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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a aplicação do Jogo como recurso 

metodológico no ensino das quatro operações no conjunto dos números naturais, na 

vida diária de alunos com Síndrome de Asperger (SA) por meio de um estudo de caso 

realizado no Colégio Estadual Padre Silvestre Kandora de Curitiba-Pr. Desde muito cedo 

aprendemos através das atividades lúdicas, sendo que estas possibilitam que o 

indivíduo construa o conhecimento e seja agente ativo no processo de ensino 

aprendizagem, além de estimular a imaginação, a organização e o raciocínio lógico. 

Além disso, o Jogo também auxilia no desenvolvimento social da criança. Visto que as 

crianças com SA apresentam dificuldades nas atividades de interação com os demais 

colegas, fiz a opção em desenvolver jogos por meio dos quais um aluno com SA teve 

que comunicar-se para a resolução das problemáticas propostas, e foi onde pude 

constatar melhores resultados do educando. 

 

Palavras – Chave: Ludicidade, Criatividade, Inclusão 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Ainda que em aparente crescimento, os assuntos “Inclusão” e “Educação 

Especial” necessitam de um estudo profundo na questão da inserção da criança 

com Síndrome de Asperger nas aulas de matemática. 

Ao realizar pesquisas sobre a Síndrome de Asperger, verificamos que se 

trata de um transtorno que compromete o desenvolvimento social e intelectual e 

vem sendo estudado pela ciência há mais de sete décadas, sobre o qual ainda 

permanecem, no interior da própria ciência, divergências e grandes questões e 

desafios para serem resolvidos.  
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Quanto ao lúdico na aprendizagem, o mesmo tem sido utilizado como 

atividade tanto com adultos, como com crianças. E, de forma crescente, o jogo 

vem sendo empregado com objetivos pedagógicos, não tendo sido diferente no 

ensino da matemática. 

Para minimizar as dificuldades da matemática, em vários momentos 

alguns professores recorrem ao jogo, com a intencionalidade educativa, ou seja, 

com o intuito de proporcionar algum tipo de conhecimento ou atitude. Ao jogar, o 

aluno participa ativamente do processo ensino aprendizagem. Nos jogos de 

estratégias constrói hipóteses e conclui que existem diversos caminhos que 

podem leva-lo a vencer e que uma derrota indica ser necessário rever as 

hipóteses. No jogo, muito mais do que ganhar ou perder, o importante é 

participar, conjecturar, combinar e seguir regras. 

Com essa perspectiva, e com o intuito de tornar a aprendizagem das 

quatro operações, fazendo o uso do manipulável, mais dinâmica e de fácil 

compreensão, será utilizado o lúdico visando a melhora no desenvolvimento 

intelectual e social de alunos com Síndrome de Asperger na sala de recursos do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Padre Silvestre Kandora, localizado no 

bairro São Braz, na cidade de Curitiba - Pr. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

CONCEITO DE INCLUSÃO 

 
Para Keinert (2012), a inclusão significa o ato ou efeito de incluir, que é 

definido como compreender, abranger, fazer parte. A inclusão é muito mais do 

que estar inserido no meio, mas fazer parte de um processo como um todo, afinal 

a criança deve ser percebida como pessoa em si, e não simplesmente estar 

presente da sala de aula. A criança deve ser respeitada, pois cada indivíduo tem 

as suas necessidades. 

Segundo Pereira (2008, s/p), o termo inclusão: 

 
[...] já trás implícito a ideia de exclusão, pois só é possível incluir 
alguém que já foi excluído. A inclusão está respaldada na dialética 
inclusão/exclusão, com a luta das minorias na defesa dos seus direitos. 
A inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com 
deficiências e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na 
sociedade. 



 
A autora ainda afirma que a inclusão depende de transformações, entre 

elas a de valores, afinal, como pode haver inclusão se a sociedade se sentir no 

direito de escolher quais pessoas devem ser incluídas ou não? 

De acordo com a Resolução nº 948/2007 da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p.14), 

destaca-se que:  

 

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos 
de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 
em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua 
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. 
 

Com isso é dever da escola proporcionar um ambiente e um ensino que 

possibilite ao educando seu crescimento e desenvolvimento social e intelectual. 

Pereira (2008) conclui que, para que haja uma inclusão escolar de fato, é 

preciso ter uma transformação nos sistemas de ensino, pois só assim irá 

beneficiar toda e qualquer pessoa, considerando a individualidade e a 

necessidade de cada uma. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS RELACIONADOS AO AUTISMO E A SÍNDROME 

DE ASPERGER 

 

Leo Kanner, em 1943, e Hans Asperger, em 1944, foram os primeiros a 

escrever sobre o assunto, o primeiro em Baltimore e o segundo em Viena, 

explanaram os casos que acompanharam e das suas respectivas crenças 

teóricas sobre essa síndrome, até então desconhecida.  

Em meados do ano 2000 começaram a aparecer manuais nos quais os 

profissionais se baseavam para diagnosticar esse tipo de transtorno. O Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais é um manual de classificação 

diagnóstica que utilizava os termos “Transtornos Global do Desenvolvimento 

(TGD)” e “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID)” para categorizar a 

“Síndrome Autista”.  

Em sua quinta publicação, em 2014,o Manual Diagnóstico e Estatístico de 



Transtornos Mentais – DSM-5, teve mudanças expressivas. Critérios para 

diagnósticos do autismo são adotadas e, finalmente, o termo TEA como 

categoria diagnóstica é empregado. O DSM-5 agrupou e incluiu quatro das cinco 

categorias dos TID do DSM-IV na condição de Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA). Foram elas: Transtorno Autista, Transtorno Desintegrativo da 

Infância, Transtorno de Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem 

Outra Especificação.  

O transtorno de Rett, no DSM-5, não foi considerado como um dos TEA e 

sim como um transtorno distinto (KHOURY et al., 2014). 

 
O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados 
de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, 
autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do 
desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da 
infância e transtorno de Asperger. (APA, 2014, p. 53). 

 

O TEA, como iremos tratar esse transtorno, compreende diferentes 

síndromes, sendo que podemos delinear algumas peculiaridades relevantes, 

que podem ou não aparecer em conjunto, são elas: grande dificuldade de 

comunicar-se e de uso da imaginação, não conseguem assimilar simbologias e 

nem se socializar, comportamento repetitivo e muito restrito. 

Varella (2014) classifica o quadro clínico do TEA em: 

 

1) Autismo clássico – o grau de comprometimento pode variar de muito. 
De maneira geral, os portadores são voltados para si mesmos, não 
estabelecem contato visual com as pessoas nem com o ambiente; 
conseguem falar, mas não usam a fala como ferramenta de 
comunicação. Embora possam entender enunciados simples, têm 
dificuldade de compreensão e apreendem apenas o sentido literal das 
palavras. Não compreendem metáforas nem o duplo sentido. Nas 
formas mais graves, demonstram ausência completa de qualquer 
contato interpessoal. São crianças isoladas, que não aprendem a falar, 
não olham para as outras pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos, 
repetem movimentos estereotipados, sem muito significado ou ficam 
girando ao redor de si mesmas e apresentam deficiência mental 
importante; 
2) Autismo de alto desempenho (antes chamado de síndrome de 
Asperger) – os portadores apresentam as mesmas dificuldades dos 
outros autistas, mas numa medida bem reduzida. São verbais e 
inteligentes. Tão inteligentes que chegam a ser confundidos com 
gênios, porque são imbatíveis nas áreas do conhecimento em que se 
especializam. Quanto menor a dificuldade de interação social, mais 
eles conseguem levar vida próxima à normal. 
3) Distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação (DGD-
SOE) – os portadores são considerados dentro do espectro do autismo 
(dificuldade de comunicação e de interação social), mas os sintomas 



não são suficientes para incluí-los em nenhuma das categorias 
específicas do transtorno, o que torna o diagnóstico muito mais difícil. 

 

Para Antoniuk (2012), o TEA não é uma doença, o autor acredita que é 

uma Síndrome Clínica cuja causa é biológica. Segundo o autor, o TEA se 

caracteriza pelo comprometimento na dificuldade de interação social, linguagem 

e comunicação, e comportamento. 

Crianças com Síndrome de Asperger apresentam grande dificuldade de 

se relacionar, sendo este um fato a ser muito bem trabalhado nos jogos, pois, na 

sua grande maioria tanto em atividades desportivas quanto lúdicas, eles 

preferem assumir o papel de observador, preferem isolar-se e brincar sozinhos. 

Cada momento em que o educando consegue expressar-se deve ser valorizado 

pelo professor que, nesse caso, assume o papel de mediador, orientando e 

conduzindo o aluno sem interferir no desenvolvimento do jogo. 

Os alunos com SA têm muita dificuldade em visualizar o abstrato. Partindo 

deste pressuposto cabe ao educador planejar muito bem as atividades a serem 

desenvolvidas, ter paciência, pois é certo de que a mesma atividade deverá ser 

aplicada vária vezes, até que o educando assimile o jogo proposto com o 

conteúdo ministrado em sala de aula.  

Kishimoto (2005, p. 122), destaca que:  

 

O processo de aprendizagem, da criança com deficiência é 
compreendido como um processo pluricasual, abrangente, implicando 
componentes de vários eixos de estruturação: afetivos, cognitivos, 
motores, sociais, econômicos, políticos etc. a causa do processo de 
aprendizagem, bem como das dificuldades de aprendizagem, deixa de 
ser localizada somente no aluno e no professor e passa a ser vista 
como um processo maior com inúmeras variáveis que precisam ser 
apreendidas com bastante cuidado pelo professor e pelo 
psicopedagogo.    

 

O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
        

Segundo os PCN (1997) os jogos propõem atividades lúdicas em que o 

educando se aproprie do conteúdo de maneira em que estas estejam de acordo 

com sua realidade e de forma criativa, sendo o professor o mediador deste 

processo, orientando e mostrando possibilidades e chances na problematização 

seguindo as regras e normas pré-estabelecidas, sendo assim segundo este 

documento temos: 



Jogos de exercícios  

Eles possuem um sentido funcional, são ações repetidas 

sistematicamente, tais ações são fontes de significados, assim, elas geram 

satisfação, proporcionam compreensão, formam hábitos estruturados num 

sistema e auxiliam a criança a perceber irregularidades. 

Jogos simbólicos 

Estes jogos proporcionam à criança lidar com símbolos e pensar por 

analogia. As crianças imaginam o significado das coisas, criando linguagens, 

convenções, tornando-se capazes de se submeterem a regras e dar explicações, 

o que as ajuda na compreensão de convenções e regras que são utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Jogos com regras 

Estes são jogos mais complexos, de caráter coletivo. Neles consistem o 

fazer e o compreender. Esse tipo de jogo proporciona ao aluno enfrentar 

situações mais complexas podendo perceber que as regras podem ter 

combinações arbitrárias definidas pelos jogadores. Com relação à matemática, 

os jogos de regras possibilitam a criança construir relações quantitativas ou 

lógicas, aprender a raciocinar e a questionar seus erros e acertos. 

Os alunos com SA, ao serem trabalhados na perspectiva do jogo, tornar-

se-ão, não simples jogadores, mas sim jogadores com várias visões, isto é, com 

vários pensamentos sobre “o jogar”. A importância de toda a preparação, e de 

todas as fases do processo de um jogo, requer cuidados e atenção por parte do 

professor, pois é importante respeitar o tempo dos alunos, para que entendam, 

participem e dominem a técnica de um jogo. O passo a passo é fundamental. 

Quando o aluno adquire o domínio do jogo, passa a sentir prazer em jogar e a 

procurar novas jogadas e até mesmo a arriscar novos desafios. Cada jogo 

estudado e contextualizado se torna uma conquista do aluno. O olhar 

observador, inovador, crítico e analítico começa a fazer parte do dia-a-dia do 

aluno. O trabalho com jogos ensina a refletir sobre o “desafio do novo”, a 

organização, o tempo necessário, o respeito e a socialização.  

Brenelli (2005) nos diz que no jogo, o ritmo e as regras são de acordo 

com as possibilidades de execução de cada um, sendo que a competição está 

presente no sentido de querer ou representar alguma coisa, obedecendo a certas 

regras, mas o prazer, o divertimento e o brincar predominam. 



Os jogos possuem uma diversidade muito grande e podem ser utilizados 

conforme o que se quer atingir através dele (Moura, 2000). Entre suas diferentes 

modalidades estão: 

 Jogos motores: exigem a participação ativa do corpo em sua 

totalidade.  

 Jogos sensoriais: ajudam a desenvolver os órgãos dos sentidos. 

 Jogos intelectivos: desenvolvem o raciocínio, a memória, a 

observação, a atenção e a concentração. 

 Jogos recreativos: possuem o objetivo de recrear ou distrair as 

crianças por meio de uma atividade integradora e estimula outras competências. 

 Jogos pré-desportivos: além de estimular as capacidades físicas e 

mentais da criança, preparam-na para a prática formal de esportes, desenvolvem 

e intensificam os trabalhos individuais e em grupo. 

 Jogos cooperativos: exercitam a convivência e a cooperação, 

aperfeiçoando as habilidades de relacionamento. Estes oferecem possibilidades 

para o desenvolvimento humano, onde jogar é uma oportunidade aberta, não 

determinada para um aprender relativo, têm uma intencionalidade subjacente, 

dependem de valores, princípios, crenças e estruturas. Neles, joga-se para 

superar desafios e não para derrotar os outros; joga-se para se gostar do jogo, 

pelo prazer de jogar e os interesses são mútuos e a integridade de todos é 

priorizada.  

Nas séries iniciais são apresentadas muitas informações necessárias ao 

desenvolvimento e à aquisição de conhecimentos formais (leitura, escrita, 

cálculos...). Porém, muitas vezes, isto ocorre de maneira isolada, 

descontextualizada e sem significado real para o aluno (Kishimoto, 2000).  

São muitos os estudos sobre a importância dos jogos e brincadeiras no 

desenvolvimento infantil. 

 É preciso ganhar nesse novo mundo bons caminhos para neles 

aventurar-se em um jogo, uma mágica, uma fantasia, um aprender e um crescer 

constante (Kishimoto, 2000). 

 

O jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata 
em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve 
permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através 
das quais exprimimos a estrutura da vida social e espiritual. Teremos, 



portanto, delimitarmos a descrever suas principais 
características.( Huizinga, 1991)                                                                                                              

 

Para DEWEY (1952) o jogo faz o ambiente natural da criança ao passo 

que as referências abstratas e remotas não correspondem ao interesse da 

criança.  

Já PIAGET (1978) mostra claramente em suas obras que os jogos não 

são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia, mas 

meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Os jogos e 

as atividades lúdicas tornaram-se mais significativas à medida que a criança se 

desenvolve, com a livre manipulação de materiais diversos, ela passa a 

reconstruir, reinventar as coisas.  

O jogo é utilizado como instrumento de estímulo no processo de ensino 

aprendizagem, despertando o interesse do aluno e sua participação no 

cumprimento das regras, bem como na interação através do lúdico, permite 

ainda a possibilidade de diálogo e de ouvir opiniões, fazer análise do senso 

comum do melhor caminho para a resolução de problemas. (Antunes 2004) 

É importante também durante o jogo, a interação social entre seus 

participantes, para que se possa construir sua lógica e seus valores.  

O jogo faz parte da cultura, em certos momentos difunde-se com ela, 

visto que esta prática se criou através da interação dos seres humanos. 

Podemos situar-nos, no jogo, abaixo do nível da seriedade, como faz a criança; 

mas acima desse nível. É muito claro que o jogo exercita não apenas músculos, 

mas a inteligência (Leif, 1978). 

O jogo da criança não é equivalente ao jogo para o adulto, pois não é 

uma simples recreação, o adulto quando joga afasta-se da realidade, enquanto 

a criança ao brincar/jogar avança para novas etapas de domínio do mundo que 

a cerca (Bomtempo 1987 p.13). 

Os professores que não refletem sobre seu ensino aceitam naturalmente 

a realidade cotidiana da escola, porém é fundamental que o professor proponha 

aos alunos um conjunto de situações que os ajudem a ajustarem as suas ideias 

e procedimentos, tornando-os capazes de analisar  realidade mais 

profundamente, de revisar e ampliar os seus conceitos.  



 

FUNÇÃO DOS JOGOS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

MATEMÁTICO 

 
Os jogos são estratégias que tornam a aprendizagem da matemática 

dinâmica e atraente. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

matemática, os jogos para crianças pequenas são: 

 

[...] ações que elas repetem simultaneamente, mas que possuem um 
sentido funcional (jogos de exercício), isto é, são fontes de significado 
e, portanto possibilitam compreensão, geram satisfação, formam 
hábitos que se estruturam num sistema. Essa repetição funcional 
também deve estar presente na atividade escolar, pois é importante no 
sentido de ajudar a criança a perceber regularidades [...] (PCN- 
Matemática, 1997, P. 48).  
 

À medida que a criança se desenvolve, manipulando materiais, 

reinventando e reconstruindo, os jogos tornam-se significativos (Piaget, 1994).  

Ou seja, cabe ao professor formalizar estas experiências propondo 

situações, planejando jogos, problemas e atividades que levem a criança à 

construção do conhecimento matemático.  

Assim, deve-se desenvolver a prática para o conhecimento matemático, 

com atividades através de técnicas e estratégias interessantes e acessíveis 

despertando na criança o gosto pela aprendizagem. 

Utilizar jogos como recurso didático para as aulas de matemática é uma 

alternativa altamente eficiente que, conforme visto anteriormente, faz 

desenvolver o raciocínio lógico, estimula o raciocínio independente, a 

criatividade e principalmente a capacidade de resolver problemas.  

Os objetivos dos jogos matemáticos são de desenvolver e aprimorar as 

habilidades que compõem o raciocínio lógico matemático, bem como estimular 

no aluno a capacidade de desenvolver conceitos.   

 

DESENVOLVIMENTO 

A construção de jogos e o uso destes como recurso didático na sala de 

recursos multifuncional, proporcionou aos alunos com Síndrome de Asperger 

uma evolução na aprendizagem e na relação social com seus colegas em sala 



de aula. Utilizando-me dos materiais disponíveis na escola, procurei abordar os 

conteúdos de forma que o aluno se sentisse motivado a participar das aulas. 

A implementação do projeto foi realizada no Colégio Estadual Padre 

Silvestre Kandora, que está localizado no São Braz, bairro residencial da capital 

curitibana, e vizinho ao bairro de Santa Felicidade conhecido por sua tradição 

turística. Região de contradições econômicas e sociais, onde há uma grande 

quantidade de população carente e trabalhadora, e condomínios de luxo e 

residências alto padrão. 

 Nossos estudantes residem muito próximos da escola. A escola conhece 

alguns pais que frequentam as reuniões pedagógicas, mas a grande maioria é 

ausente com relação a vida escolar de seus filhos. Sabe-se que os alunos vêm 

de famílias de classes trabalhadoras e de classe média baixa, trazendo consigo 

os reflexos dos problemas sociais, econômicos e culturais impostos a população 

brasileira historicamente, tornando-se bastante heterogênea. 

Ao analisarmos o contexto escolar percebe-se que há maior interesse dos 

educandos por disciplinas em que não apresentam dificuldades de 

aprendizagem, àquelas voltadas ao uso das tecnologias, onde não precisem de 

muito tempo de concentração e esforço.  

Temos uma boa infraestrutura, e atendemos muitos alunos com laudos de 

transtornos de aprendizagem e para que esse atendimento seja mais eficiente 

dispomos da sala multifuncional. Dentre esses alunos temos um com a Síndrome 

de Asperger que foi o motivador da construção do projeto, mas os materiais 

produzidos no caderno pedagógico estão sendo utilizados também com os 

demais alunos desta sala.  

O desenvolvimento da implementação do projeto na escola, contou com 

o seguinte cronograma para 2017: 

Encontro Público- Alvo Atividade 

Desenvolvida 

Período/ 

Duração  

Carga 

horária 

1º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional 

Apresentação dos 

Materiais para 

construção dos Jogos 

Fev/2017 

3 

encontros 

de  2h 

6h 



2º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional 

Construção e uso dos 

jogos “Nunca 10” e 

“Trilha das 4 operações” 

como recurso Didático  

Mar/2017 

3 

encontros 

de 3h 

9h 

3º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional 

Construção e uso do 

“Ábaco da Multiplicação”  

e jogo “Eu tenho, quem 

tem?” como recurso 

Didático 

Abr/2017 

2 

encontros 

de 4h 

8h 

4º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional 

Construção e uso dos 

jogos “ Das Fichas 

Coloridas” como recurso 

Didático 

Maio/2017 4h 

5º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional 

Construção e uso dos 

jogos “Qual o Total ” e 

“Resta um” como 

recurso Didático 

Jun/2017 4h 

6º  Alunos da sala 

de recurso 

Multifuncional, 

Corpo Docente, 

Pedagógico e 

Gestão Escolar 

Encerramento - 

Avaliando os resultados  

Jul/2017 4h 

 Total 35h 

Fonte: A autora (2016) 

 

A unidade didática foi organizada em atividades para melhor 

compreensão dos conteúdos estudados, tornando as aulas mais atraentes e, 

dessa forma, despertando o interesse dos educandos, melhorando sua 



participação nas aulas e o rendimento escolar. 

O desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica foi iniciado com 

as inserções na escola em 2016 e contou 40 horas de encontros com a os alunos 

e professora da Sala de Recursos Multifuncional e setor Pedagógico, discussão, 

divulgação sobre o projeto. As etapas previstas no projeto foram bem recebidas 

pelo público-alvo. 

A partir do ano de 2017 a implementação do projeto ocorreu oficialmente 

com 06 encontros a partir da produção didático-pedagógica. 

 No primeiro encontro com os alunos e professora da sala de recurso 

Multifuncional, foram apresentados os materiais para construção dos jogos ao 

longo do ano e o cronograma de desenvolvimento destes. 

O segundo encontro foi destinado para seleção de materiais, construção 

e uso dos jogos “Nunca 10” e “Trilha das 4 operações” como recurso didático. 

No terceiro encontro foi destinado para seleção de materiais, Construção 

e uso do “Ábaco da Multiplicação” e jogo “Eu tenho, quem tem?” como recurso 

didático. 

No quarto encontro foi destinado para seleção de materiais, Construção e 

uso do Construção e uso dos jogos “Das Fichas Coloridas” como recurso 

didático. 

No quinto encontro foi destinado para seleção de materiais, Construção e 

uso do Construção e uso dos jogos “Qual o Total” e “Resta um” como recurso 

didático. 

O sexto encontro foi dedicado à análise da avaliação que foi processual. 

Com base na observação dos resultados obtidos nas aulas, verificou-se que 

houve evolução social e na aprendizagem durante o desenvolvimento da 

atividade proposta e encerramento do projeto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados na aplicação dos jogos foram muito positivos, tanto que 

estimularam a continuar a utilização destes nos demais conteúdos e em turmas 

diferentes. O aprimoramento cognitivo foi aparente e o desenvolvimento 

relacional teve um retorno muito significativo, visto que o aluno com S.A. tem seu 



ser social afetado pela síndrome. Durante a construção das atividades na sala 

de recursos tivemos mais alunos participando, porque a professora atende todos 

os casos de laudos da escola. A interação do educando com S.A. e as demais 

foi muito gratificante e notório que a matemática tornou-se mais acessível e 

prazerosa. 

Na aprendizagem a proposta contribuiu para a organização do raciocínio 

lógico e ampliação do conhecimento. 

 Foi perceptível a aceitação por parte dos alunos e, houve motivação por 

parte da professora da sala de recursos na adesão da metodologia, dando 

continuidade no projeto iniciado.  

 A melhora no rendimento escolar foi consequência da prática, sendo que 

a professora assumiu o papel de sujeito da ação, conduzindo a aprendizagem 

dando significado à prática que vinha utilizando, fazendo com que os alunos 

criassem variadas soluções para diferentes situações que surgiram na aplicação 

dos jogos, tendo um ótimo retorno em sala de aula. 
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