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Resumo

A inclusão é um conceito intrigante que
busca retirar as barreiras impostas pela
escola em seu sentido amplo. O
reconhecimento das potencialidades e
dificuldades cognitivas apresentadas
pelo aluno incluso permite ao professor
elaborar e desenvolver um trabalho
pedagógico
que
atenda
as
peculiaridades
e
limitações.
É
imprescindível a realização de um
trabalho pedagógico que busque a
superação
das
dificuldades
de
aprendizagem e contribua para a
apropriação do conhecimento. Assim, a
presente Produção Didática, irá propor
uma
proposta
de
intervenção
pedagógica, utilizando o jogo como
recurso pedagógico. O planejamento de
atividades pedagógicas inclusivas deve
ter como objetivo propiciar o que está
garantido, desde 1996, na LDBN, Lei nº
9394, em seu artigo 59, ou seja
assegurar
aos
alunos
com
necessidades especiais “[...] métodos,
técnicas,
recursos
educativos
e
organização específicos, para atender
às suas necessidades” (BRASIL, 2008).
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APRESENTAÇÃO
Esta Produção Didática trata-se de um Caderno Pedagógico que discute o
tema

“Educação

Diversidade”,

foi

Inclusiva:

Adaptações

desenvolvido

através

Necessárias
do

para

Programa

de

Contemplar

a

Desenvolvimento

Educacional – PDE – 2014.
A escola inclusiva precisa ser pensada como aquela que oferece qualidade de
ensino para todos, qualidade que pressupõe a organização de propostas
pedagógicas eficazes, diretamente relacionadas às necessidades dos alunos,
contemplando aos diversos níveis de aprendizagem.
Diante dessa realidade podemos afirmar que todos os alunos são diferentes
em suas capacidades, dificuldades, motivações, comprometimentos, ritmos,
desenvolvimentos, maneira de aprender e contextos sociais.
A inclusão significa ensinar todas as crianças no mesmo contexto escolar, isso
não significa negar as dificuldades dos alunos e sim, com a inclusão as diferenças
não são vistas como problemas, mas como diversidade.
Para que a inclusão educacional se concretize, requer um olhar diferenciado,
por parte dos professores do ensino comum em relação ao trabalho realizado em
sala de aula com alunos que apresentam deficiência Intelectual inclusos. Percebe-se
a necessidade de desenvolver novas abordagens metodológicas.
Com a presente Produção Didática objetiva-se trabalhar algumas dificuldades
apresentadas pelos alunos inclusos no Ensino Comum, nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática, utilizando o “jogo” como recurso pedagógico. O jogo
propicia o entendimento e a interpretação de forma prazerosa e agradável, ajudando
o aluno a apropriar-se do conhecimento. Pretende-se desenvolver alguns jogos na
Sala multifuncional e junto com o professor do Ensino Comum de Língua Portuguesa
e Matemática, aplicar na turma de 6º ano com alunos inclusos.
Através desta proposta almeja-se verificar se as atividades desenvolvidas com
os jogos selecionados irão contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos alunos
inclusos.
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UNIDADE I
1.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSÃO ESCOLAR

1.1- Inclusão Escolar

Por muito tempo a ideia de deficiência estava intrinsecamente ligada aos
conceitos de inatismo e de irreversibilidade. A deficiência era explicada por fatores
orgânicos que não podiam ser modificados. Com isso não se pensava na
possibilidade de uma intervenção, de base educacional, que pudesse ser eficiente
no processo de integração dos indivíduos com história de deficiência à sociedade.
Essa

visão,

implicitamente

ligada

a

um

conceito

determinista

do

desenvolvimento humano implicava numa marginalização sofrida pelos indivíduos
ditos

“deficientes”,

em

relação

ao

processo

sistematizado

de

educação.

Logicamente, com isso efetivava-se um atentado brutal quanto a garantias de
cidadania por parte desta parcela de pessoas que eram consequentemente, alijadas
dos processos sociais.
Toda essa situação resultava de um processo histórico de longa duração, em
que esses conceitos foram construídos ao longo do tempo, com base nas visões e
nos preconceitos surgidos em diferentes etapas da história humana, visto que o
homem, como ser social, é muito mais fruto da ação histórica do que da natureza.
Neste contexto a Educação Especial surge como uma proposta inovadora de
aplicação dos conceitos pedagógicos na formação da cidadania e na apreensão da
cultura universal pelas pessoas com história de deficiência. O que anteriormente era
entendido como um fator irrevogável agora é compreendido como um fator
transitório e que pode ser alterado pelo uso correto das técnicas pedagógicas
adaptadas.
A Educação Especial atualmente enfrenta dois grandes desafios de suma
importância: orientar e criar condições pedagógicas para auxiliar na aprendizagem
tanto dos alunos com necessidades especiais permanentes quanto dos alunos com
dificuldades de aprendizagem, tais como problemas de lentidão no processo de
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compreensão,

distúrbios

emocionais

e

de

conduta,

isolamento

social

e,

consequentemente, evasão escolar.
Contudo a sua finalidade primordial é pesquisar e analisar as potencialidades
de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos com necessidades especiais,
avaliando situações e propondo recursos necessários para se atingir o êxito
educacional nesta área.
A heterogeneidade de alunos obrigou a uma redefinição de objetivos e
funções da escola. Todos os alunos têm direitos de que lhes sejam oferecidas as
oportunidades educacionais nas condições mais desafiadoras e favoráveis
possíveis.
A escola inclusiva precisa ser pensada como aquela que apresenta qualidade
de ensino para todos, qualidade que supõe a organização de propostas pedagógicas
eficazes, diretamente relacionadas às necessidades e aspirações dos alunos,
atendendo aos diversos níveis de aprendizagem. Para isso as metodologias devem
ser ativas, cooperativas e demonstrativas, observando, analisando, interpretando as
respostas dos alunos. É preciso ser comprometido com todos aqueles que
participam do processo ensino-aprendizagem. É necessária uma reformulação de
todo o sistema educacional, de tal modo que a exclusão daqueles que apresentam
necessidades específicas de aprendizagem possam ser peculiarmente atendidos.
Mantoan (2003, p. 24) igualmente defende a permanência de todos os alunos
nas escolas e sugere uma reelaboração das filosofias educacionais quando afirma
que “a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge
apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades em aprender, mas
todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral”.
A inclusão não abarca só as pessoas com deficiência ou necessidades
especiais, conforme mostra a Declaração de Salamanca (1994)
[...] escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e superdotadas,
crianças de rua que trabalham crianças de origem remota ou de população
nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais,
e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados.
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A Declaração de Salamanca (1994) elucida que a inclusão engloba, também,
os sujeitos que, de alguma forma e por algum motivo, estão sendo deixados de fora
das instituições regulares de ensino. Werneck (2008), em entrevista concedida ao
Portal Educacional, esclarece o motivo pelo qual a deficiência é destacada quando
falamos em inclusão escolar:
[...] tenho uma preocupação muito grande quando falo da escola. É uma
instituição que todos nós inclusive eu, ajudamos a construir e que tem de
mudar, não porque não está boa para ninguém. Mas, no dia em ela for boa
para uma criança com deficiência, ela vai ser boa para todo mundo, certo?
Esse é o fim da linha [...]

Uma prática pedagógica inclusiva é aquela que engloba todos os alunos. Neste
sentido, Mantoan (2003, p.70), afirma que “a inclusão não prevê a utilização de
práticas de ensino escolar para esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de
aprender”. Isto significa que, na inclusão, as práticas pedagógicas contemplam e
atingem todos os alunos.
1.2- Necessidades Educacionais Especiais e suas características

A convenção da Guatemala (2001), internalizada à Constituição Brasileira,
pelo Decreto nº 3.956, no seu artigo 1º, define deficiência como [...] “restrições
físicas, mentais ou sensoriais de natureza permanente ou transitória, que limita a
capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada
ou agravada pelo ambiente econômico e social”. Podemos perceber que essa
definição caracteriza a deficiência como uma situação.
De acordo com a Deliberação nº 02/2003, que estabelece normas para a
Educação Especial, as necessidades educacionais especiais são definidas conforme
os problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos, podendo ser de caráter
temporário ou permanente:


Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento, vinculadas a uma causa orgânica específica e aquelas não
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências.



Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais,
demandado adaptações de acesso ao currículo, com utilização de linguagens
e códigos aplicáveis, para alunos com surdez, que necessitem de
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professores-intérpretes e uso da língua de sinais, ou os cegos na linguagem
Braille.


Altas habilidades/superdotados, alunos que requeiram enriquecimento
curricular e aceleração para conclusão da escolaridade em tempo menor.



Condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou
psiquiátricos.
A Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação (BRASIL,

2001) propõe a uniformização da terminologia, referentes às necessidades
educacionais especiais:


Surdez- caracteriza-se pela ausência ou diminuição da capacidade para ouvir
sons. Pode ser de caráter estacionário ou progressivo. A medida que, para o
aluno surdo o olho assume o papel de ouvido e as mãos o papel da fala, a
figura do intérprete de Libras/LP se faz necessária para estabelecer a ponte
entre surdos e ouvintes, assim como, as estratégias visuais a fim de atender
as suas necessidades pedagógicas.



Deficiência visual- redução ou perda total da capacidade de ver. O aluno
deve frequentar a Educação Básica e receber apoio nos CAEDVs, CAPs e
Sala de Recursos Multifuncionais Tipo II, sempre em período contrário ao da
escolarização. Apresentam as mesmas condições que os demais alunos e
necessitam de adaptações quanto às representações gráficas e aos recursos
didáticos. O ensino deve ser concreto e significativo, apresentam diferenças
individuais que influirão no seu desempenho.



Deficiência intelectual- apresenta um funcionamento intelectual geral
significativamente abaixo da média.
Segundo a descrição do DSM-IV (2009) a característica essencial de

Deficiência Mental é um:
Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado
de limitações significativas no funcionamento adaptativo, em pelo menos
duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida
doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de
recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho,
lazer, saúde e segurança.

O diagnóstico de deficiência intelectual depende necessariamente da opinião
de vários profissionais, de diversos meios de avaliação e não somente de um
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instrumento

avaliativo,

da

análise

precisa

de

sua

história

pregressa

e

significativamente, da compreensão de suas relações sociais; enfim, o diagnóstico
perpassa um posicionamento subjetivo da equipe avaliativa, já que nos testes
psicométricos não oferecem qualidade e fidedignidade, quando realizados
isoladamente. O diagnóstico deve ser realizado através de uma avaliação
neurológica detalhada. Há também outros profissionais que podem fornecer
subsídios para este diagnóstico, como: Pediatria, Psiquiatria, Geneticista, Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social.
É importante destacar que, pelas suas características cognitivas, o aluno com
deficiência intelectual requer uma maior flexibilidade de objetivos, conteúdos,
metodologias, temporalidade e/ou critérios de avaliação, em relação aos colegas da
mesma idade.
Na escola a complementação da escolarização dos alunos com deficiência
intelectual, é prevista através do atendimento educacional especializado, em Sala de
Recursos Multifuncional-Tipo I. Segundo a Instrução nº 016/2011-SEED/SUED:
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.

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional
Tipo I, na Educação Básica deverá partir dos interesses, necessidades e
dificuldades de 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 três eixos:
 Eixo 1 – Atendimento Individual:
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.
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 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

de

estratégias

pedagógicas de forma a atender as necessidades educacionais especiais dos
alunos.
 Eixo 3 – Trabalho colaborativo com a família:
Tem como objetivo possibilitar o envolvimento e participação desta no
processo educacional do aluno.
De acordo com a Instrução nº 016/2011 – SEED/SUED as atribuições do
professor da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, Educação Básica são:
- Identificar as necessidades educacionais especiais dos alunos.
- 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.
- 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.
- 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.
- Registrar sistematicamente todos os avanços e dificuldades do aluno,
conforme plano de atendimento educacional especializado e interlocução
com professores das disciplinas.
- Orientar os professores da classe comum, juntamente com a equipe
pedagógica, na flexibilização curricular, avaliação e metodologias que serão
utilizadas na classe comum.
- 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.
- Realizar um trabalho colaborativo com os docentes das disciplinas no
desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas.
- 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 responsabilidades sobre as ações
pedagógicas a serem desenvolvidas.
- Participar de todas as atividades previstas no calendário escolar,
especialmente no conselho de classe.
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- 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.
- Registrar a frequência do aluno da Sala Multifuncional Tipo I, na Educação
Básica em livro de chamada próprio do AEE.

Diante da concepção de deficiência e do conceito de compensação social,
desenvolvidos por Vygotsky, embora os vários tipos de deficiências sejam também
circunstâncias biológicas, a educação deve estar voltada para suas consequências
sociais. Caso contrário, a educação orienta-se, desde o início, para deficiência, a
invalidez, como um princípio. Neste sentido o autor afirma:
Um equívoco ver na anormalidade só uma enfermidade. Na criança anormal
nós só vemos o defeito e por isso nossa teoria sobre a criança e o
tratamento dado a ela se limitam a constatação de uma porcentagem de
cegueira, surdez ou alterações do paladar. Detemo-nos, nos gramas de
enfermidades e não notamos os quilos de saúde. Notamos os defeitos e
não percebemos as esferas colossais enriquecidas pela vida que possuem
as crianças que apresentam anormalidades (VYGOTSKY, 1995, p. 45).

A mediação é de suma importância como recurso para garantir a qualidade
das relações sociais da pessoa com deficiência, como também para compensar toda
a limitação que apresentam a nível biológico do desenvolvimento.
Transtornos Globais do Desenvolvimento- a terminologia usada hoje pelo
Ministério da Saúde é “Transtorno Mental” e pelo Ministério da Educação é
“Transtornos Globais do Desenvolvimento”, a partir do documento Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva-Portaria nº 555, de
07/01/08 (BRASIL, 2008). Transtornos Globais do Desenvolvimento refere-se
especificamente a alunos que apresentam alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas, na comunicação, um repertório. Incluem-se nesta definição
alunos com Autismo c Clássico, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett,
Transtorno Desintegrativo da Infância (psicose) e Transtorno Invasivo sem outra
especificação, que apresentam adaptação escolar e de aprendizagem, associados
ou não a limitações no processo do desenvolvimento biopsicossocial que requeiram
atendimento educacional especializado intenso e contínuo, com acompanhamento
nas atividades escolares, em classe comum. É importante considerar a natureza das
dificuldades desses alunos: baixa resistência à frustração, ansiedade, hiperatividade,
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agressividade. A expressão e a comunicação são barreiras significativas,
principalmente, na situação de sala de aula comum.
1.3- Dificuldades de Aprendizagem

As dificuldades de aprendizagem permeiam o ambiente escolar assombrando
o desenvolvimento de alguns alunos. Da mesma forma, as dificuldades de
aprendizagem têm sido, ainda hoje, tema de investigação de diversos profissionais
preocupados com o ato de aprender. Diante da realidade escolar, podemos notar a
aplicação de vários termos indicadores para as dificuldades de aprendizagem, tais
como problemas, distúrbios e/ou transtornos de aprendizagem.
O diagnóstico de deficiência intelectual depende necessariamente da opinião de
vários profissionais, de diversos meios de avaliação e não somente de um
instrumento

avaliativo,

da

análise

precisa

de

sua

história

pregressa

e

significativamente, da compreensão de suas relações sociais, enfim, o diagnóstico
perpassa um posicionamento subjetivo da equipe avaliativa, já que nos testes
psicométricos não oferecem qualidade e fidedignidade, quando realizados
isoladamente. O diagnóstico deve ser realizado através de uma avaliação
neurológica detalhada. Há também outros profissionais que podem fornecer
subsídios para este diagnóstico, como: Pediatra, Psiquiatra, Geneticista, Psicólogo,
Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social.
É importante destacar que, pelas suas características cognitivas, o aluno com
deficiência intelectual requer uma maior flexibilidade de objetivos, conteúdos,
metodologias, temporalidade e/ou critérios de avaliação, em relação aos colegas da
mesma idade.
Vygotsky acredita numa concepção sócio interacionista de desenvolvimento
cultural do ser humano por meio do uso de instrumentos, em especial a linguagem,
tida como instrumento do pensamento. O indivíduo é determinado nas interações
sociais, é a linguagem e por ela própria que o indivíduo é determinado e
determinante de outro indivíduo.
A ideia defendida por Vygotsky é de que o desenvolvimento do ser humano é
fortemente influenciado pelas condições históricas e sociais nas quais vive, pois é
nessas condições que a pessoa dá sentido ao que faz e pensa. A mente humana é
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entendida como um sistema complexo e autorregulado de natureza social, cultural e
comprometida com a história da pessoa que sente, atua e dá significações
comprometida com a história da pessoa que sente, atua e dá significações às suas
ações no ambiente em que vive.
Durante o desenvolvimento humano, os processos básicos se transformam em
processos psicológicos superiores, tais como o pensamento, a imaginação, a
abstração, a memória mediada, a linguagem, etc. Para Vygotsky, primeiramente os
processos estão no universo coletivo (o Inter psicológico) e, por meio da
aprendizagem, são internalizadas (o intrapsicológico) pela pessoa de acordo com
seu modo particular de pensar sobre o mundo.
As ideias de Vygotsky centralizam-se em três grandes áreas:
- A relação entre desenvolvimento e aprendizagem:
Defende a ideia de que o desenvolvimento humano não é sinônimo de
maturação orgânica; de que aprender consiste na apropriação do conhecimento
histórico e culturalmente construído pela humanidade. O desenvolvimento do ser
humano resulta do movimento dialético entre aprendizagem e desenvolvimento.
- O papel das interações sociais no desenvolvimento e na aprendizagem:
Incluem as relações entre adulto-criança e entre criança-criança; possibilitam
a apropriação das significações socialmente produzidas, bem como a formação das
funções psicológicas superiores.
- O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP):
O desenvolvimento humano compreende dois níveis: o nível real de
desenvolvimento, o que a pessoa é capaz de fazer de maneira independente; e o
nível potencial de desenvolvimento, o que a pessoa seria capaz de fazer. Entre
esses dois níveis há uma região dinâmica que permite a transição do funcionamento
Inter psicológico para o intrapsicológico que acontece nas situações interativas.
Essa região, Vygotsky denominou de Zona de desenvolvimento Proximal (ZDP).
A utilização do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal pode se dar
em três direções: a) enquanto medida que marca a distância entre a atuação
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independente e a atuação assistida; b) por meio da brincadeira, sendo que essa
atividade assume o mesmo status que o processo ensino/aprendizagem; c) como
diferença que surge no desenvolvimento da criança, quando esta se encontra em
contextos assistidos socialmente e em contextos individuais.
Atualmente, com a evolução de conceitos e ideias, fala-se em flexibilização de
atividades, em que o professor, dentro de uma perspectiva inclusiva, não é mais
aquele que atua com um “ensino diversificado” para alguns. Agora o professor
planeja um conteúdo curricular e diversifica em variadas atividades simultâneas, que
serão realizadas por grupos de alunos que mais se identificam com o que foi
proposto. Desta forma, o aluno com deficiência mental será valorizado por suas
capacidades e respeitando em suas limitações. Deverá participar de todos os
momentos de planejamento, execução, avaliação e socialização, porque o processo
inclusivo permite a liberdade e autonomia para criar e experimentar.
As adaptações curriculares são o caminho para o atendimento às
necessidades específicas de aprendizagem do aluno com deficiência mental.
Identificar essas “necessidades” requer que os sistemas educacionais modifiquem
não apenas as suas atitudes e expectativas em relação a esses alunos, mas que se
organizem para construir uma real escola para todos, que dê conta dessas
especificidades. Um currículo que leve em conta a diversidade deve ser antes de
tudo, flexível e passível de adaptações, sem perda de conteúdo.
O professor deve propor atividades que contribuam para a aprendizagem de
conceitos, além de propor situações vivenciais que possibilitem a esse aluno
organizar o seu pensamento. Esse atendimento deve se fundamentar em situaçõesproblema, que exijam que o aluno utilize seu raciocínio para a resolução de um
determinado problema. O trabalho do professor é ajudar o aluno com deficiência
intelectual a atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as suas
especificidades cognitivas.
A interação do aluno com seus pares na classe comum fazem dele um agente
participativo

que

contribui

ativamente

para

a

constituição

de

um

saber

compartilhado. O aluno deverá perceber-se como sujeito que contribui para a
construção de saberes coletivos. Oportunizar ao aluno com deficiência intelectual
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viver integralmente a sua escolarização no espaço da sala de aula comum permite
que ele se beneficie dessa convivência.
Alguns alunos necessitam de intervenções para que desenvolvam sua
aprendizagem. Assim, é preciso propor atividades diversificadas que atendam suas
necessidades, para que todos tenham a oportunidade de aprender.
1.4- Currículo na Educação Inclusiva
A palavra currículo faz lembrar curso, caminho, trajetória a ser construída. Há
várias definições de currículo apresentadas por diversos autores. Estes variados
conceitos acerca do termo currículo informam sobre a interpretação que
determinado autor ou escola teórica lhe deu.
Pedra (1999, p. 31) define currículo como: “uma série estruturada de
resultados pretendidos de aprendizagem. O currículo prescreve (ou pelo menos
antecipa) os resultados do ensino. Não prescreve os meios, isto é, as atividades, os
materiais ou o conteúdo do ensino que devem ser utilizados para a consecução dos
resultados”.
Acúrio e Andrade (2003, p. 11) definem currículo como “plano de ação que
operacionaliza a proposta pedagógica da escola. É ele que explicita a sequência dos
conteúdos (quando ensinar), as formas de estruturar e acompanhar as atividades de
ensino e de aprendizagem (como ensinar e avaliar a aprendizagem) e as
competências e habilidades a serem desenvolvidas (o quê e por que ensinar)”. Pelo
que se pode observar o currículo não é apenas um conjunto mecânico e estático de
disciplinas. Ao contrário, trata-se de um instrumento dotado de grande amplitude,
pois encerra a ideia de experiência.
Um estabelecimento de ensino para montar o seu currículo deverá atender à
filosofia educacional que norteará o processo, bem como, pesquisar a realidade
local para melhor servir a sua clientela. Neste sentido, o “currículo deve articular
possibilidades, necessidades, interesses, pretensões e perspectivas da escola, em
um conjunto de escolhas, ênfases e omissões” como referem Acúrio e Andrade
(2003, p. 11).
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Conceber e praticar uma educação para todos pressupõe a prática de
currículos abertos e flexíveis comprometidos com o atendimento às necessidades
educacionais de todos os alunos, com ou sem deficiência.
As dificuldades de aprendizagem dos alunos que apresentam deficiências, ou
outros transtornos, manifestam-se como contínuo, incluindo desde situações leves e
transitórias, passíveis de intervenção pedagógica menos especializada, com
estratégias metodológicas adotadas cotidianamente, até situações desde mais
graves e permanentes que requeiram recursos e serviços especializados.
Segundo Carvalho (2001, 2004), o atendimento desse contínuo de
dificuldades requer respostas educacionais adequadas, envolvendo a flexibilização
curricular, que pode configurar poucas ou variadas modificações no fazer
pedagógico, para remover as barreiras que impedem a aprendizagem e a
participação dos alunos que apresentam dificuldades em seu processo de
escolarização.
Inserir os alunos com necessidades especiais na vida regular de ensino
constitui o primeiro passo para a jornada da Inclusão. Formada a diversidade da
população escolar, instala-se o grande desafio: respeito às diferenças individuais
contidas em diversificados contextos escolares e múltiplas possibilidades de sala de
aula.
Em todas as instituições escolares, cujo projeto, organização e prática
pedagógica devem respeitar a diversidade dos alunos e exigir diferenciação nos atos
pedagógicos que contemplam as necessidades educacionais de todos, enfatizando
assim, a necessidade de adaptação curricular tendo em vista não “o que de especial
possa ter a educação dos alunos, mas flexibilizar a prática educacional para atender
a todos e propiciar seu progresso em função de suas possibilidades e diferenças
individuais”.
De acordo com Salvador Mata, citado por González, (2002), adaptações
curriculares é um projeto e uma ação de melhoria, em primeiro lugar, do próprio
currículo, onde objetivam ajustar a programação curricular às condições do aluno,
isto é, as suas habilidades e competências no processo ensino-aprendizagem,
também dos professores e da escola em sua totalidade.
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Na Diretriz Curricular de Educação Especial, entende-se que o conhecimento
sistematizado pela educação escolar deve oportunizar aos alunos idênticas
possibilidades e direitos, ainda que apresentem diferenças sociais, culturais e
pessoais, efetivando-se a igualdade de oportunidades, sobretudo, em condições
semelhantes aos demais.
Ainda de acordo com as Diretrizes as ações de flexibilização e adequação
curriculares não são desenvolvidas apenas pelos professores, em sala de aula, mas
podem ser realizadas em diferentes níveis de atuação:
-nos Sistemas de Ensino (Secretaria Estadual e Municipal): quando são
desenvolvidas ações que promovam acessibilidade, contratação de profissionais de
apoio, formação continuada de professores, mudanças na matriz curricular, criação
e implementação de uma rede de apoio, entre outros.
– no Projeto Político-Pedagógico da escola: quando envolvem ações em
que estejam contemplados todos os segmentos da comunidade escolar, além
daquelas diretamente relacionadas ao planejamento e execução dos componentes
curriculares:
– conteúdos programáticos (o que ensinar);
– objetivos (para que ensinar);
– sequência temporal dos conteúdos (quando ensinar);
– metodologia de ensino (como ensinar);
– avaliação do processo ensino-aprendizagem (o quê, como e quando
avaliar).
– no planejamento do professor (sala de aula): quando estiverem
implicadas estratégias metodológicas, atividades e recursos que respondam melhor
às necessidades individuais dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
A finalidade de se realizar as adaptações curriculares é conseguir a maior
participação possível dos alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais em todas as atividades desenvolvidas no projeto curricular da escola e na
programação da sala de aula e levar esses alunos a atingir os objetivos de cada
nível do fluxo educativo, por meio de um currículo adequado às necessidades.
Na escola comum, as modificações e adequações curriculares elaboradas
pelos professores das diversas disciplinas, com a colaboração do professor
especializado e pedagogo da escola, têm como o objetivo facilitar ao aluno a
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apropriação dos conteúdos de cada série. As adequações devem ser planejadas de
forma que não tragam empobrecimento ou prejuízos acadêmicos ao aluno; pelo
contrário, devem ajuda-lo a alcançar o máximo de suas potencialidades.
No Projeto Político-Pedagógico as ações de flexibilidade devem considerar o
envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar, além daqueles
diretamente

relacionados

ao

planejamento

e

execução

dos

componentes

curriculares: conteúdos programáticos (o que ensinar); objetivos (para que ensinar);
sequência temporal dos conteúdos (quando ensinar); metodologia de ensino (como
ensinar); avaliação do processo ensino-aprendizagem (o quê, como e quando
avaliar); no Plano de Trabalho Docente (sala de aula), quando estiverem implicadas
estratégias metodológicas, atividades e recursos que respondam melhor às
necessidades individuais dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
Adaptações

curriculares

não-significativas

(pequeno

porte)

ocorrem

cotidianamente na prática pedagógica de professores que agem como profissionais
de aprendizagem, em vez de meros profissionais de ensino, usam de toda a sua
criatividade para que os alunos construam os seus conhecimentos e se apropriem
do saber.
Manjon (1995, p. 87), define as adaptações curriculares não significativas:
pelo duplo aspecto de serem modificações menores do currículo planejado para o
conjunto de uma população e ao mesmo tempo de serem modificações que estão à
mão do professor, já que estão plenamente integradas da dinâmica da sala de aula.
Adaptações curriculares significativas (grande porte) consistem na eliminação
de conteúdos essenciais ou nucleares e/ou em objetivos gerais que se consideram
básicos nas diferentes áreas curriculares e a consequente modificação dos
respectivos critérios de avaliação. Constituem-se em medidas de caráter excepcional
recomendadas apenas, para severas dificuldades de aprendizagem. As adaptações
são importantes como medidas preventivas levando o aluno a aprender os
conteúdos curriculares de maneira mais ajustada às suas condições individuais,
para prosseguir na sua carreira acadêmica, evitando-se seu afastamento da escola
regular.
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UNIDADE II
O JOGO COMO RECURSO PEDAGÓGICO

O lúdico abrange o brincar, o jogar e o espectro das artes. Os professores
devem se valer desses aspectos criativos, cooperativos, de interação, integração e
sensibilização do lúdico como facilitador da aprendizagem e como instrumentos de
avaliação dessa aprendizagem.
As estratégias lúdicas têm três funções, de acordo com Ferreira (2001, p. 22):
-Socializadora: por meio do jogo, a criança desenvolve hábito de
convivência;
-Psicológica: pelo jogo, a criança aprende a controlar seus impulsos;
-Pedagógica: o jogo trabalha a interdisciplinaridade, a heterogeneidade, o
erro a forma positiva, tornando a criança agente ativo no seu processo de
desenvolvimento.

O jogo é considerado como uma importante atividade na educação de
crianças, uma vez que permite o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social,
moral e a aprendizagem de conceitos, pois jogando a criança experimenta,
descobre, inventa exercita e confere suas habilidades, estimulando a curiosidade, a
iniciativa e a autoconfiança, proporcionando aprendizagem, desenvolvimento da
linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção, sendo indispensável à
saúde física, emocional e intelectual da criança.
Segundo Vygotsky, os jogos são fontes de desenvolvimento proximal, pois, a
criança quando joga ou brinca, demonstra e assume um comportamento mais
desenvolvido do que aquele que tem na vida real. As atividades lúdicas oportunizam
situações de atuação coletiva, possibilitam imitações de comportamentos mais
avançados de um semelhante, exercício de funções e papéis para os quais ela ainda
não está apta, o conhecimento e o contato com objetos reais e com aqueles criados
para atender aos seus desejos de experimentação (VYGOTSKY, 1991).
Para o autor, o jogo é promissora fonte de desenvolvimento intelectual, pois os
objetos nesse tipo de atividade perdem sua força determinadora. Uma vassoura
para a criança pequena serve parra varrer, para a maior, do período pré-escolar, o
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objeto pode se transformar num cavalo, numa espada, numa lança. Tal conquista
demonstra que a criança se liberta das restrições motivadas pelos atributos externos
dos objetos, percebidas pela visão, e aprende a agir numa esfera cognitiva,
impulsionada por necessidades internas. “Ocorre, pela primeira vez, uma
divergência entre campo do significado e da visão”, o pensamento se separa dos
objetos e começa a ser controlado pelas ideias (VYGOTSKY, 1991, p. 111).
As atividades lúdicas devem ser planejadas com cuidado e responsabilidade
por parte do professor. Essas atividades não devem ser apenas um passatempo. O
professor precisa ter clareza de seus objetivos, levando em conta o interesse e a
necessidade do aluno. O jogo deve ser selecionado respeitando a faixa etária dos
alunos envolvidos.
As atividades realizadas por meio de jogos estimulam a autoestima do aluno e
facilitam a aprendizagem na matemática, já que:
Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador desenvolver
aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em
igualdade de condições com os inúmeros recursos a que o aluno tem
acesso fora da escola, despertando ou estimulando sua vontade de
frequentar com assiduidade a sala de aula e incentivando seu envolvimento
nas atividades, sendo agente no processo de ensino e aprendizagem, já
que aprende e se diverte, simultaneamente (SILVA, 2005, p. 26).

O professor deve tomar cuidado ao propor atividades de jogos para seus
alunos, para que isso não se torne apenas uma brincadeira. Ele deve planejar essas
atividades, dentro do conteúdo selecionado para trabalhar, oportunizando aos
alunos a aquisição do conhecimento. O jogo é um instrumento facilitador da
aprendizagem e não apenas um instrumento recreativo.
Para Celso Antunes (2006) o jogo é o mais eficiente meio estimulador das
inteligências, permitindo que o indivíduo realize tudo que deseja. Quando joga,
passa a viver quem quer ser, organizar, e decide sem limitações. Pode ser grande,
livre, e na aceitação das regras pode ter seus impulsos controlados. Brincando
dentro de seu espaço, envolve-se com a fantasia, estabelecendo um gancho entre o
inconsciente e o real.
Nos PCNs (MEC, 1997), ressalta que jogos são um aspecto que leva a criança
a se interessar, e a se desenvolver para resolver problemas. Também destacam
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que, além de ser um objeto sociocultural em que a matemática está presente, o jogo
é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos. No
jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o imaginado, desenvolve-se o
autoconhecimento e o conhecimento dos outros.
Influência das Atividades Lúdicas no Desenvolvimento das Inteligências
Múltiplas (Classificação de Gardner 1995 a).
Atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento das várias inteligências
propostas por Gardner.


Inteligência Linguística: rimas, parlendas, trava línguas, adivinhas, fórmulas
de escolha, jogos simbólicos, jogos dramáticos, músicas.



Inteligência Lógico matemática: Bingos, quebra-cabeças, jogos da memória,
tabuleiros, cartas, jogos rítmicos, jogos de alvo, mímicas, arremessos: cadeira
e argola, boliche, queimada, tiro ao alvo, biroca, betes.



Inteligência Cenestésica Corporal: imitação, dramatização, mímicas, danças,
produzir objetos para brincar, jogos que envolvem habilidades motoras de
locomoção, manipulação e estabilização: andar, correr saltar, arremessar,
receber, quicar, chutar, rebater, equilibrar, girar, subir, puxar, carregar, circuito
psicomotor.



Inteligência Musical: as músicas de acalanto, músicas de diferentes estilos,
brincadeiras de cantigas de roda, rimas, parlendas, atividades rítmicas e
musicadas, mnemônicas e danças diversas.



Inteligência Espacial ou Visual: pegadores, trabalho com corda, escondeesconde, amarelinha, queimada normal ou em círculo, jogos de arremessos,
basquete, jogos da memória, jogo de elástico, cabra-cega, atividades de
desenho, pintura colagem, escultura, brincadeiras de imaginação e jogos de
construção que exploram os diferentes espaços (casinha, escola, circo, sítio,
floresta, cidade, fábricas, rios)



Inteligências Pessoais: as brincadeiras de representação de papéis, jogos
dramáticos, teatro, as danças, as cantigas de roda, os jogos competitivos, os
jogos de inibição (estátua, stop, duro-mole, esconde-esconde).
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Fonte: Atividades do curso de extensão-Pesquisa: o Jogar e o aprender no
contexto educacional: uma falsa dicotomia – José Milton de Lima.
Quando o professor identifica os aspectos do desenvolvimento que poderá
trabalhar para estimular o desenvolvimento do aluno nas atividades lúdicas, ele
pode explorar o jogo e considerá-lo um bom recurso pedagógico.
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CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
ENCONTROS
ATIVIDADE
1º Encontro:
1º momento:
Apresentação do Projeto.
2º momento:
Relato da Profª da Sala de
Recursos.
2º Encontro:

3º Encontro:

4º Encontro:

5º Encontro:

Apresentação do Projeto e
atividades propostas

Jogo da Divisibilidade

Bingo Ortográfico

Jogo Ortográfico

PARTICIPANTE
Professora da Sala
de Recursos
Multifuncional e
Professores do
Ensino Comum 6º
ano.
Alunos da Sala de
Recursos
Multifuncional.
Alunos do 6ºano.
Alunos Sala de
Recursos
Alunos 6º ano
Alunos Sala de
Recursos
Alunos 6º ano
Alunos 6º ano

Alunos da S.R.

6º Encontro:
7º Encontro:
8º Encontro:
9º Encontro:
10º Encontro:
11º Encontro:
12º Encontro:
13º Encontro:
14º Encontro:
15º Encontro:

Jogo do Dicionário

Alunos da S.R
Alunos do 6º ano
Jogo Avançando com o
Alunos da S.R.
Resto.
Alunos do 6º ano
Jogo Cinco em Linha.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo dos Cartões
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo Dedo no Gatilho.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Gincana da Matemática.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo das Cartas.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo Forca-Frase
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo Corrida das Dezenas.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Jogo Dominó das Operações. Alunos da S.R.

DURAÇÃO
01h aula

01h aula

01h aula

01h aula.
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
02 h aulas
(uma aula
para
confeccionar o
material e
uma para
aplicar o
jogo).
01h aula.
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
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16º Encontro:

Jogo Alquerque

17º Encontro:

Jogo da Trilha.

18º Encontro:

Bingo da Tabuada.

19º Encontro:

Prova do Estouro

20º Encontro:

Trilha da Divisão

Alunos do 6º ano
Alunos da S. R.
Alunos do 6º ano
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano
Alunos da S.R.
Alunos do 6ºano
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano.
Alunos da S.R.
Alunos do 6º ano

01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
01h aula
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ATIVIDADES
1º Encontro: Apresentação do Projeto aos Professores

1º Momento:
Apresentação do Projeto à professora da Sala de Recursos Multifuncional
Tipo I e aos professores do Ensino Comum que trabalham com o 6º ano.
Objetivos:
- Conhecer o Projeto de Intervenção Pedagógica – PDE – 2014 “ESCOLA
INCLUSIVA:

ADAPTAÇÕES

NECESSÁRIAS

PARA

CONTEMPLAR

A

DIVERSIDADE”.
- Reconhecer a pertinência do mesmo diante da ação e da participação do
professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem.
Metodologia:
Realizar a apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica, através de
slides, ressaltando todas as fases do mesmo.
Debater com os professores a relevância dos temas abordados e as atividades
propostas.
2º Momento:
Relato aos professores do Ensino Comum feito pela professora da Sala de
Recursos Multifuncional Tipo I, de como é realizado o trabalho na Sala de Recursos.
Objetivos:
- Discorrer sobre suas atribuições como professora da Sala de Recursos
Multifuncional Tipo I;
- Compreender o processo de ensino aprendizagem realizado na Sala de
Recursos;
- Especificar como é elaborado o Plano de Atendimento Individual;
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- Identificar os conteúdos trabalhados;
- Verificar as atividades desenvolvidas e os recursos pedagógicos utilizados;
Metodologia:
Através de explanação oral, a professora da Sala de Recursos Multifuncional
Tipo I, realizará um relato de como ela realiza seu trabalho em sala de aula com os
alunos que estão matriculados.

2º Encontro: Apresentação do Projeto aos alunos

1º Momento:
Apresentação do Projeto e das atividades propostas aos alunos que
frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I.
2º Momento:
Apresentação do Projeto e das atividades propostas aos alunos do 7º ano.
Objetivos:
- Apresentar aos alunos a proposta de trabalho do referido Projeto de Intervenção
Pedagógica;
- Despertar nos alunos o interesse em participar das atividades que serão
desenvolvidas;
Metodologia:
Dispor os alunos em círculo na sala de aula e através de exposição oral,
discorrer sobre a proposta de trabalho.
Abrir espaço para que os alunos questionem e tirem dúvidas;
Mostrar pelo menos dois jogos dos quais serão trabalhados com os alunos.
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3º Encontro

- JOGO DA DIVISIBILIDADE (Varetas):
(Elaborado por Julia Rocha Camargo – Escola Ativa – FUNDESCOLA – MEC)
Objetivo:
- Entender o conceito de divisibilidade, noção segundo a qual o número pode ser
dividido por outro número natural não nulo, sendo a divisão do primeiro pelo
segundo exata, isto é, com resto igual a zero.
Material: jogos de varetas (quantos forem necessários dependendo do número de
alunos da turma)
Preparação: Para fazer os alunos descobrirem, isso na prática, a professora dará
pontuação as varetas.
Ex:
Amarela: 2 pontos; vermelha: 10 pontos; verde: 5 pontos; azul: 6 pontos; preta: 30
pontos.
Alunos e professor combinam quantas rodadas terão as partidas.
Desenvolvimento:
A classe será dividida em grupos de três ou quatro alunos, dependendo do
número de alunos.
Todas as equipes recebem um pega-varetas.
Tirando no par ou ímpar, cada grupo escolhe quem vai começar. O vencedor
lança as varetas sobre a mesa. Depois, tenta pegar uma do monte, sem fazer com
que as outras se mexam.
Quando conseguir isso, continua a jogar.
Se não, a partida é interrompida e os valores de cada vareta retirada são
multiplicados uns pelos outros, obtendo-se o número de pontos daquela jogada.
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A partir daí, o professor estimula o grupo a sugerir outras combinações que
levariam ao mesmo produto.
O número de sugestões da equipe é anotado num papel.
A partida começa com o aluno da vez.
Vence o grupo que conseguir propor mais opções.
Conclusão:
O jogo das varetas permite que se trabalhem vários problemas matemáticos
envolvendo a ideia da divisibilidade.
Quando jogam em grupo, os alunos debatem e, do confronto de ideias,
surgem diferentes respostas para um problema matemático.
Para chegar as cores das varetas, é necessário fatorar o produto. O número
200 equivale a duas varetas amarelas, uma vermelha e uma verde.
200= 2x2x5x10
O resultado era decomposto pela divisão sucessiva por 2, por 3 e assim por
diante, até alcançar números primos, que são aqueles divisíveis apenas por 1 e por
eles mesmos.
Pode-se mudar a pontuação original do pega- varetas, de modo que possa
trabalhar com decomposição em números primos (são os casos de 2, 3 e 5).
Este jogo está disponível em:
http://pt.slideshare.net/JanainaFidalgo/apostila-de-jogos-legais-paraprofessores?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_campaign=shar
e_slideshow_loggedout Acesso em 04 de set. 2014.
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4º Encontro

Jogo: BINGO ORTOGRÁFICO:
Objetivo:
-Exercitar a grafia das palavras;
-Desenvolver a atenção;
Participantes: todos os alunos.
Material:
- 10 marcadores para cada aluno;
- 1 cartela com 10 palavras para cada aluno;
- Fichas contendo palavras.
Desenvolvimento:
Distribuir uma cartela para cada aluno;
Com as fichas dentro de um saquinho, o professor sorteia uma ficha e lê o
registro nela contido. O aluno analisa se consta a palavra em sua cartela e se tiver
marca comum dos seus marcadores.
Prossegue o jogo até um dos jogadores preencha todos os campos da sua
cartela, o qual deverá dizer em voz alta “BINGO”.
A cartela é conferida pelo professor para ver se foi preenchida corretamente,
se não estiver o jogo prossegue até que um dos alunos consiga o preenchimento
correto.
O vencedor será o aluno que primeiro preencher a cartela corretamente.
Este

jogo

foi

adaptado

do

jogo

disponível

em:

www.acervodeprofessor.blogspot.com.br/2011/03/bingo-ortografico.htm Acesso em
22 de 0ut. 2014.
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5º Encontro

Jogo: JOGO ORTOGRÁFICO (este jogo será confeccionado junto com os alunos
em sala de aula).
Objetivos:
- Fixar conteúdos trabalhados;
- Desenvolver espírito de cooperação, raciocínio e a criatividade;
- Trabalhar regras, limites, o ganhar e o perder.
Material:
- Uma folha e meia de papel cartão por grupo de alunos;
- Tesoura, cola, canetas hidrográficas, lápis de cor e um dado.
Desenvolvimento:
Dividir a turma em três ou quatro equipes;
Montar o tabuleiro com a folha inteira de papel cartão. No tabuleiro montar
uma trilha com ponto de partida e de chegada. Quanto mais sinuosa for a trilha, mais
elementos podem ser colocados, tornando o jogo mais emocionante. O caminho
deve ser dividido em pequenas partes e enumerado em ordem crescente. Colocar
obstáculos em várias partes do percurso. Em um determinado número, pinta-se de
uma cor diferente representando uma ficha (no 10 por exemplo). Nesta ficha
constará uma tarefa e o aluno terá que responde-la, se errar volta casas ou algum
castigo definido pelo grupo, se acertar avança casas.
Ganha o jogo quem chegar ao final primeiro.
Obs. A ortografia que será trabalhada será definida pela professora.
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6º Encontro

Jogo: JOGO DO DICIONÁRIO
Objetivos:
- Desenvolver a capacidade de usar o dicionário corretamente;
- Despertar o interesse pela descoberta de novas palavras e seu significado;
- Estimular o espírito de pesquisa.
Material:
- E.V.A;
- Um dado grande;
- Um saquinho de areia;
- Dicionários.
Confecção do material: Dividir com uma caneta uma folha de E.V.A de 80 cm
de lado em 16 pedaços, cada um com 20 cm. Em outra folha de E.V.A de 60 cm,
riscar 9 casas. Do mesmo material, fazer um alfabeto completo e mais um jogo só
com vogais. Num dos diagramas fixar as consoantes e no outro as vogais. Eliminar
as consoantes menos comuns: k, x, y, w e z. Na tabela de vogais, repetir algumas.
Desenvolvimento:
Dividir a turma em duas equipes. Sortear dois alunos de cada equipe, uma
jogará o dado e a outra será a porta-voz. As equipes estabelecem quem inicia a
partida. A primeira equipe joga o dado. O número que sair será o correspondente ao
de arremessos de um saquinho de areia nos diagramas. Se o saquinho cair entre as
letras, ela tenta de novo. Seu objetivo é formar o início de uma palavra que a equipe
vai completar usando o dicionário. Enquanto saem as letras, os alunos das duas
equipes acompanham a sequência da palavra no dicionário. Depois de acabado os
arremessos, dar 30 segundos para que o porta-voz do grupo levante a mão, leia a
palavra e seu significado. A professora confere se o termo está de acordo. Caso não
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esteja a outra equipe tem a chance de responder. Nem sempre será possível formar
palavras, mas isso não será problema.
A cada rodada uma equipe vencerá o jogo. Na rodada seguinte, um integrante
da equipe adversária joga o dado e o jogo prossegue.
Obs. Os jogos: Jogo Ortográfico e Jogo do Dicionário estão disponíveis em:
www.cantinho-priscila.blogspot.com.br/2011/03sugestao-de-71-jogos.htm
em 22 de out. 2014.

Acesso
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7º Encontro

Jogo: AVANÇANDO COM O RESTO
Objetivos:
- Desenvolver a atenção e a concentração;
- Trabalhar com a operação de divisão.
- Chegar em primeiro lugar ao espaço com a palavra FIM.
Material:
- Um tabuleiro como o abaixo e um dado.

Figura 1 – Tabuleiro

Fonte: www.ibilse.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-dematematica
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Desenvolvimento:
Duas equipes jogam alternadamente. Cada equipe movimenta a sua ficha
colocada, inicialmente, na casa de número 39.
Cada equipe na sua vez, joga o dado e faz uma divisão onde:
- o dividendo é o número da casa onde sua ficha está;
- o divisor é o número de pontos obtidos no dado.
Em seguida, calcula o resultado da divisão e movimenta sua ficha o número
de casas igual ao resto da divisão.
A equipe que, na sua vez, efetuar um cálculo errado perde sua vez de jogar.
Cada equipe deverá obter um resto que faça chegar exatamente à casa
marcada FIM sem ultrapassá-la, mas se isso não for possível, ela perde a vez de
jogar e fica no mesmo lugar.
Vence a equipe que chegar primeiro ao espaço com a palavra FIM.
Fonte: Borim, Julia – Jogos e Resolução de problemas: Uma estratégia para as
aulas de Matemática – IME-USP, 1996.
Disponível

em:

www.ibilse.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-

mat/jogos-no-ensino-de-matematica Acesso em 23 de out. 2014.
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8º Encontro

Jogo: CINCO EM LINHA (multiplicação)
Objetivos:
- Exercitar o cálculo mental da multiplicação;
- Cobrir cinco números seguidos do tabuleiro maior, em qualquer direção (horizontal,
vertical ou diagonal).
Material:
Tabuleiro e marcadores.
Desenvolvimento:
Dividir a turma em equipes conforme o número de alunos.
Cada uma das equipes receberá 20 marcadores.
A primeira equipe a jogar escolhe dois números do tabuleiro menor indicandoas à equipe adversária.
Em seguida calculam, dizendo em voz alta, o produto dos números escolhidos,
procuram este valor no tabuleiro maior e colocam sobre ele um de seus marcadores.
Uma vez colocado o marcador, este não pode mais ser retirado.
Se a equipe na sua vez errar ou fizer uma soma que já tenha sido coberta, ela
passa a vez sem colocar nenhum marcador.
Ganha o jogo a primeira equipe que conseguir cobrir cinco números seguidos
do tabuleiro maior, em qualquer direção (horizontal, vertical ou diagonal).
Se nenhuma equipe conseguir colocar cinco marcadores em linha e o
tabuleiro ficar completo, ganha o jogo a que tiver colocado mais marcadores no
tabuleiro.
Figura 2 – Tabuleiro do jogo “Cinco em linha”
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Fonte:

www.ibilse.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-

no-ensino-de-matematica/

41

9º Encontro
JOGO DOS CARTÕES (Material dourado)
Objetivos:
- Compreender o mecanismo do “vai um” nas adições;
- Estimular o cálculo mental.
Material:
- Material dourado;
- Cartões com números.
Desenvolvimento:
O professor divide a turma em equipes conforme o número de alunos e coloca
no centro do grupo alguns cartões com números virados para baixo.
Realiza-se o primeiro sorteio: um aluno do grupo sorteia um cartão. Os demais
devem pegar as peças do material dourado correspondente ao número sorteado.
Em seguida, um representante do grupo vai ao quadro e registra em uma tabela os
números correspondentes às quantidades de peças.
Realiza-se o segundo sorteio: outro aluno sorteia o segundo cartão. Os
demais devem pegar as peças correspondentes a esse segundo número sorteado.
Em seguida, o representante do grupo vai ao quadro registrar na tabela a nova
quantidade.
Juntam-se as duas quantidades de peças, fazem-se as trocas e novamente
completa-se a tabela.
Encerra uma rodada e vence o grupo que tiver conseguido maior total. Depois
são feitas mais algumas rodadas e o vencedor o grupo que mais rodadas vencer.
Depois que os alunos estiverem realizando as trocas e os registros com
desenvoltura, o professor pode apresentar a técnica do “vai um”, usando o material
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dourado. O “vai um” pode indicar a troca de 10 dezenas por uma centena, ou 10
centenas por um milhar.
É importante que o aluno perceba a relação entre sua ação com o material e
os passos efetuados na operação.
O jogo acima está disponível em:
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_educacao/canal_ed
ucativo/mat_material_dourado.pdf Acesso em 23 de out. 2014.
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10º Encontro
Jogo: DEDO NO GATILHO (Tabuada)
Objetivos:
- Exercitar a tabuada;
- Desenvolver a operação de multiplicação.
Material:
-Cartelas com tabuadas com frente e verso. (o professor escolhe a tabuada que irá
trabalhar)
Desenvolvimento:
Conforme o número de alunos poderá ser realizado em duplas ou dividir a
turma em dois grupos.
Em dupla: cada participante escolhe um lado da cartela (frente ou verso);
Depois de fazer a escolha, o professor propõe uma multiplicação referente à tabela
de 3 ou 4 (ou outra tabuada). Os jogadores devem apontar o resultado em sua
cartela. O jogador que apontar primeiro, marca um ponto. O jogo continua com o
professor propondo outras multiplicações. Vence quem obtiver mais pontos.
Em dois grupos: o professor divide a turma em dois grupos e ao invés de usar
as cartelas, outra opção é fazê-las no quadro. Cada grupo forma uma fila e conforme
o professor for falando uma multiplicação o primeiro de cada fila corre em direção ao
quadro e aponta o resultado correto, quem apontar primeiro o resultado correto
marca um ponto. Vence o grupo que obtiver mais pontos.
Este jogo foi criado por: Danielle de Miranda, graduada em matemática – Equipe
Brasil Escola. Está disponível em:
Acesso em 22 de out. 2014.
http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/jogo-matematico-dedo-nogatilho.htmExemplo de tabelas:
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Figura 3 - Modelos de tabela (frente e verso)

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/jogo-matematico-dedo-nogatilho.htm
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11º Encontro
Jogo: GINCANA DA MATEMÁTICA
Objetivos:
- Exercitar as quatro operações, resolvendo expressões numéricas;
- Estimular o cálculo mental.
Material:
- Cartões com expressões numéricas.
Desenvolvimento:
A turma deve ser dividida em dois times.
Os cartões devem ficar embaralhados, dispostos em duas pilhas sobre uma
mesa, sendo 15 em cada pilha.
Os jogadores (1 de cada time por vez) devem ir até a mesa, pegar um cartão
da pilha e, ir ao quadro, colocar e resolver a expressão matemática.
Ganhará 2 pontos da rodada o jogador que retornar primeiro à mesa com a
resposta correta e 1 ponto o jogador que retornar depois com a resposta correta.
Se o jogador chegar primeiro, mas a resposta estiver errada, não leva ponto.
Se o adversário estiver com a resposta correta, leva o ponto mesmo tendo chegado
por último.
Se os dois jogadores chegarem juntos, e ambos estiverem com a resposta
correta, ambos levam 2 pontos. Se ambos errarem, ninguém leva ponto.
A equipe que soprar perderá um ponto. Vence o time que marcar mais pontos.
Esta

atividade

está

disponível

em:

http://www.ibile.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-noensino-de-matematica/6-ao-9-ano/ Acesso em 22 de out. de 2014.
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12º Encontro
Jogo: JOGO DE CARTAS
Objetivos:
- Montar palavras e frases;
- Trabalhar ortografia, concordância verbal e leitura;
- Desenvolver a atenção.
Materiais:
- Cartas como as de baralho contendo letras, sílabas e palavras.
Desenvolvimento:
Dividir os alunos em grupos de acordo com o número de alunos. Propor aos
alunos que joguem da seguinte forma:
Cada jogador recebe um número x de cartas. Na sua vez, o jogador que tiver
nas mãos cartas que formam palavras, sílabas ou frases poderão baixa-la na mesa.
Ao terminar de baixar, deverá jogar uma carta na mesa. O próximo jogador
poderá comparar a carta deixada pelo anterior ou simplesmente baixar suas
combinações.
Quem terminar primeiro as cartas da mão, ou seja, ganha o jogo.
Fonte: Aprender mais – Ensino Fundamental – Séries Iniciais SEE –
Pernambuco 2011.
Disponível em: https://jucienebertoldo.wordpress.com/tag/jogos-2/ Acesso em 26 de
out. de 2014.
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13º Encontro
Jogo: FORCA-FRASE (adaptação do tradicional jogo da forca)
Objetivos:
- Formar frases;
- Fazer com que o aluno pense não só em palavras, mas também na estruturação
das orações;
- Trabalhar a grafia de palavras;
- Estimular a criatividade.
Material:
- Papel sulfite, lápis e/ou caneta.
Desenvolvimento:
Dividir os alunos em duplas. Um dos jogadores forma uma frase e, no papel,
representa cada letra com um traço. Entre as palavras deve haver um espaço. Seu
colega tenta adivinhar, “chutando” as letras, uma a uma. Se elas existirem na frase,
o primeiro as escreve sobre os traços correspondentes, quantas vezes ocorrerem.
Cada vez que uma letra que não existe é chamada, porém, ele desenha sob a forca
uma parte do corpo do colega. O desenho pode ser simples, mas deve conter
cabeça, tronco, braço direito e esquerdo, perna direita e esquerda, cabelo, olho,
nariz, orelhas e boca. O jogo termina quando a frase for adivinhada ou quando o
boneco ficar completo.
Este jogo foi desenvolvido por Ana Lúcia Petty, técnica do Laboratório de
Psicopedagogia do Instituto de Psicologia da USP, em conjunto com o professor
Lino

de

Macedo.

Disponível

em:

http://pt.slideshare.net/jlsluciano/jogos-

delinguaportuguesa Acesso em 26 de out. de 2014.
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14º Encontro
Jogo: CORRIDA DAS DEZENAS
Objetivos:
- Mostrar a importância do trabalho em equipe;
- Desenvolver o conceito de grandeza numérica, raciocínio rápido, capacidade de
criar estratégias, entrosamento de equipe e habilidade de movimento.
Material:
- Bolas de Futebol;
- Bolas de tênis;
- Bolas de ping-pongue;
- Bolinhas de gude;
- Um balde;
- Caixa de sapato vazia;
- Colher de sopa.
Desenvolvimento:
A turma é dividida em quatro equipes, através de fitas coloridas. Quem pegar
a mesma cor fica em uma equipe. Na quadra de vôlei, traçar duas linhas paralelas,
distantes de 5 a 10 metros uma da outra. Os grupos se organizam lado a lado atrás
de uma linha. Seus integrantes colocam-se em fila. Na outra linha e na mesma
direção de cada grupo, fica um balde vazio.
Cada grupo recebe uma bola de futebol, três bolas de tênis, nove bolinhas de
ping-pongue e nove bolinhas de gude (em caixas de sapato separadas). As bolas
simbolizarão, da maior para a menor, o milhar, a centena, a dezena e a unidade.
Escolha um número e dê um ou dois minutos para a equipe definir sua estratégia
para representá-lo com as bolas.
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O primeiro de cada fila pega uma das bolas do conjunto, coloca numa colher
de sopa e leva até o balde. Se a bola cair no caminho, o aluno deve voltar ao ponto
inicial e refazer o percurso. A bola de futebol é a única que pode ser levada com
pequenos chutes, caso caia no chão. Os alunos voltam e entregam a colher ao
próximo da fila. Eles se revezam até conseguir levar a quantidade suficiente de bola
para montar o número. Cada aluno pega uma bola por vez em ordem, a da dezena
antes da centena, por exemplo. Caso a equipe perceba que carregou a bola errada,
terá que gastar uma passagem para trazê-la de volta. A equipe que terminar
primeiro grita: “Formamos”.
O professor confere. Se o grupo que chegou primeiro formou corretamente, é
o vencedor. Contar também os números dos outros grupos para verificar o
aprendizado.
Realizar outras partidas, alternando números com milhar, centena, dezena e
unidade, até que o interesse da turma diminua.
Esta

atividade

está

disponível

em:

http://cantinho-

priscila.blogspot.com.br/2011/03/sugestao-de-71-jogos.html Acesso em 26 de out.
de 2014.
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15º Encontro
Jogo: DOMINÓ DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS (multiplicação e
divisão)
Objetivos:
- Desenvolver o cálculo mental da multiplicação e divisão;
- Exercitar a multiplicação e a divisão.
Materiais:
- Dominó com operações de multiplicação e divisão.
Desenvolvimento:
Dividir os alunos em grupo de quatro alunos, cada participante receberá sete
peças. Definir a peça de saída.
O próximo participante a jogar será o imediatamente à direita daquele que
inicia a partida; caso este não tenha a pedra, “passará a vez” ao próximo e, assim
sucessivamente.
Será o vencedor aquele que primeiro conseguir encaixar, no dominó exposto à
mesa, todas as suas peças.
Caso não haja opções de jogada para nenhum dos participantes (fechamento
do jogo), o vencedor será aquele que tiver a menor quantidade de peças nas mãos;
persistindo o empate, o vencedor será o que tiver a peça de menor valor.
Atividade

disponível

em:

http://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-noensino-de-matematica/6-ao-9-ano/ Acesso em 27 de out. de 2014.
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16º Encontro
Jogo: ALQUERQUE
Histórico: O alquerque é um jogo muito antigo, sendo encontrado traços de
seu tabuleiro em gigantescos blocos de pedra no templo de Kurna, no Egito,
construído por volta de 1400 a.C. Afonso X, rei de Leão e Castela (1251-1282)
menciona o Alquerque em seu famoso livro de jogos.
É um jogo em que o tabuleiro é formado por 25 casas dispostas em 5 fileiras
de 5 casas cada uma, com linhas ligando as casas medianas dos quatro lados
consecutivamente.
Objetivos:
- Desenvolver o raciocínio lógico e a atenção.
Material:
- Tabuleiro e 24 peças (12 de cada cor).
Desenvolvimento:
Dividir a turma em duplas. As peças de cada jogador são dispostas em fila
dupla formando um L, ficando a casa central vazia.
Figura 4 – Modelo de tabuleiro

Fonte: http://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-

mat/jogos-no-ensino-de-matematica/6-ao-9-ano/
Os jogadores se alternam na movimentação da peça sempre para uma casa
vizinha, na horizontal, vertical ou nas diagonais estabelecidas.
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Se uma casa vizinha há uma peça do adversário, o jogador pode saltar sobre
a peça do adversário, capturando-a.
Havendo possibilidade de continuar saltando sobre outras peças sempre uma
a uma, pode-se fazer captura de mais de uma peça em uma mesma jogada.
Se um jogador não perceber a oportunidade de uma captura, e executar um
movimento normal e o adversário perceber que ocorreu, poderá penalizá-lo com a
retirada do tabuleiro da peça com tal chance.
Se houver mais de uma alternativa de captura, somente uma peça em tal
condição será retirada.
O jogo termina quando um dos jogadores perder todas as peças ou quando não
houver mais possibilidades de capturas, quando então será considerado que houve
empate.
Fonte: Zalavsky, Cláudia – Jogos e atividades Matemáticas do Mundo Inteiro –
Artmed, 2000.
Jogo

disponível

em:

http://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/extensao/lab-mat/jogos-noensino-de-matematica/6-ao-9-ano/ Acesso em 27 de out. de 2014.
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17º Encontro
Jogo: JOGO DA TRILHA
Objetivos:
- Desenvolver o cálculo mental, atenção e agilidade de raciocínio;
- Identificar números pares e ímpares.
Material:
- Tabuleiro enumerado até o número 225;
- Dois dados convencionais;
- Marcadores com cores diferentes.
Desenvolvimento:
Formar grupos de três ou quatro alunos. Cada jogador lança dois dados. Para
saber quantas casas avançar multiplique os números obtidos nos dados.
O jogador marca uma ficha na casa em que chegar. Por exemplo, se os dois
números dos dados forem 4 e 2, o jogador vai colocar seu marcador na casa 8.
Regra especial: quem cair numa casa ímpar avança 25 casas. Quem chegar
em 225 primeiro é o vencedor.
Resolução de problemas: o trabalho com o “jogo da trilha” permite explorar em
sala de aula a resolução de problemas:
Ex.- Eu estava na casa 52 e tirei o 4 e 6. Em que casa fui parar?
- Ana tirou 5 e 6, foi parar na casa 84. Onde estava antes?
Atividade

disponível

http://www.sbemrn.com.br/site/III%20erem/minicurso/doc/MC_Bezerra.pdf
em 22 de out. de 2014.

em:
Acesso
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18º Encontro
Jogo: BINGO DA TABUADA
Objetivos:
- Desenvolver o cálculo mental;
- Fixar a tabuada do 2 ao 9.
Material:
- Duas caixas com cartões numerados de 2 ao 9 em cada uma delas;
- Cartelas de bingo (com resultados das tabuadas);
- Botões ou feijões para serem usados como marcadores.
Desenvolvimento:
Distribuir uma cartela para cada aluno.
O professor retira ao acaso um cartão de cada caixa, dita o número a todos os
concorrentes, e em seguida coloca os cartões de volta nas respectivas caixas.
Os alunos usando apenas o cálculo mental devem fazer a multiplicação entre
os números e marcar na sua cartela com o marcador (botão ou feijão). Sem usar
qualquer cálculo escrito.
Ganha o aluno que preencher primeiro a sua cartela.
Este jogo está disponível em:
https://jucienebertoldo.files.wordpress.com/2013/03/bingo-da-tabuada.pdf
Acesso em 27 de out. de 2014.
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19º Encontro
Jogo: A PROVA DO ESTOURO
Objetivos:
- Estimular o cálculo mental;
- Desenvolver a atenção e o raciocínio lógico;
- Exercitar as quatro operações matemáticas.
Material:
- Balões coloridos;
- Folha sulfite;
-Canetas;
- Fita adesiva.
Desenvolvimento:
Primeiramente, colocar em cada balão um papel com uma operação, encher e
colar os balões no quadro ou em outro lugar.
Dividir a turma em duas equipes. Logo após, um aluno de cada equipe por
vez, vai até os balões, pega um, vai até a cadeira que está em frente a sua equipe,
senta em cima do balão para estourá-lo. Depois que estourar deve resolver a
operação que está dentro. Se acertar soma um ponto para sua equipe.
Vence o jogo quem marcar o maior número de pontos.
Jogo adaptado. Disponível em: http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professoresatividades/81/imprime194509.asp Acesso em 28 de out. 2014.
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20º Encontro
Jogo: TRILHA DA DIVISÃO
Objetivo:
- Efetuar operações de divisão.
Material:
- Tabuleiro com o desenho de uma trilha;
- Marcadores (pinos ou botões);
- Cartas com operações de divisão.
Desenvolvimento:
Dividir os alunos em duplas. Entregar a cada dupla um tabuleiro, dois
marcadores e cartas com operações de divisão para serem resolvidas.
As cartas deverão ser embaralhadas e colocadas na mesa com a face para
baixo.
Cada jogador sorteia uma carta na sua vez, resolve a divisão e recoloca a
carta no monte.
O jogador avança na trilha casa a casa a partir do resto das divisões que
efetuar. Se um jogador cair na mesma casa que seu oponente, ele deve voltar duas
casas. Se o resto for zero, fica onde está até sortear uma carta que lhe permita
avançar.
O jogo termina quando um dos jogadores chegar com seu marcador no fim da
trilha.
Este jogo foi extraído do livro Cadernos do Mathema. Jogos de Matemática,
vol. I, de Patrícia Candido, Maria Ignez Diniz e Katia Cristina Stocco Smole (Artmed
editora). O jogo está disponível em:
http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professoresatividades/81/imprime194509.asp Acesso em 28 de out. 2014.
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Figura 5 - Trilha (tabuleiro)

Fonte: http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/81/imprime194509.asp
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AVALIAÇÃO

A avaliação das atividades desta Produção Didática, desenvolvidas durante a
implementação, acontecerá em todos os momentos de interação dos alunos seja ela
com os colegas ou com o professor, por meio da observação e registro escrito
enfatizando

os

seguintes

aspectos:

participação e comprometimento.

envolvimento,

interesse,

criatividade,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste Caderno Pedagógico foi desenvolvida buscando usar os
“jogos” como recurso pedagógico, sendo estes uma importante ferramenta no
processo de ensino aprendizagem do aluno com necessidades especiais que
frequenta a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I e está incluso no Ensino Comum.
É fundamental que o professor tenha conhecimento do jogo que pretende
desenvolver em sala de aula e também tenha clareza dos objetivos que pretende
alcançar com o mesmo, para que possa propor e adequar as situações lúdicas ao
estágio de desenvolvimento em que o aluno se encontra.
O lúdico, como recurso pedagógico, proporciona a apropriação do
conhecimento de maneira mais agradável, facilitando assim o entendimento, a
interpretação e a busca de soluções para a resolução de problemas.
Portanto, espera-se que as reflexões feitas e as atividades sugeridas a partir
da proposta deste material possam atingir os objetivos inicialmente propostos e que
assim sirvam de subsídios para o trabalho desenvolvido em sala de aula,
contribuindo para o crescimento da qualidade de ensino e que nossos alunos
tenham sucesso na vida escolar, alcançando uma aprendizagem significativa.
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