a música escravos de jó em grupos. Criarem seus 

movimentos.  Assistirem os vídeos indicados. 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ4RwyTUKt4. Acesso 

em 08/11/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=jpvOqJWgQqo. Acesso 

em 08/11/2014 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpvOqJWgQqo Acesso 

em 05/11/2014.   
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(andando com a bola nos pés, batendo com as mãos). Em duplas realizar 

movimentos de chutar um para o outro, arremessar a bola um para o outro. Realizar 

movimentos dos esportes ( toque, chutes, arremessos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

08/10/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 Em roda, sentado na cadeira e com o copo encima da carteira. Assistir o 

vídeo e realizar a atividade do ABC dos copos. 

FONTE: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74 Acesso em 05/11/2014.  

Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 08/10/2014. 

 

 

 

 

Sugestão:  Montar um circuito dos 

esportes (Voleibol, basquetebol, futsal 

e handebol) com utilização das bolas 

confeccionadas  onde os participantes 

passarão por todas as estações. 
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 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades  realizadas. 
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 Atividades práticas 

 

 

 Vivenciar atividades práticas com a intenção de que as mesmas sejam 

aplicáveis nas suas aulas, visando coordenação motora, raciocínio, atenção, 

trabalho em equipe, socialização. 

 

 

 Leitura em slides da mensagem: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conta uma lenda que Deus 
convidou um homem para conhecer 
o céu e o inferno. 
Foram primeiro ao inferno. 
Ao abrirem uma porta, o homem viu 
uma sala em cujo centro havia um 
caldeirão de substanciosa sopa e à 
sua Volta estavam sentadas 
pessoas famintas e desesperadas. 

Cada uma delas segurava uma 
colher, porém de cabo muito 
comprido, que lhes possibilitava 
alcançar o caldeirão, mas não 
permitia que colocassem a sopa na 
própria boca. O sofrimento era 
Grande. 
Em seguida, Deus levou o homem 
para conhecer o céu. 
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Entraram em uma sala 
idêntica à primeira: havia o 
mesmo caldeirão, as pessoas 
em Volta e as colheres de 
cabo comprido. A diferença é 
que todos estavam saciados. 
Não havia fome, nem 
sofrimento. 

 

'Eu não compreendo', disse o 
homem a Deus, 'por que aqui 
as pessoas estão felizes 
enquanto na outra sala 
morrem de aflição, se é tudo 
igual?' 
Deus sorriu e respondeu: 
'Você não percebeu? É 
Porque aqui eles aprenderam 
a Dar comida uns aos outros.' 
 
 

 

1. Egoísmo: as pessoas no 'inferno' 
estavam altamente preocupadas 
com a sua própria fome, impedindo 
que se pensasse em alternativas 
para equacionar a situação; 

2. Criatividade: como todos 
estavam querendo se safar da 
situação caótica que se 
encontravam, não tiveram a 
iniciativa de buscar alternativas 
que pudessem resolver o 
problema; 

 

 

3. Equipe: se tivesse havido o 
espírito solidário e ajuda mútua, a 
situação teria sido rapidamente 
resolvida. 
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FONTE:  http://amoremensinar.blogspot.com.br/2009/03/dinamica-do-pirulito-para-1-reuniao-com.html 

 

 Assistir o vídeo para complementar os slides. 

 

 

  

 Abra  para as discussões sobre: 

 Trabalho coletivo na escola. 

 Importância da participação e apoio dos pais nas atividades escolares. 

 Como se dará o sucesso na escola diante das dificuldades encontradas, seja 
na inclusão, diversidade, trabalho de equipe. 

FONTE:  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo Acesso em 18/11/2014 

 

 

 

 Material: bexiga, fita crepe larga, elástico branco, corda e   prato de papelão 

médio. 

Dificilmente o individualismo consegue transpor barreiras. 
· O espírito de equipe é essencial para o alcance do sucesso. 

· Uma equipe participativa, homogênea, coesa, vale mais do que um batalhão 
de pessoas com posicionamentos isolados. 

Isso vale para qualquer área de sua vida, especialmente a profissional. 
E, lembre sempre: A alegria faz bem à saúde; estar sempre triste é morrer aos 

poucos. 
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 Encher uma bexiga de festa redonda nao muito cheia. Deve ficar mais ou 

menos do tamanho de uma bola de futsal feminino.  

 Passar fita crepe larga por toda ela umas duas a tres vezes até ficar bem 

firme. 

 Pegar o prato de papelão e fazer dois furinhos ao meio do mesmo. Passar o 

elástico por entre os furos e fazer uma amarração na qual fixe a mão. 

 Realizar primeiro movimentos apenas com a bola, jogando para o 

companheiro, lançando com uma mão depois com a outra. Realizar toques 

entre os companheiros, em duplas, em trios. Realizar chutes, passes. 

Explorar os movimentos. 

 De posse do prato de papelão encaixado na mão pelo elástico, pegar a bola e 

bater no mesmo, simulando uma raquete. Realizar o movimento em duplas. 

 Criar um jogo de raquetes. Dois participantes seguram uma corda a uma certa 

altura. Dividir em cada lado o mesmo número de participantes. Ficam dois a 

tres participantes na quadra. Quem rebater sai e deixa o que está na espera 

entrar. Sempre que rebater sai e entra outro. Não pode deixar a bola cair 

 Quem está segurando a corda também poderá ser um jogador. 

 

 

FONTE : Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

08/10/2014. 

Sugestão: Caso deseje, poderá fazer um cabo no prato de papelão com 

jornal ou papelão e fazer uma raquete, segurando no cabo para realizar 

as atividades, visto que na atividade acima foi realizado com elástico 

onde a mão se encaixava no prato. 
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 Essa atividade pode ser realizada na quadra, ou em algum local amplo. 

Desenhar a pista em que o aluno deve percorrer seguindo o mapa abaixo. Nos 

círculos estará escrito o número dentro. Pode ser realizado várias pistas diferentes 

com mais números e com maior dificuldade de realização. Lembrando que o aluno 

para realizar a pista deve estar com o mapa em mãos e passar pelos números 

certos. 

 

                                                                                                           Pista 1 

 

 

 

 

 

  

1 

  

 Saída 

Chegada 

 

 

   

1 32  

2 34  

3 37  

4 35  

5 31  

6 39  

7 36  

8 38  

9 33  

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 
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 Material: bolinhas de tênis, borracha ou bolinhas confeccionadas com bexiga 

e painço. 

 Formação: Em roda. O participante que está de posse da bolinha passa para 

uma pessoa, está passa para outra, até que todos peguem a bolinha uma vez. 

 Detalhe da atividade: Você só pode receber da mesma pessoa e passar para 

a mesma pessoa sempre. Ou seja todos os participantes pegarão apenas uma vez 

na bolinha porque receberão da mesma pessoa. 

 Colocar duas bolinhas na roda, três e quantas desejar. A atividade começará 

a se tornar mais difícil  pois o participante deverá ficar atento e ter boa reação para 

receber e passar as bolinhas. 

 Como sugestão poderá fazer a atividade sentada em roda, depois em pé, 

depois com a roda se movimentando para o lado direito, esquerdo. 

FONTE : Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Gláucia Kronbauer. Aula realizada no dia 

28/10/2014. 

 

 

Poderá ser realizado futuramente essa atividade com mapas reais da escola em provas 
de gincanas e principalmente nas aulas de Educação Física, onde os alunos exploram 
todo o espaço da escola. 

Também poderá ser realizado a atividade de corrida de orientação na quadra com 2 

pistas, onde os alunos terminam uma e seguem para a próxima. 
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 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades realizadas. 
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 Reflexões sobre o grupo de estudos 

 

 

 Discutir com os participantes sobre os encontros realizados. 

 Refletir sobre o papel do educador na escola diante da inclusão. 

 Analisar pontos positivos e negativos dos encontros. 

 

 

 Dois desenhos iguais, podendo ser uma borboleta, estrela, sol, coração, 

corpo humano, sendo que um será molde. Está deverá estar grudada no quadro, ou 

colocada na mesa para que todos possam ver e estar com números atrás dela. A 

outra será cortada e colocado os números correspondentes atrás para que depois 

de realizada a atividade seja montada como a primeira. 

 Será distribuído um pedaço "do desenho" para cada participante. Será 

solicitado que cada um escreva nesse pedaço uma palavra que acha importante 

para o bom andamento da escola, ou uma palavra que simbolize a escola. Ex: 

família, equipe, inclusão, diversidade, amor, união ............ Em seguida pede para 

que cada um pinte com lápis de cor, giz de cera ou tinta guache o seu pedacinho. 

 Assim que seja realizada por todos a proposta da atividade, cada um vai até a 

mesa onde está colocada o desenho, leem suas palavras e começam a montar a 

com os pedaços onde os números correspondentes estão escritos atrás. 
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 Estando pronto, começam as indagações ao grupo. Primeiro sobre as 

palavras colocadas. Depois deixar os participantes explanarem o que acharam da 

estrela pintada por eles. O objetivo é fazer o grupo entender que ninguém é igual, 

todos somos diferentes no jeito de ser, pensar, agir. 

 

 

1ª 2ª 

    

 

 

  

 

 

 Na primeira coloca um número em cada pedaço atrás. Na segunda faz os 

mesmos recortes da primeira e escreve o número atrás. Depois será montada. 

FONTE: Atividade realizada na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

29/10/2014. 

 

 

 

Apresentação do vídeo 
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 Depois realizar a reflexão do vídeo com os participantes, refletindo sobre as 

mudanças, aceitação. 

FONTE: Vídeo apresentado na aula PDE 2014, professora Debora Gomes. Aula realizada no dia 

29/10/2014. O mesmo vídeo está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=sZyyhXq-u6g. 

Acesso em 18/11/2014. 

 

 

 

 

 Finalizando os encontros apresentar o vídeo  

 

 

 Relatar o que entenderam do vídeo. 

 Agradecer aos participantes, reforçando a importância do trabalho 

realizado com a inclusão nas escolas. 

 Os professores devem estar preparados para as mudanças.  

 Ressaltar para todos que o trabalho foi voltado para alunos de sala de 

recursos principalmente alunos com DI e TDAH. 

 As atividades e discussões desse caderno são voltadas para alunos 

com DI e TDAH, algumas voltadas para as demais deficiências, porém  

todas podem ser realizadas nas aulas de Educação Física e nas aulas 

realizadas nas salas de recursos. 

  Questionar junto aos participantes se eles pensam que as aulas de 

Educação Física podem auxiliar os alunos de sala de recursos e se as 

atividades realizadas são pertinentes. 

 Questionar junto aos participantes se, durante o período do grupo de 

estudos foram realizadas algumas das atividades em suas aulas. 
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 Por fim, ao final de 2015 realizar entrevista com os professores de 

Educação Física, professores das salas de recursos e demais 

disciplinas participantes do grupo de estudos para verificar se 

aconteceram mudanças positivas com os alunos com a realização das 

atividades e se as aulas de Educação Física tem contribuído para tais 

mudanças. 

FONTE: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pmn-OaFRGIg Acesso em 18/11/2014 

 

 

 

 

 Ao final do encontro será realizada discussão com os professores 

participantes acerca do tema abordado e das atividades realizadas. 
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6. SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
 

 

 Em uma sala de aula ou sala própria onde esteja colocada a lousa digital. 

Trabalhar atividade de xadrez com os alunos. Solicitar que o participante se coloque 

em frente a lousa digital e circule uma das peças do tabuleiro e ao lado escreva seu 

nome. Este indicará outro para realizar o mesma atividade circulando outra peça. 

                                                                                                               

   

FONTE: Imagem disponível em http://dicas-gamezer.blogspot.com.br/2011/09/gamezer-

chees-xadrez.html, acesso em 18/11/2014. 
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 Variando a primeira atividade na lousa digital: Solicitar que um participante 

realize a anotação algébrica no tabuleiro. Explicar como acontece a anotação 

algébrica. Após indicar um participantes para realizar uma anotação escrevendo ao 

lado do tabuleiro. Assim que realize a atividade indica outro participante e assim até 

que termine as anotações existentes no tabuleiro. Ex: Ta8.  

 

 

 

Atualmente, o sistema oficial é o algébrico, que é bastante simples. 

As oito linhas do tabuleiro são numeradas de 1 a 8, das brancas para as pretas. 

As brancas ocupam inicialmente as linhas 1 e 2. As pretas, as linhas 8 e 7. 

As oito colunas recebem letras minúsculas que vão de a a h, da esquerda para a 
direita em relação à posição das brancas. 

Cada casa do tabuleiro recebe um endereço que é formado pela letra de sua coluna 
e o número de sua linha. 
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As peças recebem letras maiúsculas: 

Rei = R 

Dama = D 

Torre = T 

Bispo = B 

Cavalo = C 

A inicial P dos peões não é utilizada. 

Para ler ou escrever um lance, indica-se a letra 
inicial da peça e o endereço da casa para 
onde ela vai. 

Ex. Re2(o rei vai para a casa e2), Db5 (a 
dama vai para a casa b5), Tf1 (a torre vai para 
a casa f1), Bg5 (o bispo vai para a casa g5). 
Em caso de capturas, o lance é anotado 
normalmente, colocando-se um x após a letra 
inicial da peça. Ex: Rxh2 (o rei captura 
emh2), Dxd8 (a dama captura em d8). 

 

Para capturas feitas por peões indica-se a letra 
de sua coluna e o endereço da casa da peça 
capturada. 

Ex: exd5 (o peão da coluna e captura a peça 
na casa d5), axb6 (o peão da coluna a captura 
na casa b6). 

Quando duas peças iguais puderem se mover 
para a mesma casa, indica-se, após a inicial 
da peça a ser jogada, a letra da coluna, caso a 
outra peça esteja na mesma linha; ou, o 
número da linha, caso a outra peça esteja na 
mesma coluna. 

No diagrama ao lado os dois cavalos brancos 
podem ir para a casa d2. Neste caso, é 
necessário especificar qual dos cavalos vai ser 
movido: 
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Ex: Cbd2 (o cavalo da coluna b vai para a 
casa d2), Tac1 (a torre da coluna a vai 
parac1), T8d7(a torre da oitava linha vai 
para d7). 

O roque pequeno é indicado por O-O e o 
roque grande por O-O-O. 

A promoção é indicada pelo sinal =. Ex: a1=D (o peão preto da coluna a chegou a 
primeira linha e foi promovido a dama. e8=T(o peão branco da coluna e chegou à 

oitava linha e foi promovido a torre). 
O xeque é indicado pelo sinal +. Ex: Bc4+ (o bispo vai para a casa c4 e dá xeque). 
O xeque-mate é simbolizado por #. Ex: Df7# (a dama vai para a casa f7 e dá mate) 

FONTE:  Disponível em http://www.tabuleirodexadrez.com.br/sistema-de-notacao-partida-de-
xadrez.htm Acesso em 19/11/2014. 

 

 

 

 Lousa Digital: Variação das atividades anteriores 

 Ter na lousa o desenho de um tabuleiro de xadrez e solicitar que um participante 

escreva o nome de uma peça em seu lugar correto dentro do tabuleiro.  Este escreve e 

indica outro, e assim sucessivamente até que se escrevam no tabuleiro todas as peças. Em 

seguida solicitar para que escrevam as letras e números no tabuleiro. 

 

 

 

 Lousa Digital: Caça palavras -  Tentar achar as palavras futsal, luta. jogos, dança, 

samba, aula, peão.  Um participante vai até a lousa digital e circula a palavra encontrada.  

Ao encontrar solicita que outro participante se diriga até a lousa e circule outra palavra 

encontrada.  Até que achem todas as palavras. 
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F L E R D J 

A U L A A O 

O T T S N G 

N A B S Ç O 

V A B M A S 

P E A O J L 

 

 

 

 

Material utilizado: Aparelho de som e cadeiras 

 Todos em volta das cadeiras, dançando ao som da música. As cadeiras 

estarão dispostas em círculos. Quando a música parar , todos devem sentar nas 

cadeiras. Detalhe: ninguém é eliminado, quem sai é a  cadeira. Sempre que a 

música para é retirada uma cadeira, sendo que desta forma os participantes devem 

sentar uns nos colos dos outros até que fique apenas uma cadeira e ninguém fique 

em pé. Essa atividade estimula o trabalho em equipe, cooperação, desenvolver 

estratégia para que ninguém fique sem sentar. 

 

 

 

Dinâmica Cadeiras Humanas para aprender a realização da atividade. Disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=5zm32Ea4A04 Acesso em 19/11/2014. 
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Material: folhas de jornal e aparelho de som 

 Todos os participantes a vontade pelo espaço destinado para a realização da 

atividade. Os mesmos deverão ficar dançando em volta das folhas de jornais 

colocadas no solo. 

 Cada vez que a música parar, devem-se colocar sobre as folhas de jornais, 

que representam os botes salva vidas. A cada parada, o facilitador retira uma folha 

de jornal, até que só reste uma e todo o grupo terá que inventar uma solução criativa 

para abrigar todos. Estimula a cooperação, trabalho em equipe, criatividade. 

FONTE: SOLER, Reinaldo. Educação Física Inclusiva na Escola: Em Busca de Uma Escola Plural. 

Rio de Janeiro: Sprint, 2005. p. 223. 

 

 

 Cada participante com uma folha de jornal inteira. Ao som da música dançar 

por entre o jornal, realizar movimentos que estarão sendo comandados pelo 

professor. A cada parada da música deve-se dobrar um pedaço do jornal e dançar 

apenas sobre o jornal. Em certo momento o jornal ficará muito pequeno cabendo 

apenas um dos pés dos participantes. Dessa forma os participantes deverão realizar 

movimentos apenas de expressão corporal. Estimula ritmo, criatividade, expressão 

corporal. 

 

 

 

Material: Aparelho de som 
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 Todos a vontade pelo espaço destinado para a realização da atividade, 

dançando ao som da música. Cada vez que a música parar, o professor dará uma 

tarefa ao grupo. Ex: em trios formar a letra A utilizando apenas os próprios corpos. 

Sempre que a música parar dará uma tarefa diferente como em seis pessoas 

realizar a letra Z. Depois de várias paradas da música, solicitar que o grande grupo 

escreva com os próprios corpos a palavra COOPERAÇÃO. Estimula a cooperação, 

trabalho em grupo, observação e criatividade. 

FONTE: SOLER, Reinaldo. Educação Física Inclusiva na Escola: Em Busca de Uma Escola Plural. 

Rio de Janeiro: Sprint, 2005. p. 201. 
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Excertos do documento PARANÁ, Secretaria de Estado de Educação  Curso de 

Avaliação Psicoeducacional no Contexto Escolar: subsídios para avaliação 

psicoeducacional no contexto escolar - orientações pedagógicas. Curitiba: 

SUED/DEEIN, 2013. p. 9-15, 29-39. 

 

 

A Associação Americana Intelectual e de Desenvolvimento - AAID, refere-se a 

alunos com deficiência intelectual aqueles que possuem incapacidade caracterizada 

por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo expressa nas habilidades práticas, sociais e conceituais, manifestando-se 

antes dos dezoito anos de idade.  

 Atualmente, a deficiência intelectual é explicada segundo cinco dimensões: 

 

 

Dimensão I - Habilidades intelectuais - capacidade geral de envolver o raciocínio, 

planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias 

complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem por meio de experiência. 

Dimensão II - Comportamento adaptativo: o funcionamento adaptativo é o modo 

como uma pessoa enfrenta efetivamente as exigências comuns da vida. 

Dimensão III - Participação, interações, papéis sociais. 

Dimensão IV - Saúde: condições de saúde física e mental. 

Dimensão V - Contextos: condições em que a pessoa vive, relacionadas à qualidade 

de vida. 
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 Identificamos a deficiência intelectual na escola quando observamos um 

atraso no desenvolvimento psicomotor, atraso na linguagem, dificuldades de 

atenção, memorização, reação, dificuldades com relação a criatividade, déficit nas 

destrezas, nos saberes, dificuldades de processar informações,  necessidade de 

supervisão em atividades da vida autônoma, limitações nas habilidades das 

condutas adaptativas, não conseguem transferir conhecimentos aprendidos numa 

situação para outra, aprendizagem acadêmica lenta e atraso no rendimento escolar. 

 

 

A ) Atendimento Educacional Especializado - ocorre em três locus (Estado do 

Paraná) 

 Sala de Recursos Multifuncionais - Tipo I - ofertada na Educação Básica ( 

ensino fundamental e ensino médio) e na EJA.  

 Classe Especial - É uma sala de aula no ensino fundamental anos iniciais (1º 

ao 5º ano). 

 Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Especial - É uma 

instituição destinada a prestar serviços especializado de natureza educacional 

a alunos com necessidades educacionais especiais. 

B) Indicação de Outros Apoios 

 Sala de Apoio à Aprendizagem - Atende alunos com dificuldades (6º ao 9º 

ano). Oferta de língua Portuguesa e Matemática. 

 Projetos Complementares - Ofertados pela escola, acontecem no contraturno. 

Atividades que envolvam lazer, esporte, cultura e arte. 

 Atendimentos Clínicos - Atendimentos realizados por fisioterapeutas, 

fonoaudiólogas, psicólogas, e outros. 
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 O TDAH é um distúrbio mais comum na infância e é a principal causa do 

fracasso escolar. Para a Associação Brasileira do Déficit de Atenção - ABDA, trata-

se de  um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e 

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por 

sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. 

 As principais consequências do TDAH  são graus inadequados no 

desenvolvimento da atenção, da atividade motora e da impulsividade, 

comprometendo suas funções sociais, acadêmicas ou profissionais e seus  sintomas 

surgem antes dos sete anos de idade.  

 

 

A ) Desatenção - o aluno deixa de prestar atenção, comete erros por descuido nas 

atividades escolares, no trabalho, dificuldade em manter atenção em tarefas, jogos e 

brincadeiras, organizar tarefas e atividades, evita se envolver em atividades que 

exijam esforço mental, parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, não 

termina os deveres escolares ou outra atividade na vida diária, esquece das suas 

atividades e distrai-se facilmente. 

B ) Hiperatividade - agita os pés e as mãos, se mexe muito quando sentado, não 

para no mesmo lugar em sala de aula, corre ao redor, sobe nas coisas em situações 

inapropriadas, age como se estivesse "a mil por hora", não são bons ouvintes e 

falam muito. 

C ) Impulsividade - possui dificuldade em esperar sua vez ou seja não consegue 

ficar em filas, interrompe ou se atravessa em assuntos que não dizem respeito, 

responde as perguntas antes mesmo de serem terminadas. 
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A) Atendimento Educacional Especializado 

 Sala de Recursos Multifuncionais - Tipo I - ofertada na Educação Básica ( 

ensino fundamental e ensino médio) e na EJA.  

 Sala de Apoio à Aprendizagem - Atende alunos com dificuldades (6º ao 9º 

ano). Oferta de língua Portuguesa e Matemática. 

 Projetos Complementares - Ofertados pela escola, acontecem no contraturno. 

Atividades que envolvam lazer, esporte, cultura e arte. 

 Atendimentos Clínicos - Atendimentos realizados por fisioterapeutas, 

fonoaudiólogas, psicólogas, e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


