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APRESENTAÇÃO  

Diante da democratização do ensino muitas questões devem ser 

levadas em consideração para assegurar um ensino de qualidade, como 

também, acessibilidade em todas as dimensões, sejam elas estruturais 

cognitivas e sociais. 

Quando não se realiza reflexões acerca de como será a receptividade 

dos alunos com deficiência, não se garante o direito de permanência e 

conclusão do processo de escolarização. 

Parte-se do princípio de que para ocorrer a inclusão deverá existir um 

ambiente “aberto” a novas concepções de aprendizagem, respeitando a 

história de vida e as limitações existentes. Para que isso possa acontecer é 

importante a participação da equipe gestora, professores e comunidade. 

Nesse sentido, este Caderno Pedagógico, respaldado pelo Projeto de 

Intervenção Pedagógica, dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), vem apresentar sugestões de atividades que podem subsidiar o 

trabalho do professor que atua na Sala de Recurso Multifuncional Tipo I. 

Com finalidade específica voltada aos alunos com deficiência 

intelectual, o objetivo principal é oportunizar, a esses, por meio de estratégias 

lúdico-pedagógicas o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. 

Ressalta-se que essas atividades, além de auxiliarem o processo de 

alfabetização, desenvolvem outras habilidades cognitivas, tais como: atenção, 

concentração, imaginação, criatividade e principalmente a socialização. 

Vale lembrar que em todas as atividades a metodologia será 

desenvolvida em torno de uma pré - contextualização, ou seja, na maioria das 

vezes apresenta-se uma história, uma atividade, para posteriormente trabalhar 

com os jogos de alfabetização.  

Os professores ao trabalhar com os alunos da Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I, defrontam-se com inúmeras dificuldades. Na maioria das 

vezes o aprendizado não ocorre pela ausência de estratégias diferenciadas no 

processo educativo. 

Neste sentido, detectando esta necessidade de diversificar a utilização 

de novas possibilidades de estratégias de aprendizado, como também, em 

leituras dos aportes teóricos dentro do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), se apresenta o presente Caderno Pedagógico, com 

atividades de jogos lúdicos, visando além da alfabetização do aluno, contribuir 

com os professores das Salas de Recurso Multifuncional Tipo I, como também, 



com os demais profissionais. 

Inicialmente, foi realizada uma avaliação diagnóstica, para que 

houvesse um planejamento adequado para cada necessidade específica do 

aluno (a). Com base nessas informações elaboraram-se as unidades didáticas, 

que serão aplicadas em oito encontros. 

Cada unidade apresenta objetivo(s), seguido de desenvolvimento e 

síntese integradora para cada conteúdo específico. 

Como última atividade será realizada um encontro entre a professora 

PDE, alunos e demais professores da escola para socializar os jogos aplicados 

em sala de aula. 

Salienta-se que a utilização dos jogos lúdicos não se restringe 

unicamente aos alunos com deficiência intelectual, eles podem ser utilizados 

pelos demais alunos e também pelos professores da escola, pois muitas vezes 

por desconhecerem a importâncias dos jogos para o desenvolvimento cognitivo 

não  utilizam essa estratégia. 

Sendo assim, o presente trabalho justifica-se por acreditar que a 

ludicidade,  no contexto escolar, é uma estratégia fundamental para auxiliar no 

processo de alfabetização e letramento dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIDADE DIDÁTICA I 

Elemento importante dentro do processo educativo da Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I, a Ficha Diagnóstica serve como estratégia para detectar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. Nessa ficha são especificadas 

algumas habilidades na leitura e escrita e busca-se compreender e analisar as  

dificuldades dos alunos, para que a partir desse diagnóstico o professor possa 

direcionar seu planejamento conforme as necessidades de aprendizagem de 

seus alunos. Para o preenchimento da ficha de diagnóstico serão realizadas 

observações em sala de aula, durante dois dias, envolvendo atividades de 

leitura, escrita e interpretação de textos orais e escritos. 

Após a observação dos alunos a professora fará o registro no caderno, 

tendo como ponto de partida a análise das atividades propostas e a adequação 

dos conteúdos e as estratégias utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA II 

Elemento importante no processo educativo da Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I, o diagnóstico serve como elemento de detecção das 

dificuldades de aprendizagem de cada aluno, aplicada pela professora 

responsável da turma. 

A partir das observações das atividades realizadas pelos alunos e do 

registro o professor poderá preencher a ficha diagnóstica com base nas 

informações coletadas. Abaixo, encontra-se a ficha preenchida a partir das 

observações em sala e dos registros da professora PDE. É importante que cada 

aluno tenha a sua ficha! Neste caderno os alunos serão identificados por letras. 

 

 ALUNO 'A' 

CONHECIMENTO / CAPACIDADE SIM PARCIALMENTE NÃO 

Escreve o próprio nome. X   

Reconhece as letras do alfabeto por seus 
nomes 

X   

Escreve palavras com diferentes estruturas 
silábicas, atendendo a algumas convenções 
ortográficas. 

 X  

Lê palavras formadas por diferentes 
estruturas silábicas.  

 X  

Lê textos de gêneros e temáticas familiares 
em voz alta. 

 X  

Compreende textos escritos de gênero, 
temática e vocabulário familiares. 

 X  

Produz textos escritos de gênero, temática e 
vocabulário familiares. 

 X  

Participa de situações produzindo e 
compreendendo textos orais de gêneros e 
temas familiares. 

 X  

 

 

 

 

 

 



ALUNO B 

CONHECIMENTO / CAPACIDADE SIM PARCIALMENTE NÃO 

Escreve o próprio nome. X   

Reconhece as letras do alfabeto por seus 
nomes 

X   

Escreve palavras com diferentes estruturas 
silábicas, atendendo a algumas convenções 
ortográficas. 

 X  

Lê palavras formadas por diferentes 
estruturas silábicas.  

 X  

Lê textos de gêneros e temáticas familiares 
em voz alta. 

  X 

Compreende textos escritos de gênero, 
temática e vocabulário familiares. 

 X  

Produz textos escritos de gênero, temática e 
vocabulário familiares. 

 X  

Participa de situações produzindo e 
compreendendo textos orais de gêneros e 
temas familiares. 

 X  

 

ALUNO 'C' 

CONHECIMENTO / CAPACIDADE SIM PARCIALMENTE NÃO 

Escreve o próprio nome. X   

Reconhece as letras do alfabeto por seus 
nomes 

X   

Escreve palavras com diferentes estruturas 
silábicas, atendendo a algumas convenções 
ortográficas. 

  X 

Lê palavras formadas por diferentes 
estruturas silábicas.  

  X 

Lê textos de gêneros e temáticas familiares 
em voz alta. 

  X 

Compreende textos escritos de gênero, 
temática e vocabulário familiares. 

  X 

Produz textos escritos de gênero, temática e 
vocabulário familiares. 

  X 

Participa de situações produzindo e 
compreendendo textos orais de gêneros e 
temas familiares. 

 X  

 

 



Os alunos que frequentam a Classe Multifuncional foram Diagnosticados 

dentro da Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados a 

Saúde, também conhecida como Classificação Internacional de Doenças (CID), 

os alunos foram diagnosticados com epilepsia (G. 40), transtornos mioneurais 

tóxicos (G. 70.1), ansiedade generalizada (F. 41.1), retardo mental leve (F. 70), 

distúrbio da atividade e da atenção (F. 90.0).  

De acordo com as observações verificou-se que os alunos, 

denominados A, B e C escrevem o próprio nome, como também reconhecem as 

letras do alfabeto. 

Os alunos A e B, parcialmente, leem palavras formadas por diferentes 

estruturas silábicas, leem e compreende textos de gêneros e temáticas 

familiares em voz alta. Compreendem e produzem textos escritos de gênero, 

temática e vocabulário familiares, como também participam de situações 

produzindo e compreendendo textos orais de gênero e temas familiares. 

Com relação ao aluno C, detectou-se que o mesmo somente participa 

de situações produzindo e compreendendo textos orais de gêneros e temas 

familiares. 

Cada aluno apresenta características e singularidades diferentes, sendo 

assim é importante para esse trabalho descrever de forma sucinta os aspectos 

relevantes dos mesmos. 

 

Com relação ao referido aluno 'C' este é assíduo, tem facilidade de 

aproximação com as pessoas, aprecia leituras e gêneros textuais diversos, 

cuida de seus pertences, possui um bom conhecimento de mundo (vocabulário), 

se locomove com total autonomia, possui razoável coordenação motora fina. 

 

Já o aluno (a) 'B' controla suas emoções, tem um bom convívio, bom 

contato com livros quando lhe são apresentados, mantêm seus pertences, 

consegue organizar os pensamentos na oralidade e se locomove com total 

independência. 

 

O aluno 'A' tem se mostrado assíduo e responsável, procura dentro do 

possível se comunicar e interagir com os colegas e professora, aprecia leituras 

e interpretações de diversos gêneros textuais, é organizado, cuidadoso com 

seus pertences e participa das aulas, locomovendo-se de maneira independente 



e com vocabulário coerente. 

 

A partir das observações e registros no caderno iniciaram-se as 

intervenções. 
 

  



UNIDADE DIDÁTICA III 

Conteúdo: Oralidade e Escrita  

Jogo: Brincando com o alfabeto (Jogo da Memória) 

Objetivos 

-Reconhecer as letras do alfabeto por meio do jogo da memória associando a 

sua forma gráfica. 

Mobilização  

Será contada a história do Alfabeto dos Pingos (Mary França) e estabelecido 

um diálogo com os alunos sobre a história, após, um desenho livre 

interpretativo do texto será elaborado. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: o jogo é formado por 52 peças, ou seja, as 

letras do alfabeto são duplicadas formando pares. Joga-se com todas as fichas 

viradas para baixo e embaralhadas, o primeiro aluno inicia o jogo  virando duas 

fichas, caso realize a junção de pares, retira da mesa e tem direito de continuar 

jogando, do contrário, no sentido horário o próximo aluno irá jogar. Vence o 

jogo quem conseguir realizar o maior número de pares. Posteriormente  todos 

os alunos deverão registrar em seu caderno as letras em ordem alfabética.  

      

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

 



 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

 

Síntese Integradora 

Para a realização desta atividade utilizam-se as mesmas fichas do jogo da 

memória, entretanto, o aluno deverá ser capaz de identificar as letras que 

compõem seu nome e registrar no caderno. 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA IV 

Conteúdo: Oralidade e Escrita 

Jogo: Descobrindo palavras (Jogo dos sons iniciais) 

Objetivos 

-Conhecer e diferenciar consoantes e vogais; 

-Associar as letras do alfabeto ao som inicial das palavras; 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

Mobilização 

Como mobilização será contada a história “A Magia do Alfabeto”. 

 

HISTÓRIA A MAGIA DO ALFABETO 

 

NO CASTELO ENCANTADO DA FADA ROSA, MORAVA TODAS AS LETRAS DO ALFABETO. VIVIAM 

FELIZES E BRINCAVAM MUITO. 

UM DIA A FADA AZUL DO CASTELO DOS NÚMEROS CONVIDOU AS LETRAS PARA UMA FESTA, 

MAS A FADA ROSA, NÃO DEIXOU  ELAS IREM PORQUE IRIA CHOVER. 

ALGUMAS SAIRAM ESCONDIDAS E FORAM À FESTA, E OUTRAS FICARAM (AS VOGAIS). QUANDO 

VOLTAVAM, CAIU UMA TEMPESTADE COM RAIOS E TROVÕES. UM RAIO CAIU NA LETRA H E ELA 

FICOU  MUDA,  AS OUTRAS LETRAS FICARAM MUITO ASSUSTADAS. 

AO CHEGAREM NO CASTELO, LEVARAM UMA BRONCA DA FADA ROSA QUE LHES DEU UM 

CASTIGO: NUNCA MAIS TERIAM SOM PRÓPRIO, SEMPRE TERIAM QUE TER UMA VOGAL 

ACOMPANHANDO-AS. E ASSIM FOI QUE SURGIU AS VOGAIS E CONSOANTES. 

http://cantinholudicodagre.blogspot.com.br/2008/06/histria-magia-do-alfabeto.html 

 

Depois de contar a história a professora apresentará o alfabeto móvel do 'Jogo 

da Memória' no reconhecimento das vogais e consoantes. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: em um tabuleiro com as vogais coladas, os 

alunos terão que identificar em um banco de palavras aquelas que iniciam com  

vogais  e colocar no tabuleiro, o mesmo processo acontecerá com as 



consoantes, reutilizadas do ‘Jogo da Memória ’e  que estarão dispostas sobre a 

mesa.                 

               

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

               

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

 

Síntese Integradora 

Será retomada a história 'Alfabeto dos Pingos', para identificação de novas  

palavras iniciadas com vogais e consoantes, essas serão, integradas ao banco 

de palavras. 

 



UNIDADE DIDÁTICA V 

Conteúdo: Oralidade e Escrita 

Jogo: o som das palavras (Jogo Bingo) 

Objetivos:  

- Identificar os sons nas sílabas iniciais; 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

Mobilização 

Serão reutilizadas as palavras elaboradas pelos alunos que foram integradas 

ao banco de palavras no encontro anterior, ou seja, a professora irá sortear as 

palavras e os alunos terão que identificar o som inicial das sílabas. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: será entregue aos alunos cartelas com 

figuras e palavras, em destaque estará a sílaba inicial. Do banco de palavras 

serão sorteadas novas palavras e os alunos terão que associar com a sílaba 

inicial das figuras e palavras existentes na cartela. 

 

Fonte: BRASIL, 2009. 

Síntese Integradora 

Os alunos terão que recortar palavras de revistas com a sílaba inicial das 

gravuras das cartelas e colar em cartões, agregando novas palavras ao banco. 

 



UNIDADE DIDÁTICA VI 

Conteúdo: Oralidade e Escrita. 

Jogo: família silábica (Jogo Rouba Monte). 

Objetivos 

- Compreender que palavras são compostas po 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

r sílabas; 

Mobilização 

Será realizada a leitura da história ‘Lua Cheia’ (Mary França/Eliardo França) e 

interpretação oral visando a compreensão de vocabulário. Depois os alunos 

deverão recontar a história com fantoches. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: o jogo consiste em contar o número de 

sílabas e comparar o tamanho das palavras. Será entregue aos alunos número 

de fichas iguais, estes, organizarão em um monte com as faces viradas para 

baixo. O aluno que virar a palavra com maior quantidade de sílabas, fica com  

todas. Se duas coincidirem o número de sílabas cada jogador deve virar mais 

uma até que haja diferença de sílabas. O jogador que virar a palavra maior fica 

com todas as fichas. Ganha o jogo quem ficar com o maior monte de fichas. 

 

Fonte: BRASIL, 2009. 

Síntese Integradora 

Formar novas palavras usando o alfabeto e silabário móvel, contando o número 
de sílabas e comparando o tamanho das palavras.  



DIDÁTICA VII 

Conteúdo: Oralidade e Escrita. 

Jogo: palavras em jogo (Jogo Troca-Troca). 

Objetivos 

- Compreender que a troca de uma letra da palavra poderá transformar em 

outra com significado diferente; 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

Mobilização 

Será contada a história 'O amigo' (Mary França/Eliardo França). Após, será 

realizada uma atividade de recorte que envolva a temática da amizade. 

 

Fonte: http://fractaisdecalu.blogspot.com.br/2013/07/venha-como-voce-e-dia-do-

amigo.html 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: o professor coloca na mesa as fichas de 

figuras e forma as palavras com as letras móveis correspondentes, deixando 

sobre a mesa o restante das fichas de letras. Em seguida, coloca na mesa  

outra ficha com figura que a palavra seja parecida com a primeira. 



A professora irá desafiar o aluno que está na vez de jogar indagando qual letra 

deve ser trocada para que a palavra se transforme no nome da figura colocada. 

Ganha o jogo aquele aluno que conseguir formar o maior número de palavras. 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

 

Síntese Integradora  

Escrever as palavras formadas e transformadas elaborando frases no caderno. 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA VIII 

Conteúdo: Oralidade e Escrita. 

Jogo: aprendendo com as rimas (Jogo Brincar e Rimar). 

Objetivos:  

-Perceber que as palavras podem possuir sons iguais na sílaba final; 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

Mobilização 

Contar a ‘História dos Pingos’ (Mary França/Eliardo França) com fantoches 

enfatizando as rimas da história. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: será entregue aos alunos uma cartela 

contendo figuras. O aluno receberá cinco fichas com figuras que rimam com as 

da cartela. Ao sinal do professor o aluno terá que localizar na sua cartela as 

figuras que rimam com as das fichas, colocando-as em cima. Ganha quem 

realizar mais rápido as rimas corretas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

 

Síntese Integradora  



Ler o poema e completar as lacunas com as palavras que rimam. 

 

Os Pingos 

CANTA EM QUALQUER LUGAR 

CANTA ATÉ NUM CARROSSEL 

LEVA SEMPRE SEU VIOLÃO 

ESSE É PINGO-DE-____________. 

 

ESTE É PROFESSOR 

GOSTA TANTO DE ENSINAR... 

ENSINA TUDO DIREITINHO 

SÓ PODE SER PINGO-DE-_________. 

 

DORME EM QUALQUER LUGAR 

ATÉ NO MEIO DA RUA 

ESSE PINGO DORMINHOCO 

SÓ PODE SER PINGO-DE-__________. 

 

É UM GRANDE COMILÃO 

COME AONDE FOR 

COME ATÉ DURANTE O SONO 

ESSE É O PINGO-DE-_________. 

 

ESSE É AVENTUREIRO 



ENCARA ATÉ UM TOURO. 

É CLARO QUE EU O CONHEÇO 

SÓ PODE SER PINGO-DE-___________. 

 

PASSEANDO NO JARDIM 

AVISTO UM CARACOL 

ELE É AMIGUINHO 

DO PINGO-DE-_________. 

 

SÓ FALTOU PINGO-DE-FOGO 

QUE É MUITO AMIGÃO 

E TODO MUNDO O CONHECE 

POR SEU GRANDE ______________.  

 

Iara Matos Medeiros. Acesso em 08/11/2016 

Fonte: http://matosmedeiros.blogspot.com.br/2012/ 06/os-pingos-

1.html#.WC0BDvkrLIU 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA IX 

Conteúdo: Oralidade e Escrita. 

Jogo: procurar e encontrar (Jogo Caça Palavras). 

Objetivos:  

- Caçar palavras dispostas no jogo; 

-Compreender que as palavras são formadas por sílabas. 

Mobilização 

Retomar a história dos pingos 'O Amigo' (Mary França/Eliardo França) e 

desenhar o que mais gosta de fazer com seu melhor amigo. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo:  o jogo consiste de um tabuleiro com sílabas 

dispostas, de modo que formem palavras. Serão sorteadas palavras para que 

os alunos procurem no caça palavras. Um aluno de cada vez terá que encontrar 

novas palavras. Ganha o aluno que conseguir localizar mais palavras. 

 

Fonte: http://oincrivelze.com.br/2015/10/professor-ensina-como-fazer-jogos-de-

alfabetizacao-com-material-reciclado/ 

Síntese Integradora 

Elaboração de uma frase que envolva uma das palavras caçadas. 

 



UNIDADE DIDÁTICA X 

Conteúdo: Oralidade e Escrita 

Jogo: palavras e palavras (Jogo Palavra Escondida) 

Objetivos: 

- Compreender que uma palavra pode estar contida dentro de outra palavra; 

-Comparar palavras em relação ao som e a grafia. 

Mobilização 

Conversação sobre as histórias dos pingos. 

Desenvolvimento 

Aplicação e explicação do jogo: serão colocadas sobre a mesa fichas 

contendo figuras e nomes, com a face virada para baixo, organizadas em 

monte.  Outras fichas serão distribuídas aos alunos contendo somente figuras, 

cujo nome se encontra dentro das palavras que estão sobre a mesa. O jogador 

vira uma das fichas da mesa e verifica se tem palavra escondida nela, nas 

fichas que tem nas mãos.  Caso não contenha a palavra a ficha é colocada no 

fim do monte e o próximo aluno continua o jogo. Ganha o jogo quem eliminar as 

fichas primeiro. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

Síntese Integradora  

O aluno terá que recortar de jornais e revistas palavras contendo palavras 

escondidas e colar no caderno. 

 



UNIDADE DIDÁTICA XI 

Conteúdo: Oralidade e Escrita. 

Jogo: rimar e rimar (Jogo Brincar, Trincar, Rimar). 

Objetivos:  

-Perceber que as palavras possuem sons semelhantes na sílaba final; 

-Desenvolver a consciência fonológica. 

Mobilização 

Um aluno por vez terá que falar palavras que rimam com a sílaba final da 

palavra dada pela professora. 

Desenvolvimento 

Cada jogador recebe seis cartas e o restante permanece no monte no centro da 

mesa com a face virada para baixo. O primeiro jogador inicia pegando uma 

carta e descartando outra ou a mesma se não for utilizada, se não rimar com 

nenhuma que tem em mãos. O jogador seguinte decide se pega a carta 

descartada ou uma carta do monte. Ganha o jogo o aluno que fizer dois trios de 

rimas.  

 

 

 

 



 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2016. 

Síntese Integradora 

Com algumas palavras do jogo elaborar um texto coletivo. 
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