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1 APRESENTAÇÃO  
 
 

Esta Unidade Didática tem como pretensão auxiliar o alunado da educação 

especial, da Escola Cristian Eduardo Hack Cardozo, no desenvolvimento de suas 

habilidades cognitivas, intelectuais e motoras utilizando para esse processo as 

Tecnologias Assistivas (TA) e os materiais adaptados no ensino de alunos com 

deficiência física como metodologia alternativa e interdisciplinar. A ideia do tema da 

unidade foi impulsionada pelos estudos e pesquisas realizados na área de Educação 

Especial, junto às experiências com o uso das Tecnologias Assistivas adquiridas no 

decorrer dos anos em sala de aula. 

Quando usadas as Tecnologias Assistivas para desenvolvimento de alguma 

atividade de pedagógica, verificamos que além de auxiliar na compreensão de certos 

conteúdos correlacionados ao assunto, a TA como ferramenta pedagógica, também 

colaborava no desenvolvimento de outras habilidades do aluno.  Além de estimulava a 

criatividade, a paciência a imaginação, e a coordenação motora fina e ainda facilitava 

o processo de integração do grupo.  

Tendo em vista os resultados favoráveis que obtivemos no processo ensino e 

aprendizagem utilizando-se dessa estratégia pedagógica e da temática dos pontos 

turísticos de Foz do Iguaçu, que se encontra fervorosa em todos os âmbitos da 

educação, fomos motivados a desenvolver uma pesquisa que viesse ao encontro 

dessas ações pedagógicas.  

O emprego das Tecnologias Assistivas possibilita que as pessoas com 

deficiência física com diferentes comprometimentos possam desenvolver 

competências e reduzir as barreiras inerentes a sua aprendizagem. O aluno ao ser 

inserido precocentemente no espaço escolar, o professor irá delinear o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) que necessita elegendo os recursos e métodos de 

ensino adequados as suas especificidades.    

 Considerando o objetivo desta proposta de trabalho por meio dos benefícios 

que o uso das Tecnologias Assistivas pode oferecer, auxiliar no desenvolvimento 

intelectual, cognitivo, emocional e motor do alunado da educação especial, 

planejamos oficinas, com previsão de 8 (oito) encontros com duração de 4 (quatro) 

horas cada, destinadas a um grupo de 06 (seis) alunos matriculados na Escola 

Cristian Eduardo Hack Cardozo - Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental na Modalidade Especial, que possuem deficiência física com graves 



comprometimentos motores.  

Tendo em vista que o estabelecimento de ensino trabalha com grupos bem 

heterogêneos na mesma turma, e pelo caráter da atividade a ser ofertada, optamos 

em realizar os encontros no período vespertino. A oficina será realizada no 

estabelecimento de ensino aos alunos de uma turma e, futuramente, para todos que 

tiverem interesse em saber mais sobre as Tecnologias Assistivas.   

 A delimitação das vagas justifica-se pelo fato de que o trabalho com as 

Tecnologias Assistivas e sua articulação com os conceitos que serão vistos, requerem 

atendimento individualizado, para que o aluno possa desenvolver suas atividades de 

maneira agradável e satisfatória e, assim, podermos efetivar os objetivos propostos.  

Desejamos com a realização da Oficina: Ultrapassar as fronteiras das 

disciplinas, colocando os estudantes nessa relação com o mundo, o que leva a utilizar 

o uso de Tecnologias Assistivas e de materiais adaptados como uma atividade criativa, 

lúdica e também como objeto interdisciplinar no auxílio do desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, deficiência. 

Temos como objetivos específicos: Oportunizar uma aula de campo para 

conhecimentos dos espaços além da instituição escolar; Criar oportunidades para a 

produção de diferentes figuras no Paint, a partir dos conceitos e conhecimentos sobre 

o uso das Tecnologias Assistivas.  

Nesta Unidade Didática, adotamos o seguinte modelo, a qual será considerada 

no desenvolvimento de cada encontro, além de ensinar passo a passo o uso das TA, 

trazer curiosidades sobre o tema proposto, objetivos e sugestões de atividades 

pedagógicas relacionadas ao tema.  

 
“Uma palavra que não representa uma idéia é uma coisa morta, da mesma 
forma que uma idéia não incorporada em palavras não passa de uma sombra” -  
Lev Vygotsky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/lev_vygotsky/


2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 2.1 A pessoa com deficiência física 
 

 

A deficiência física pode ter diversas origens gerando vários 

comprometimentos. Pode caracterizar pessoas que devido a traumas e acidentes 

tiveram a amputação de um ou mais membros superiores ou inferiores, pode ser 

decorrente de uma má-formação genética ou ainda de deformação sobre o sistema 

muscular e esquelético. 

Godói (2006) afirma que a deficiência física resulta do comprometimento do 

aparelho locomotor formado pelo sistema osteoarticular, o sistema muscular e o 

sistema nervoso. Este sujeito, pode apresentar diversos tipos de doenças ou lesões 

que afetam tais sistemas, de forma isolada ou em conjunto, podem produzir quadros de 

limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo(s) o(s) segmento(s) 

corpora(is) afetado(s) e o tipo de lesão ocorrida. 

Como a deficiência física implica apenas em falhas motoras, o sistema 

cognitivo é preservado, com exceção nos casos em que os acidentes sofridos 

interferem nas áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento e pela memória. Todas 

as pessoas que possuem hemiplegia, paraplegia e tetraplegia possuem lesões no 

sistema nervoso ou medula espinhal que alteram o controle dos músculos e 

movimentos. Quando é a atingida a área do cérebro responsável pela linguagem, a 

pessoa pode perder a habilidade de falar ou comunicar-se com grandes dificuldades.  

As pessoas que apresentam deficiências físicas mais severas se diferenciam 

por sua aparência física embora não tenham comprometimento intelectual, por vez 

podem babar, não conseguir articular a fala, controlar suas habilidades motoras dentre 

outras limitações específicas do seu corpo e não do sistema cognitivo (BRASIL, 2006).  

Geralmente o seu problema é amenizado com o uso de próteses que lhes 

permitem uma independência total para ir e vir. Em alguns casos é possível o uso de 

bengalas ou muletas.  

No caso dos alunos com deficiência física, nota-se que são sujeitos que 

possuem comprometimentos na função física de forma completa ou parcial, que limitam 

os movimentos a serem realizados. Pode ser de origem congênita ou adquirida.  

Os educandos com deficiência física neuromotora (enfoque do estudo a ser 



desenvolvido) apresentam lesões nos centros e vias nervosas que comandam os 

músculos. Originam-se devido a infecções, por lesões ocorridas em qualquer fase da 

vida da pessoa ou por uma degeneração neuromuscular que culminam em 

manifestações exteriores, como por exemplo, a redução do tônus muscular, paralisia ou 

falta de coordenação (BRASIL 2002). 

O direcionamento do processo educativo de ocorrer de forma que o aluno 

consiga aprender de forma efetiva, se integrar aos demais colegas e construir 

aprendizagens que possam preparar-lhe para o exercício de sua cidadania e, se 

possível ingressar no mercado de trabalho.  

 
 
2.2 Abordagem Histórico-Cultural e o ensino da pessoa com deficiência 

 

 

A Psicologia Histórico Cultural de Vygotsky e seus colaboradores destaca a 

importância da educação formal e do trabalho docente enquanto mediador entre os 

alunos e o conhecimento científico historicamente elaborado. A busca por essas 

respostas contribui para o desenvolvimento do aluno.  

Assim como Vygotsky, entendemos por desenvolvimento a liberdade, a criação, 

a ampliação de horizontes e a capacidade de refletir e transformar. Em tempos 

marcados por metas individuais de desempenho, uma concepção coletiva da Zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) se torna ainda mais atraente para aqueles que 

acreditam nos contextos coletivos de aprendizagem. 

 Se quisermos descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento 

e a capacidade de aprendizado, é necessário determinar pelo menos dois níveis de 

desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento 

proximal. O desenvolvimento real que é o que se consegue realizar sozinho, o que se 

conhece, que são as funções já amadurecidas, e a zona de desenvolvimento proximal 

que é: 

 

A distância, entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 
2003, p.112). 
 
 

De acordo com Vygotsky (2003, p.117) “a zona de desenvolvimento proximal 



capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de que o ‘bom aprendizado’ é somente 

aquele que se adianta ao desenvolvimento”.  E daí a relevância do educador em intervir 

na zona de desenvolvimento proximal, auxiliando os educandos nas suas dificuldades, 

pela transmissão-apropriação dos conhecimentos científicos dos conteúdos escolares. 

 Como destacou Vygotsky, é sumamente relevante, para o desenvolvimento 

humano, o processo de apropriação, por parte do indivíduo, das experiências presentes 

em sua cultura. O autor enfatiza a importância da ação, da linguagem e dos processos 

interativos, na aquisição das estruturas mentais superiores (VYGOTSKY, 1987).  

Vygotsky (1997) explica que a criança ao se deparar com alguma dificuldade, 

tem a possibilidade de avançar por uma via indireta para vencê-la. As dificuldades 

enfrentadas pela criança com deficiência são motivos para o surgimento dos 

processos de compensação. Afirma ainda, que é do processo de interação da criança 

com o meio social que se cria uma situação que conduz a criança para uma via de 

compensação.   

A partir dessa concepção é possível falar que há um desafio no nível de 

funcionamento superior da pessoa com deficiência, pois o que pode levá-lo à 

compensação está de acordo com o lugar que ocupa em seu meio social, assim 

como as adaptações e a acessibilidade encontrada no meio em que a pessoa se 

encontrar inserido. O acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, pela cultura, 

escola, tecnologias, etc., influenciam determinantemente nos processos de 

aprendizagem da pessoa.  

Daí a importância do educador, nessa mediação, na orientação entre o que o 

aluno já sabe e sua potencialidade para adquirir novos conhecimentos para que ele 

possa dominar de forma independente os diversos conteúdos científicos presentes no 

currículo escolar, e dessa forma contribuir para o seu desenvolvimento, pois, nessa 

concepção, a aprendizagem precede o desenvolvimento ou é o que impulsiona o 

desenvolvimento.  

Conforme destacou Vygotsky (1987, p. 68), “é sumamente relevante para o 

desenvolvimento humano o processo de apropriação, por parte do indivíduo, das 

experiências presentes em sua cultura”. Ele ainda destaca a importância da ação, da 

linguagem e dos processos interativos na construção das estruturas mentais 

superiores. Assim, podemos dizer que o acesso aos recursos oferecidos pela 

sociedade, escola, tecnologias, influenciam determinantemente nos processos de 



aprendizagem da pessoa. 

Entretanto, as limitações da pessoa com deficiência tendem a se tornarem uma 

barreira para esse aprendizado. Desenvolver recursos de acessibilidade, a chamada 

Tecnologia Assistiva, seria uma maneira concreta de neutralizar as barreiras causadas 

pela deficiência e inserir esse indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem, 

proporcionados pela cultura. 

 

Um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o 
organismo. Assim o resultado de um defeito é invariavelmente duplo e 
contraditório. Por um lado ele enfraquece o organismo, mina suas atividades e 
age como uma força negativa. Por outro lado, precisamente porque torna a 
atividade do organismo difícil, o defeito age como um incentivo para aumentar 
o desenvolvimento de outras funções no organismo; ele ativa, desperta o 
organismo para redobrar atividade, que compensará o defeito e superará a 
dificuldade (VYGOTSKY, 1984, p.233). 
 
 

Vygotsky (1987; 1989) em seus estudos fundamenta a atribuição à linguagem e 

à interação social um papel fundamental na constituição do sujeito, tendo uma 

importância crucial no desenvolvimento humano. A constituição do sujeito tem uma 

gênese social, assim, é sempre o outro que atribui sentido à fala e ações da criança, 

num processo semioticamente mediado. 

 

[...] o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa. Essa estrutura complexa é o produto de um processo de 
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 
individual e história social (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p.40).  
 
 

Vygotsky e Luria (1996) postulam que a necessidade de comunicação entre os 

indivíduos envolvidos num processo de trabalho, socialmente dividido, fez surgir, 

provavelmente nos primórdios da humanidade, uma linguagem gestual para depois 

esta ir se transformando numa linguagem sonora.  

Dessa forma, a linguagem gestual deixou de se referir tão somente às práticas e 

às ações relacionadas ao trabalho e foi se transformando num instrumento de trocas de 

informações, que ia além dos limites do simplesmente sensível e aproximando-se 

também das formulações abstratas. 

Essa perspectiva sobre os fundamentos da linguagem nos remete a buscar a 

compreensão dessa característica humana nas relações sociais entre as pessoas, e 

não (apenas) na mente ou psiquismo ou nos objetos do mundo real. A linguagem, 

tanto na visão filogenética quanto na visão ontogenética, passa a ser entendida 



como uma construção que se dá a partir das relações sociais. 

De acordo com Vygotsky e Luria (1996) a linguagem representa um ganho de 

qualidade nas funções psicológicas superiores. Assim que ela começa a servir de 

instrumento psicológico para a regulação do comportamento, a percepção transforma-

se e novas memórias são formadas, novos processos de pensamento são criados. 

Desse olhar para a linguagem como instrumento facilitador, mediador do 

desenvolvimento, Vygotsky (1987) passa a descrever e a trazer para explicar o 

desenvolvimento, um conceito muito importante para a perspectiva, a mediação 

 
É sumamente relevante para o desenvolvimento humano o processo de 
apropriação, por parte do indivíduo, das experiências presentes em sua cultura. 
Ele ainda destaca a importância da ação, da linguagem e dos processos 
interativos na construção das estruturas mentais superiores (VYGOSTSKY, 
1987, p. 68).  
 

Assim, podemos dizer que o acesso aos recursos oferecidos pela sociedade, 

escola, tecnologias, influenciam determinantemente nos processos de aprendizagem 

da pessoa. Isto significa entender a linguagem como uma atividade constitutiva do 

sujeito e produto das relações sociais interpessoais e históricas. 

Góes (2002) aborda em seus estudos, questões sobre o desenvolvimento de 

sujeitos com deficiência e analisa condições educacionais oferecidas a esses sujeitos 

e, para isso, destaca contribuições da corrente histórico-cultural. A autora comenta o 

trabalho de Vygotsky (1989b), no campo da defectologia, para destacar noções de 

caminhos alternativos e recursos especiais para o desenvolvimento e educação de 

crianças com deficiência. "No plano sociopsicológico, as possibilidades 

compensatórias do indivíduo concretizam-se na dependência das relações com 

outros e das experiências  em diferentes espaços da cultura" (GÓES, 2002, p. 99). 

Segundo Góes (2002), para que ocorra a aprendizagem da criança com 

deficiência, o educador, tende a investir na compensação para desprender a criança 

das impressões perceptuais concretas, criando desafios ao seu nível de capacidade, 

atuando nas funções mentais superiores. Devem-se privilegiar suas capacidades e 

potencialidades, mantendo uma concepção prospectiva. 

O Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, dentre outras orientações, 

afirma que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tem direito de 

atendimento prioritário e a acessibilidade e, caso não seja cumprido os  órgãos 

públicos estarão sujeitos a sanções.  



No caso das pessoas com deficiências físicas a TA permite a ampliação de 

habilidades funcionais com déficits e a realização de funções impedidas pela 

deficiência ou envelhecimento contribuindo com sua vida cotidiana, prática e 

educacional. No âmbito escolar diversos recursos serão utilizados na Sala de 

Recursos Multifuncional (SRM) contribuindo para sua aprendizagem - mediada por um 

professor especializado (BERSCH, 2013). 

O Atendimento Educacional Especializado - AEE dos alunos com deficiência 

física pode ser feito por meio das seguintes modalidades de TA: comunicação 

aumentativa e alternativa direcionada àqueles que possuem dificuldades de fala e 

escrita; adequação de materiais didático pedagógicos como engrossadores de lápis, 

tesouras adaptadas; adequação dos recursos de informática como os mouses, 

ponteira de cabeça, programas especiais, etc. Também poderá ser necessária a 

aquisição de mobiliário adequado e mudanças do prédio escolar por meio da 

construção de rampas que facilitarão sua mobilidade com as cadeiras de rodas, 

elevadores, banheiros adaptados etc. (SCHIRMER, 2007). 

A tecnologia assistiva é compreendida como uma área do conhecimento  

constituída por “recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida” por meio de sua utilização mediada 

pelas orientações dadas por professores especializados, esse aluno especial irá 

estimular “sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”  

(BRASIL, 2007 apud FILHO, 2009, p.191). 

A adoção da TA e, consequentemente, dos recursos e serviços que lhes são 

constitutivos na rede de escolas publicas, permite que a pessoa com deficiência possa 

ter acesso a um ensino de qualidade, ao mesmo tempo em que amplia sua 

comunicação, mobilidade, habilidades e competências favorecendo sua aprendizagem 

e independência.  Por meio das TA o processo de inclusão efetiva-se de maneira mais 

rápida permitindo que o educando tenha acesso a uma educação básica de qualidade 

e, posteriormente, possa ingressar no ensino superior (números crescentes desde o 

censo de 2005) (ROCHA; MIRANDA, 2015). 

 Com o uso da TA, o professor poderá trabalhar além dos conteúdos 

interdisciplinares, mais especificamente, com a coordenação motora fina, com a 

mobilidade das mãos e dedos, muito necessários a ele, que é pouco trabalhado devido 

a pouca coordenação ou movimentos involuntários. Assim, os recursos da TA podem 



proporcionar melhorias na qualidade do atendimento pedagógico da pessoa com 

deficiência.  

As tecnologias Assistivas abrem todos os softwares para política nacional de 

educação especial (PNEE). Evita-se recorrer a programas específicos concebidos para 

pessoas com deficiências que muitas vezes subestimam a capacidade e evita que 

estes se integrem socialmente. Se uma pessoa necessita utilizar um editor de texto e 

não pode manusear um teclado ou o mouse, pode utilizar outros dispositivos 

alternativos para realizar a entrada de dados, e dessa forma ampliar as atividades 

pedagógicas.  

 

2.3 Tecnologias Assistivas 
 

O desenvolvimento de recursos e elementos das Tecnologias Assistivas (TA) 

beneficia todos aqueles que possuem mobilidade reduzida de maneira temporária ou 

permanente. Sua utilização “têm propiciado a valorização, integração e inclusão 

dessas pessoas, promovendo seus direitos humanos” (SASSAKI, 2003, p.31).  

As políticas públicas para a ampliação das TA é garantia de que todos que 

dela necessitem tenham acesso independente de sua faixa etária dá-se por meio das 

ações desenvolvidas pelo o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) que, por sua vez, atua 

em consonância com os acordos firmados na “Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU)” (BRASIL, 2009a, 

p.09).   

Com o objetivo de definir a abrangência da TA, cita-se o seguinte fragmento 

textual publicado por Brasil (2009a, p.11): 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) é fruto da aplicação de avanços tecnológicos em 
áreas já estabelecidas. É uma disciplina de domínio de profissionais de várias 
áreas do conhecimento, que interagem para restaurar a função humana. 
Tecnologia Assistiva diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de equipamentos, 
recursos ou estratégias utilizadas para potencializar as habilidades funcionais 
das pessoas com deficiência. A aplicação de Tecnologia Assistiva abrange 
todas as ordens do desempenho humano, desde as tarefas básicas de 
autocuidado até o desempenho de atividades profissionais. 

 

Enquanto componente da área do conhecimento científico, a TA tem sido 

ampliada de acordo com as necessidades existentes no Brasil. No país, existem 

pesquisadores ligados a universidades e distintos ramos de produção que tem se 

dedicado ao seu desenvolvimento.  



O Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, dentre outras orientações, 

afirma que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm direito de 

atendimento prioritário e a acessibilidade e, caso não seja cumprido os  órgãos 

públicos estarão sujeitos a sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas 

em lei, quando não forem observadas as normas deste decreto.  

As TA abrangem as áreas de comunicação interpessoal, acesso a 

computador/interfaces com usuários; telecomunicações, leitura/escrita, mobilidade 

(manual, elétrica, acessibilidade, transportes privados, públicos, próteses e órteses, 

posicionamento), manipulação (controle de ambiente, atividades da vida diária, 

robótica, recreação e desporto), orientação (sistemas de navegação e orientação, 

cognição) (BRASIL, 2009a).  

Dentre as modalidades fundamentais das TA destacam-se:  

 

• Recursos pedagógicos adaptados;  
• A Comunicação Alternativa;  
• Recursos de acessibilidade ao computador;  
• Recursos para as atividades de vida diária;  
• Adaptações de jogos e brincadeiras - recreação;  
• Equipamentos de auxílio para pessoas cegas e com baixa visão;  
• Equipamentos de auxílio para pessoas surdas ou com perdas auditivas; 
• Controle de ambiente;  
• Adequação postural;  
• Mobilidade alternativa;  
• Órteses e próteses;  
• Projetos arquitetônicos para acessibilidade (BESRCH; PELOSI 2006, p.09). 

 

No âmbito educacional, o professor que trabalha na Sala de Recurso 

Multifuncional (SRM) com as TA deve fazer a avaliação dos alunos com deficiência 

identificando as tecnologias mais adequadas para o processo de ensino, os 

equipamentos e sua consequente utilização.  As escolas que não possuem as SRM 

devem encaminhar os alunos para que recebam atendimento educacional 

especializado em escolas especiais, classes hospitalares ou ainda na residência do 

próprio aluno (BESRCH; PELOSI, 2006). 

Bersch (2013) afirma que o uso da TA, ou seja, os recursos e serviços que 

possibilitam a aprendizagem de pessoas com deficiência são capazes de ampliar sua 

independência e inclusão através das ferramentas que favorecem e simplificam 

atividades cotidianas, como por exemplo, o uso de computadores, teclados, canetas, 

lápis, giz de cera, tesouras, mesas cadeiras dentre inúmeros outros recursos 

adaptados de acordo com as necessidades especiais do educando incluso.   



Podem utilizadas em diversos ambientes da escola, permitindo que os 

educandos com deficiência participem de diversas atividades no decorrer de todas as 

aulas. Cabe aos professores garantirem a construção de ambientes acessíveis e 

inclusivos que limitem as barreiras arquitetônicas e atitudinais.  

A implementação da TA passará por algumas fases dentre as quais citam-se: 

A. Coleta de informações do usuário; B. Identificação de necessidades; C. 

Identificação de resultados desejados; D. Mecanismos de fortalecimento da equipe; E. 

Avaliação das habilidades; F. Seleção/confecção e teste de recursos; G. Revisão dos 

resultados esperados; H. Compra do recurso; J. Seguimento e acompanhamento 

constante. (BESRCH; PELOSI, 2006). 

A análise das inúmeras fases acima descritas demonstra o quanto a o 

emprego das TA é complexo exigindo qualificação e competência teórica/prática do 

professor, pois cada tipo de deficiência (auditiva, visual, física ou múltipla) exigirá 

intervenções distintas. É válido lembrar que mesmo aqueles que possuem o mesmo 

tipo de deficiência tendem a apresentar limitações distintas e, portanto, requerem TA 

específicas. 

Atualmente a partir das mudanças que estão sendo promovidas na escola, tendo 

em vista o processo da inclusão escolar, assim como as deficiências específicas de 

cada aluno, os recursos da TA poderão proporcionar melhorias na qualidade do 

atendimento pedagógico.  Precisa ser realizado um trabalho no sentido de assegurar a 

subjetividade social da escola, que se expresse através das concepções, das crenças, 

dos sentidos e dos valores, como sendo o maior ainda um grande desafio para a 

efetivação da inclusão escolar. 

Pois se percebe ser somente a partir desse olhar focando nos reais significados 

do pensar de toda a instituição escolar sobre a inclusão, que outras mudanças se farão 

reconhecidamente necessárias e importantes. Como as adaptações curriculares, as 

adaptações de pequeno e de grande porte com a necessidade de mudanças na 

estrutura física da escola, dentre outras, mas principalmente como citei de adaptações 

curriculares que façam cumprir as proposições contidas nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica / Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 

2001). 

Considerando a diversidade de deficiências específicas de cada aluno, podemos 

concluir que planejar e implementar adaptações curriculares não é tarefa fácil.  Este 

processo requer compreensão das necessidades que o aluno apresenta; 



conhecimentos em relação as diferentes formas de mediação e instrumentos; e  

recursos para a produção das adaptações.  

Quando falamos de inclusão estamos buscando incluir os excluídos. Se nos 

remetemos a historia é possível observar muitas mudanças, mas ainda estamos longe 

da inclusão total acontecer, falta consciência inclusiva a algumas pessoas, políticos 

públicas mais efetivas, mudança de valores da sociedade. Inclusão é a valorização da 

diversidade e da vida humana e exige esforço de todos. 

 

 

 

  

 

 

3.1 Capítulo 1 

 

 

 

 Primeiro encontro  

Duração: 4 horas 

Tema: Tecnologias Assistivas  

Objetivos: 



- Apresentar os recursos pedagógicos e materiais adaptados; 

- Orientar sobre cuidados e uso das Tecnologias Assistivas na realização de 

atividades; 

- Incentivar o uso da internet nas atividades dirigidas na ampliação do conhecimento; 

- Propiciar aos alunos um aprendizado tecnológico; 

- Ampliar os conhecimentos e aprendizagem em tecnologias de recurso.  

 

Metodologia  

1º Momento: 

Levar os alunos até o laboratório de informática para familiarização com o computador. 

Apresentar o computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de cabeça dentre e 

mostras um vídeo explicando o uso adequado de cada um desses recursos de uma 

forma simples para melhor entendimento do aluno.  

 

2º Momento: 

Passar um vídeo que resume a história e conceitos das Tecnologias Assistivas, em 

seguida de forma oral explicar a história das Tecnologias Assistivas, suas orientações e 

cuidados na realização de atividades. 

 

3º Momento: 

 Dispor os alunos em uma roda para que um clima de diálogo seja criado fazendo 

alguns questionamentos sobre os conhecimentos prévios: TA “De que se trata?” 

você conhece? O que mais gostou? O que não gostou? 

Em seguida pedir para que desenhe no paint. 

 

Recursos 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Texto de apoio ao professor; 

Vídeos; 

Vídeo que resume a história e conceitos das Tecnologias Assistivas. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WEF-PvLC_QE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEF-PvLC_QE


 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

 

 

Fonte: http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=58 

 

http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=58


 

 

 Fonte: http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=156 

 

    

 

Fonte: http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=151 

 

http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=156
http://www.brindeascompras.com.br/loja/detalhes.asp?id=2&produto=151


 

 

Fonte: https://artigos.softonic.com.br/curso-informatica-basica-mouse-teclado 

 

 

 

 
Fonte: http://aee2013ayla.blogspot.com.br/2013/09/tecnologia-assistiva-alunos-com.html 

https://artigos.softonic.com.br/curso-informatica-basica-mouse-teclado
http://aee2013ayla.blogspot.com.br/2013/09/tecnologia-assistiva-alunos-com.html


 
 

 
 

 
 

Fonte: http://dicasdeficientes.blogspot.com.br/2012/12/facilitador-de-punho-dorsal-palmar.html 

 

 
 

 

http://dicasdeficientes.blogspot.com.br/2012/12/facilitador-de-punho-dorsal-palmar.html


Fonte: http://www.baraoequipamentos.com.br/details_TFF2_facilitador_palmar_dorsal.html 

 
 

 
 

 
 

Fonte: http://www.ssglobal.com.br/detalhes.asp?cod=1107 

 

 

 

 

http://www.baraoequipamentos.com.br/details_TFF2_facilitador_palmar_dorsal.html
http://www.ssglobal.com.br/detalhes.asp?cod=1107


3.2 Capítulo 2  

 

 

                                                                                          

 Segundo encontro  

Duração: 4 horas 

Tema: A história das Cataratas do Iguaçu 

Objetivos: 

- Conhecer alguns pontos turísticos de Foz do Iguaçu; 

- Conhecer a historia das Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, Parque das 

Aves a partir do tema; 

- Reproduzir pequenas frases escrita; 

- Produzir pequenos textos. 

 

Metodologia 

1º Momento:  

Fazer um resgate das lembranças que os alunos têm das cataratas e do parque 

incentivando a escrever palavras no Word com auxilio das TA. Em seguida explicar o 

significado das cataratas: o que é conceito e sua definição, pesquisa em sites, depois 

passar um vídeo “A Lenda das Cataratas” objetivando maior entendimento. 

 

2º Momento: 

Dialogar sobre as Cataratas você conhece? O que mais gostou? O que não gostou? 

Produzir com os alunos pequenas frases escrita de maneira à ressignificá-las: 

Cataratas, Iguaçu, água, menina, Índia e outras que lembrarem. Após essa etapa os 

alunos farão uma produção de texto no editor de texto, sobre os conhecimentos obtidos 

sobre o tema. Desenhar no paint sobre as Cataratas. 

 

3º Momento: 

Jogar o jogo das frases para testar a eficácia dos materiais e também para apreciar os 

trabalhos realizados por si e pelos colegas, através da ajuda do professor. 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303444-d312333-Reviews-Iguacu_National_Park-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303444-d737277-Reviews-Parque_das_Aves-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303444-d737277-Reviews-Parque_das_Aves-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html


 

Recursos 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Texto de apoio ao professor; 

Vídeos; 

- Curiosidade sobre as cataratas “A Lenda das Cataratas”   

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=cdE6I80YKB0 
 

 
 

O amor proibido de Naípi e Tarobá 

 

Fonte: http://h2foz.com.br/lenda-das-cataratas 
 
Conta-se que os índios Caigangues, habitantes das margens do Rio Iguaçu, acreditavam que o mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=cdE6I80YKB0
http://h2foz.com.br/lenda-das-cataratas


era governado por M'Boy, um deus que tinha a forma de serpente e era filho de Tupã. Igobi, o cacique 
dessa tribo, tinha uma filha chamada Naipi, tão bonita que as águas do rio paravam quando a jovem 
nelas se mirava.Devido à sua beleza, Naipi era consagrada ao deus M'Boy, passando a viver somente 
para o seu culto. Havia, porém, entre os Caigangues, um jovem guerreiro chamado Tarobá que, ao ver 
Naipi, por ela se apaixonou. No dia da festa de consagração da bela índia, enquanto o cacique e o pajé 
bebiam cauim (bebida feita de milho fermentado) e os guerreiros dançavam, Tarobá aproveitou e fugiu 
com a linda Naipi numa canoa rio abaixo, arrastada pela correnteza. Quando M'Boy percebeu a fuga de 
Naipi e Tarobá, ficou furioso. Penetrou então as entranhas da terra e, retorcendo o seu corpo, produziu 
uma enorme fenda, onde se formou a gigantesca catarata. Envolvidos pelas águas, a canoa e os 
fugitivos caíram de grande altura, desaparecendo para sempre. Diz a lenda que Naipi foi transformada 
em uma das rochas centrais das cataratas, perpetuamente fustigada pelas águas revoltas. 
Tarobá foi convertido em uma palmeira situada à beira de um abismo, inclinada sobre a garganta do rio. 
Debaixo dessa palmeira acha-se a entrada de uma gruta sob a Garganta do Diabo onde o monstro 
vingativo vigia eternamente as duas vítimas." 
Fonte: http://www.cataratasdoiguacu.com.br/parque-nacional-do-iguacu/lenda-das-cataratas 
 

 

Fonte: http://www.portalentretextos.com.br/colunas/recontando-estorias-do-dominio-publico-f-b/a-lenda-
das-cataratas-do-iguacu,236,10464.html 

 

 

 

 

 

http://www.cataratasdoiguacu.com.br/parque-nacional-do-iguacu/lenda-das-cataratas
http://www.portalentretextos.com.br/colunas/recontando-estorias-do-dominio-publico-f-b/a-lenda-das-cataratas-do-iguacu,236,10464.html
http://www.portalentretextos.com.br/colunas/recontando-estorias-do-dominio-publico-f-b/a-lenda-das-cataratas-do-iguacu,236,10464.html


 
 
 

 

FRASES ESCONDIDAS 
ESCREVA NA LINHA ABAIXO AS FRASES SUBSTITUINDO OS 

DESENHOS POR PALAVRAS 

   

O  CORREU ATRÁS DO 
. 

 

O  COMEU A . 

 



DUMBO É UM . 

 

O  FUROU O . 

 

O  GOSTA DE BRINCAR NA 
. 

 



A  SE ESCONDEU NO BOLSO DO 
. 

 

O  GOSTA DE COMER 
. 

 

A  COMEU DUAS . 

 
 



O  DERRETEU NA FRENTE DO . 

 

Fonte: http://www.jogosdaescola.com.br/play/atividades/atividades_portugues/frases.html 

 

3.3 Capitulo 3 

 

 

 

 Terceiro encontro 

Duração: 4 horas 

Tema: O marco das três fronteiras 

Objetivos: 

– Conhecer a história do Marco das Três Fronteiras; 

- Reproduzir pequenas frases escrita; 

- Compreender as cores do ponto turístico; 

- Desenvolver a interação. 

 

1º Momento: 

Conversar com os alunos sobre o Marco das três Fronteiras, fazendo um resgate das 

lembranças que os alunos têm e se conhece dialogando de maneira que instigue a 

imaginação e interesse. Após pedir para que escrevam palavras no Word com auxilio 

das TA. Em seguida, juntamente com eles citar algumas frases com as palavras 

oportunizando a produção independente de maneira ressignificá-las: Marco, 

Fronteiras, três, cores e outras que lembrarem. 

 

http://www.jogosdaescola.com.br/play/atividades/atividades_portugues/frases.html


2ª Momento: 

Explicar o significado do marco das três fronteiras, conceito e definição. Logo após 

passar o vídeo Curiosidade sobre marco das três fronteiras “A vida do cacique 

Guairacá”, após o término iniciar um diálogo: Você conhece? O que mais gostou? O 

que não gostou? Desenhe no paint o que lhe chamou atenção. 

 

3º Momento: 

E finalizar a aula através de jogos de interação e ajuda do professor produzindo um 

pequeno texto sobre esse tema abordado na aula. 

 

Recursos:  

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Curiosidade sobre marco das três fronteiras “A vida do cacique Guairacá”   

Fonte: http://www.mrmalas.com/lendas/lenda.asp?id=13004 

Texto de apoio ao professor, Vídeos, Computador. 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_das_Tr%C3%AAs_Fronteiras 
 

 
 

http://www.mrmalas.com/lendas/lenda.asp?id=13004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_das_Tr%C3%AAs_Fronteiras


 
 

É obelisco e atrativo turístico localizado nas cidades de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Presidente 
Franco referente ao local de divisa territorial respectivamente entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. 
Histórico. O marco brasileiro, localizado no Porto Meira, foi inaugurado em 1903, e seus autores 
foram o Marechal Cândido Rondon e Dionísio Cerqueira. O Marco argentino situa-se à margem do Rio 
Iguaçu e o marco paraguaio fica à margem direita do Rio Paraná. Os três, igualmente pintados com as 
cores nacionais, formam um triângulo que fixa o limite territorial e a soberania dos três países. 
O marco das três fronteiras recebeu a visita da Coluna Prestes. Embora pareça óbvio, são dois rios: o 
Iguaçu, que faz a fronteira entre Brasil e Argentina e o Paraná, que divide o Paraguai dos outros. 

Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_das_Tr%C3%AAs_Fronteiras 

 

 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_das_Tr%C3%AAs_Fronteiras


 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+do++cacique+Guairaca 
 
Lenda do Índio Guairacá de Guarapuava  
Considerado um personagem lendário em nossa região, o Cacique Guairacá se tornou conhecido por 
defender com bravura nossas terras contra a invasão castelhana. Na época do Brasil Colônia o rei da 
Espanha mandou, para o Sul do nosso país, Don Alvar Nunez Cabeça de Vaca que fundou a 
Província de Vera abrangendo Santa Catarina até o Rio Iguaçu que envolvia as terras de Guarapuava. 
Com o objetivo de explorar o local os espanhóis fundaram vilas perto dos rios Piquiri e Paraná. Assim 
eles resolveram escravizar os índios, da região, que eram chefiados pelo cacique Guairacá, que 
significa lobo mágico dos campos e das águas na língua Tupi-Guarani. Este indígena ao saber da 
situação pediu conselhos ao pajé da tribo. Assim o feiticeiro envolveu este guerreiro num ritual 
sagrado, onde ele invocou os deuses e fechou o corpo de Guairacá para que ele não morresse de 
verdade. Porém isto teria uma consequência: o espírito do cacique viraria fantasma, mesmo depois do 
falecimento do seu corpo. Mesmo com esta condição o guerreiro aceitou participar do ritual. Durante 
muito tempo, os europeus vinham sofrendo derrotas, todas elas comandadas pelo cacique Guairacá. 
Conta-se que, pronunciando sempre o grito de guerra “Co ivi oguerecó yara” (esta terra tem dono), ele 
garantiu a vitória em diversas batalhas. Existem registros de inúmeras cartas de padres e membros do 
exército espanhol que relatam a bravura do índio que “deixava estendida sobre as planícies, toda a 
infantaria composta de 500 milicianos”. Devido a essa resistência, foi proposto ao rei espanhol que 
não se tentasse mais a conversão dos índios por meio de armas, e sim através de missionários que 
levassem até eles a palavra de Deus. Tem-se, então, o início dos trabalhos jesuítas. Um dos relatos 
que se tem sobre a vida de Guairacá é que certa vez, em busca de índios para catequizar, o padre 
Tomaz Fildi acolheu quatro índios que procuravam se abrigar de um temporal. Um deles contou ao 
padre que o Guairacá era o principal cacique de sua aldeia e que por ser muito bravo não acreditava 
em Deus e não queria ser cristão. Com medo da reação do cacique por ter contado, o índio não quis 
voltar para sua aldeia. Os outros três que haviam ouvido toda a conversa, denunciaram o que havia 
ficado. Guairacá, então, reuniu seu exército e atacou o acampamento jesuíta. Travou-se a batalha 
entre soldados espanhóis e a tribo do cacique que, com medo dos tiros, acompanhava de longe a 
retirada do exercito inimigo. O exército europeu ganhou reforços e resolveu contra atacar. Durante a 
batalha, mataram o cacique Guairacá, Reza a lenda que Guairacá morreu nesta batalha. Mas, depois 
da sua morte, seu espírito saiu do corpo na frente de todo mundo e continuou a comandar a guerra. 
Conta o mito que, naquela mesma época, as mulheres dos índios que partiram para a briga se 
reuniram, num buraco a céu aberto, para chorar as dores causadas pela luta. Destas lágrimas nasceu 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+do++cacique+Guairaca


uma lagoa, que foi batizada de Lagoa das Lágrimas. Muitos anos depois foi construída, em 
Guarapuava, a estátua do índio Guairacá, que mede dois metros de altura. Algumas pessoas dizem 
que nas noites de Lua cheia esta imagem cria vida e sai pelas ruas da cidade. Sobre o cacique 
Guairacá, figura tão conhecida pelo povo guarapuavano, tem-se muitas histórias. Ainda que tenha um 
caráter lendário, todas as versões confiram que essa figura realmente existiu e que era um líder muito 
respeitado por todos os índios das grandes tribos guaranis. 
Fonte: http://saojosedaspalmeiras.blogfacil.net/Sao-Jose-b1/Lendas-A-lenda-do-Cacique-Guairaca-b1-
p197.htm 
 

 
 
 

3.4 Capitulo 4 

 

 

 

 Quarto encontro  

Duração: 4 horas 

Tema: O Templo Budista 

Objetivos:  

- Conhecer a história do Templo Budista; 

- Realizar pesquisas na Wikipédia; 

- Compreender o conceito das cores secundárias e terciárias. 

 

1º Momento: 

Explorar o que eles sabem sobre o Templo de Foz Iguaçu com as questões: o que 

vocês conhecem sobre o Templo Budista? Já ouviram falar? O que tem lá? Em 

seguida passar vídeo que conta a história do Tempo Budista. De maneira expositiva 

fala o conceito de templo. Estimular a pesquisa na Wikipédia para garantir aos 

estudantes o acesso à informação e ampliação do seu conhecimento. 

 

2º Momento: 

Explorar as imagens para a produção no computador, pedindo para que eles 

identifiquem suas respectivas cores. Logo após fazer uma introdução sobre o 

conceito das cores secundárias e terciárias.  

  

http://saojosedaspalmeiras.blogfacil.net/Sao-Jose-b1/Lendas-A-lenda-do-Cacique-Guairaca-b1-p197.htm
http://saojosedaspalmeiras.blogfacil.net/Sao-Jose-b1/Lendas-A-lenda-do-Cacique-Guairaca-b1-p197.htm


3º Momento: 

 Através do diagrama e com a ajuda do professor serão produzidos desenhos 

coloridos a partir de suas misturas no paint explorando as cores introduzidas pela 

professora criar uma tela com desenhos coloridos onde cada aluno contribuirá com 

uma imagem e finalizando com a exposição dos resultados obtidos na sala. 

 

Recursos: 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Curiosidade sobre o Templo Budista “Tudo o que somos é resultado do que 

pensamos”. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_Budista_de_Foz_do_Igua%C3%A7u 

Texto de apoio ao professor; 

Vídeos. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=bxZqUwzipow 

 
 

Foi construído em 1996 por comunidades chinesas da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e 
Argentina e deixa muitos visitantes impressionados sua beleza, principalmente da réplica de concreto 
do famoso Buda sentado Mi La Pu-San, de 7 metros de altura. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_Budista_de_Foz_do_Igua%C3%A7u
https://www.youtube.com/watch?v=bxZqUwzipow
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_La_Pu-San&action=edit&redlink=1


 
 
Vista lateral Templo Budista 
Além do Buda, há em média 120 estátuas representando cada reencarnação de Buda na terra e um 
templo principal com mais de dois mil metros quadrados e dois andares, onde se localiza a Casa do 
Mestre. O Templo Budista de Foz do Iguaçu está localizado na esquina das ruas Dr. Josivalter Vilanova 
e Antonio Cezar Cabral. As visitas são podem ser realizadas de terça a domingo, no horário de 9:30h às 
17:00h. A entrada é franca e há estacionamento para os visitantes, também gratuito. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_Budista_de_Foz_do_Igua%C3%A7u 

 
 
 

3.5 Capítulo 5 

 

 

 

 Quinto encontro  

Duração: 4 horas 

Tema: A história da Itaipu 

Objetivos: 

- Conhecer a história do Itaipu; 

- Conhecer o conceito da forma geométrica (quadrado); 

- Desenvolver os conceitos de retas, posições e figuras planificadas; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_Budista_de_Foz_do_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Templobudista_399.jpg


- Entender o conceito de cubo, área e volume.  

 

1º Momento: 

Começar a aula fazendo sobre a Itaipu, se conhece? Já foi visita-la? Logo após 

passar um vídeo sobre a história de Itaipu, sua produção da barragem, segurança, 

proteção, refúgio biológico.  

 

2º Momento: 

Pedir para que façam um desenho da Itaipu, com auxílio do professor intermediador, e 

executá-lo. Na produção do desenho expor conceitos de retas, posições entre elas, 

figuras planificadas, conceito de quadrado e quais quadrados podem ser identificados 

no desenho. Em seguida, assistir ao vídeo sobre quadrados.  

 

3º Momento: 

 Introduzir no diagrama modular de cubo e com auxílio do professor intermediador 

produzir uma pequena história no Power Point. Durante a criação do cubo, introduzir o 

conceito de área e volume.  

 

Recursos: 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Curiosidade sobre a Itaipu “a pedra que canta”; 

Texto de apoio ao professor; 

 Vídeos. 

Itaipu - A Pedra que Canta 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=paNkP-zhojc 

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-polemica-sobre-usina-
itaipu.htm 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=paNkP-zhojc
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-polemica-sobre-usina-itaipu.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-polemica-sobre-usina-itaipu.htm
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Corresponde a uma imensa construção que foi desenvolvida a partir do interesse comum entre Brasil 
e Paraguai e pertence a ambos. O recurso hídrico usado para promover o funcionamento da usina é o 
rio Paraná, que se encontra na divisa entre os dois países.  Para efetivar um projeto da proporção da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu foram necessários vários anos de discussões e negociações com o intuito 
de estabelecer uma equivalência quanto ao benefício comum para as duas nações, tais debates foram 
desenvolvidos no decorrer da década de 60. No dia 22 de junho de 1966, os ministros de relações 
exteriores do Brasil (Juracy Magalhães) e Paraguai (Sapena Pastor) assinaram a “Ata do Iguaçu”, 
firmando uma parceria que visava analisar a viabilidade disposta no recurso hídrico pertencente às 
duas nações. No ano de 1970, foi realizada uma licitação internacional para a escolha das empresas 
responsáveis pela elaboração preliminar do projeto, o vencedor foi um consórcio composto pela 
empresa IECO dos Estados Unidos e a ELC da Itália, a execução teve início no ano seguinte, 1971.  
Dois anos mais tarde, no dia 26 de abril, foi assinado o Tratado de Itaipu que tinha como finalidade 
legalizar e oficializar a utilização do rio Paraná para a construção da usina. No ano de 1974, no dia 17 
de maio, foi instituída uma entidade com objetivo comum de monitorar e gerenciar a construção. Em 
1978, o rio Paraná teve seu curso desviado para iniciar a construção da barragem, quatro anos 
depois, no dia 12 de outubro, a construção da barragem teve fim e as comportas foram fechadas. No 
dia 5 de maio de 1984 a usina entrou em funcionamento. Devido à sua grandeza, a Usina Hidrelétrica 
de Itaipu integra uma das sete maravilhas do mundo moderno.  

Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-polemica-sobre-usina-itaipu.htm 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-polemica-sobre-usina-itaipu.htm


 

 Sexto encontro 

 Duração: 4 horas 

Tema: A história do Ecomuseu 

Objetivos: 

- Conhecer a história do Ecomuseu; 

- Identificar conceito de acessibilidade; 

- Produzir texto coletivo. 

 

1º Momento: 

Fazer uma visita ao Ecomuseu, objetivando uma aula de ciências em campo, sugerir 

que falem ou demonstrem para a professora o que observaram na aula de campo no 

ecomuseu. Quais espécies? O que mais gostou? O que não sabia? O que aprendeu 

sobre algumas espécies? 

 

2º Momento: 

Conceituar a acessibilidade. Abrir o diálogo se tinha acessibilidade ou não no local 

visitado. Em seguida abrir o Word com os passos para a produção de frases e 

executá-lo.  Depois produzir no Word um pequeno texto coletivo sobre as 

observações da aula de campo: cada aluno escreve uma ou duas frases dando 

sequência à frase anterior. 

 

3º Momento 

Fazer uma discussão sobre as frases apresentadas e a melhor forma de utilização. E 

para finalizar apresentar um curiosidade sobre a Ecomuseu “ Um painel de fotos 3X4 

homenageia as 40 mil pessoas que trabalharam na construção da hidrelétrica”  

você conhece? O que mais gostou? O que não gostou? Desenhe no paint. 

 

Recursos:  

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 

outros. 

Texto de apoio ao professor; 

Vídeos. 



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WejZVqX-mJw 
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O que é? O Ecomuseu conserva a história da usina e da região brasileira em que foi construída a 
hidrelétrica. O que fazer? Conferir a exibição inovadora do acervo do Ecomuseu, baseada na 
interatividade e em recursos de exposição incomuns, como cenários fiéis ao passado e maquetes.  O 
visitante percorre um circuito dividido em módulos que apresentam desde a ocupação da região da 
usina na margem brasileira até os projetos de conservação ambiental da Itaipu. Dentro desse roteiro 
estão atrações como os espaços temáticos de água e energia. Há também uma réplica do eixo de 
uma turbina em atividade, com direito aos ruídos característicos do coração da usina. Um painel de 
fotos 3X4 homenageia as 40 mil pessoas que trabalharam na construção da hidrelétrica. 
Fonte: https://www.itaipu.gov.br/turismo/ecomuseu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WejZVqX-mJw
https://www.itaipu.gov.br/turismo/ecomuseu


 

 

 Sétimo encontro 

Duração: 4 horas 

Tema: Tipos flores 

Objetivos: 

- Desenvolver os recursos do Power Point; 

- Desvendar as curiosidades botânicas das flores; 

- Reconhecer o conceito de cores primárias e desenvolver os conceitos das cores 

secundárias e terciárias a partir de sua mistura. 

 

1º Momento: 

O tema da aula será tipos flores, abrir um diálogo sobre esse tema, em seguida pedir 

para que discorram sobre as flores que viram no Ecomuseu. Logo após passar um 

vídeo que conta a história das flores. 

 

2º Momento: 

Fazer uma exposição de tipos de flores para a produção no computador exploração 

o manuseio das Tecnologias Assistivas. Através do diagrama e da ajuda do 

professor intermediador serão produzidas coloridas no paint, introduzindo e 

reconhecer o conceito de cores primárias e desenvolver os conceitos das cores 

secundárias e terciárias a partir de sua mistura.   

 

3º Momento: 

Criar uma tela com flores coloridas onde cada aluno contribuirá com uma flor com 

ajuda da professora usando os recursos da TA montar um Power Point. Dialogando: 

Você conhece? O que mais gostou? O que não gostou? 

  

Recursos: 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas entre 



outros. 

Curiosidade sobre as flores “A flor do silencio amor e desejo”   

Texto de apoio ao professor 

 Vídeos. 

A Maior Flor do Mundo 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U 

 

 

 
Fonte: http://belas-borboletas.blogspot.com.br/2015_08_01_archive.html 

 
A flor e a Borboleta! Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor... e uma borboleta. Mas Deus lhe 
deu um cacto... e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porque do seu pedido vir 
errado. Daí pensou: Também, com tanta gente para atender... E resolveu não questionar. Passado 
algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, do 
espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores. E a horrível lagarta transformara-se em 
uma belíssima borboleta. Deus sempre age certo. O Seu caminho é o melhor, mesmo que aos 
nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, 
confie. Tenha a certeza de que Ele sempre dá o que você precisa, no momento certo. Nem sempre o 
que você deseja... é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em 
frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje... será a flor de amanhã! Fênix Faustine. 

Fonte: http://pensador.uol.com.br/frase/MTY5Nz I3/ 
 

A Lição da Borboleta 

https://www.youtube.com/watch?v=YUJ7cDSuS1U
http://belas-borboletas.blogspot.com.br/2015_08_01_archive.html
http://pensador.uol.com.br/frase/MTY5Nz%20I3/


Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo; um homem sentou e observou a borboleta por 
várias horas, enquanto ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele 
pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela 
tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta: ele 
pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Mas seu 
pequeno corpo estava murcho e tinha as asas amassadas. 
O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se 
abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que iria se afirmar a tempo. Nada aconteceu! Na 
verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando um corpo murcho e asas encolhidas. Ela 
nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia, era que o 
casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o 
modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de forma que 
ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é 
justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas 
vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como 
poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Autor desconhecido. Comentário do texto A Lição 
da Borboleta Esta pequena história nos faz pensar num dos aspectos do trabalho pedagógico, ou 
seja, o respeito ao aluno e às necessidades de aprendizagem de cada criança. A lagarta passa por 
um longo processo de transformação para virar borboleta e poder voar. Ela se alimenta muito para 
crescer. Este “alimenta-se para crescer”, do ponto de vista da psicopedagogia, são as experiências 
que a criança vai adquirindo em contato com as pessoas, os objetos e o mundo em geral. Há que se 
selecionar os “alimentos-estímulos” mais apropriados para esse crescimento. Depois, ao formar o 
casulo, a lagarta entra em repouso. Esse tempo é necessário para que haja uma assimilação e uma 
acomodação das experiências, para que o sujeito às possa tomar como suas, fazendo e refazendo, 
como se construísse o seu casulo. Mas há o tempo de sair do casulo e poder voar. Tempo de 
mostrar, de expressar, de comunicar. As formas de mostrar o que se sabe são variadas, às vezes 
são desenhos ou são novas brincadeiras ou até novas perguntas. Só que cada lagarta tem seu 
tempo de casulo e seu tempo de ser borboleta. Não há como forçar e nem como acelerar o tempo 
sem o risco de perdermos o vôo da borboleta. O comentário sobre a Lição da Borboleta foi feito por 
Erzsebet Mangucci, autora do livro Vivendo a Leitura e a Escrita, da Solução Editora. 
Fonte: http://www.vidanet.org.br/mensagens/a-licao-da-borboleta 

 

 

 

http://www.vidanet.org.br/mensagens/a-licao-da-borboleta


 
 
O nome vem do latim rosa e do grego rhodon. As rosas estão entre as flores mais antigas a serem 
cultivadas. A primeira parece ter crescido nos jardins asiáticos há 5000 anos. Na sua forma 
selvagem, a flor é ainda mais antiga. Fósseis dessas rosas datam de há 35 milhões de anos. Muitas 
variedades de rosas foram perdidas durante a queda do império romano e a invasão mulçumana na 
Europa. Após a conquista da Pérsia no séc. VII, os mulçumanos desenvolveram o gosto pelas rosas 
e, à medida que seu império se estendia da Índia à Espanha, muitas variedades de rosas foram 
novamente introduzidas na Europa. Durante a idade média, as rosas eram muito cultivadas nos 
mosteiros. Era regra que pelo menos um monge fosse especialista em botânica e estivesse 
familiarizado com as virtudes medicinais da rosa e das flores em geral. Sheakespeare, em Romeu e 
Julieta, com uma única frase, definiu bem aquilo que sentimos por esta flor: “aquilo que chamamos 
de rosa, com outro nome, seria igualmente doce”. As propriedades medicinais das rosas são várias. 
A rosa vermelha, por exemplo, é usada na afecção da garganta e boca, também na atonia digestiva 
e diarréia. A rosa branca é usada na prisão de ventre infantil e, também, em inflamação dos olhos. 
Geralmente se faz infusão das folhas e pétalas. Existem muitos mitos, lendas e curiosidades em 
relação com as rosas. A mitologia grega, conta uma história de que Afrodite deu uma rosa ao seu 
filho Eros, o Deus do amor. A rosa tornou-se um símbolo de amor e desejo. Eros deu a rosa à 
Harpócrates, o Deus do silêncio, para induzir a não falar sobre as indiscrições amorosas de sua 
mãe. Assim, a rosa se tornou também um símbolo do silêncio e do segredo. Na idade média, uma 
rosa era suspensa do teto da câmara municipal, comprometendo todos os presente ao silêncio. 

Fonte: http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/341369 
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 Oitavo encontro 

http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/341369


 

Duração: 4 horas 

Tema:  A produção de uma apresentação no Power Point 

Objetivos: 

- Apresentar os recursos pedagógicos e materiais adaptados; 

- Desenvolver os recursos do Power Point; 

- Explorar o manuseio das Tecnologias Assistivas; 

- Utilizar a internet nas atividades dirigidas na ampliação do conhecimento; 

- Ampliar os conhecimentos e aprendizagem em tecnologias de recurso. 

 

1º Momento: 

O tema da aula será a produção de uma apresentação no Power Point, levar os 

alunos no laboratório de informática usando as Tecnologias Assistivas montar um 

Power Point usando as imagens referentes ao desenvolvimento da oficina. 

Trabalharemos no intuito de reforçar, as ações propostas em sala de tecnologia aos 

conteúdos relativos trabalhados em sala de aula. Esse método de tecnologia 

educacional permite os avanços metodológicos de acordo com o aproveitamento do 

aluno. 

 

3º Momento: 

Será realizado um vídeo composto pelos alunos e o professor PDE com a utilização 

dos programas Power Point. E para finalizar, fazer uma apresentação do vídeo para 

os colegas e comunidade escolar. 

 

Recursos: 

Equipamentos de informática: Computador, colmeia, teclado, mouse, ponteira de 

cabeça, facilitador de punho, facilitador dorsal, extensor de punho, programas, data 

show, internet e Tecnologias Assistivas do laboratório.  

Texto de apoio ao professor; 

Vídeos. 

Oficina PowerPoint 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1tz_8hlaAco 

                         

https://www.youtube.com/watch?v=1tz_8hlaAco


 

 



 
 
Fonte: https://products.office.com/pt-br/powerpoint 
 
 

 

 

3.1.1 Avaliação: 

 

A avaliação será continua processual e cumulativa refletindo no desenvolvimento 

global do aluno. Ao final de cada encontro analisar se os alunos conseguiram atingir os 

objetivos propostos por meio de relatórios desenvolvidos pelo professor PDE, sobre as 

atividades desenvolvidas pelos alunos. 

O que se busca no processo avaliativo com os alunos é, primeiramente, a 

participação e a integração de todos durante a atividade, seja essa participação parcial 

ou integral, dada às limitações individuais de alguns alunos. 

A partir daí, conduzi-los a uma aprendizagem dos conteúdos, sendo esta 

verificada através da participação e do envolvimento dos alunos, da identificação, por 

meio de verbalizações ou gestos, das principais características da atividade proposta e 

também do reconhecimento das diferenças e semelhanças entre as atividades 

desenvolvidas. 

 

https://products.office.com/pt-br/powerpoint


 

4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Essa produção didática será fundamentada nos estudos do meu Projeto de 

Intervenção Pedagógica e os conteúdos deste material didático serão apresentados 

aos alunos da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais na 

modalidade Educação Especial, onde atuo por meio de encontros para que seja 

estudada a temática abordada. Desenvolverei no estudo de cada encontro, utilizando 

textos e links que terão a finalidade de fundamentar a discussão de cada conteúdo.  

Para mediar o estudo dos temas abordados serão utilizados os seguintes 

recursos dos recursos de informática: Computadores mouses, ponteira de cabeça, 

programas especiais, etc. Aos alunos da escola, onde atuo, os conteúdos serão 

desenvolvidos por meio da oferta de oficina de com duração de 32 horas, subdividindo 

em 8 encontros de 4 horas cada. Aos demais profissionais da educação interessados 

em conhecer o trabalho desenvolvido será aberto no ano de 2017 o grupo de trabalho 

em rede (GTR), que é disponibilizado pela SEED/PR, através do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE).  

Os materiais selecionados para a oficina visam oferecer um ensino de qualidade, 

que possibilite a promoção dos alunos. E a partir destes estudos que todos os 

participantes terão a oportunidade de repensar o seu fazer pedagógico e promover as 

mudanças adequadas para a melhoria do aprendizado e a qualidade de vida dos 

alunos com deficiência física. 
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