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Desde o final do século XX, testemunhamos os grandes avanços na área da 

Educação Especial concretizados por meio de legislações e tratados que serviram de 

embrião para a "Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva". Tais documentos atualmente norteiam as ações dos agentes públicos e da 

sociedade civil, no estabelecimento de políticas públicas para o atendimento do público-

alvo dessa modalidade de ensino.  

Esta perspectiva refere-se a uma visão relacional entre as pessoas e o ambiente 

onde interagem. Dessa forma, a inclusão se constitui em um movimento dinâmico, o 

qual procura derrubar as barreiras sociais e ambientais para a melhor interação dessa 

pessoa com o mundo.  

 Diante deste contexto, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 

pioneira na oferta de atendimento educacional especializado a alunos público-alvo da 

Educação Especial nas escolas públicas, implementa, desde as primeiras décadas do 

século XX, ações voltadas à inclusão de alunos com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação, preferencialmente em escolas 

regulares do seu sistema.  

 Assim, o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE núcleo vinculado 

ao Centro de Atendimento Especializado (CAESP), parte integrante da Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica (CGEB), imbuído deste espírito, publica as Boas 

Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva, com o objetivo de divulgar 

as ações desenvolvidas por professores nas escolas da rede estadual, visando atender ao 

preceito da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva.  

 Esperamos com isto, fomentar em outros docentes o desejo de compartilhar suas 

práticas pedagógicas, com vistas à oferta de uma educação de qualidade para todos os 

nossos alunos.  

  

 Boa leitura! 

 

 Equipe CAESP/CAPE 
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LIBRAS NA FAMÍLIA 

Aline Crociari Mauricio
1
 

Disleine Denise Pereira Nêris Resende
2
 

 

Resumo: O presente artigo busca descrever uma prática relacionada com a educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva que ocorreu no ano letivo de 2010. Na 

ocasião foi oferecido às famílias dos alunos surdos, incluídos na rede regular, um curso 

de Libras ministrado nos finais de semana, especificamente aos sábados, pelas 

professoras especialistas das Salas de Recursos de Deficientes Auditivos, com parceria 

do Programa Escola da Família. Tal curso teve como principais objetivos, orientar e 

sensibilizar as famílias sobre a importância da Libras como meio efetivo de 

comunicação e inclusão do surdo na sociedade, conscientizar os pais da importância de 

se adquirir a língua de sinais para o efetivo aprendizado da Língua Portuguesa, além de  

possibilitar o aprendizado da Libras para que o surdo melhore suas condições de vida e 

desenvolva sua autoestima e, assim, consequentemente facilitar o diálogo entre pais e 

filhos 

      Palavras-chave: Libras, Família e Surdez 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as Políticas Públicas Educacionais preconizam um modelo de 

educação que tem em seu bojo o argumento de uma escola para todos, a partir da 

universalização do ensino e da aprendizagem. Dentro deste contexto a educação 

especial atua em uma perspectiva inclusiva, inserindo os alunos com deficiência nas 

classes regulares.  

A LDBN 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no 

Capítulo V, em seu Artigo 58, destaca que a educação especial é uma modalidade de 

educação escolar, ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

“portadores de necessidades especiais”. Esta lei coloca em seu parágrafo 1º a 

                                                           
1
 Pedagoga Habilitada em Deficiência Intelectual, Especialista em Educação e Reabilitação de Surdos, 

Psicopedagoga Institucional , Mestre em Educação Escolar e  PCNP de Educação Especial da Diretoria 

de Ensino Regional de Araraquara.E-mail: aline.crociari@gmail.com 
2
 Pedagoga Habilitada em Deficiência da Áudio Comunicação. Professora Especialista Regente da Sala 

de Recursos de Deficientes Auditivos da E.E. Bento de Abreu (Araraquara) da Diretoria de Ensino 

Regional de Araraquara.. E-mail:disleineris@yahoo.com.br 
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necessidade de serviços de apoio pedagógico especializado para atender os alunos, 

público alvo da educação especial. O 2º parágrafo afirma que o atendimento 

educacional será realizado em classes, escolas ou serviços especializados, quando não 

for possível a integração nas classes comuns, em função das condições específicas 

apresentadas pelos alunos. O parágrafo 3º, ainda do Artigo 58, ressalta a oferta de 

educação especial, como sendo um dever do Estado, tendo início na faixa etária de zero 

a seis anos, durante a educação infantil. (BRASIL, 1996). 

O Artigo 59 assegura aos educandos com “necessidades especiais”: currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as 

necessidades; terminalidade específica para aqueles que não atingiram o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em decorrência da deficiência que apresentam; 

professores especializados, bem, como, professores do ensino regular capacitados para 

atuar na integração desses alunos nas classes comuns; educação especial para o 

trabalho, com vistas a sua inserção na sociedade e igualdade de acesso aos benefícios e 

programas sociais suplementares. (BRASIL, 1996). 

Constata-se que a LDBEN 9394/96 efetiva o modelo de inclusão escolar, afim 

de assegurar uma educação para todos no tocante ao acesso, permanência e sucesso na 

aprendizagem. 

Neste sentido ao discorrer sobre o conceito de inclusão, Carvalho (2005) destaca 

que a definição desta palavra no dicionário aparece como sendo o ato de inserir, colocar 

e fazer figurar entre. “[...] Ao pé da letra, a inclusão entendida como inserção é o nível 

mais elementar do acolhimento entre as pessoas [...]”. (CARVALHO, 2005, p. 68). 

Segundo Carvalho (2005), as escolas inclusivas são para todos, implicando num 

sistema que atenda e reconheça as diferenças individuais, respeitando as necessidades 

de qualquer aluno. A autora segue afirmando que a educação inclusiva precisa ser 

prazerosa, adaptando às necessidades de cada aluno, promovendo a integração dos 

aprendizes entre si, com a cultura e demais objetos do conhecimento oferecendo ensino-

aprendizagem de boa qualidade para todos, com todos e para toda vida. 

Ao escrever sobre o mesmo tema, Omote: 

 A educação inclusiva é, antes de mais nada, ensino de qualidade 

para todos os educandos, cabendo à escola a tarefa de 
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desenvolver procedimentos de ensino e adaptações no currículo, 

quando necessárias, para fazer face a toda a gama de diversidade 

de peculiaridades e necessidades do seu alunado. (OMOTE, 

2003, p. 155) 

 

Neste contexto de educação inclusiva, encontramos o aluno surdo e o direito 

deste ao uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio da regulamentação da Lei 

10.436/02 que em seu Artigo 1º reconhece a Libras como um meio legal de 

comunicação e expressão, entendendo-a em seu parágrafo único como toda forma de 

comunicação e expressão de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, 

constituindo-se em um sistema lingüístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas no Brasil. (BRASIL, 2002). 

Além disso, o Decreto 5.626/05 em seu capítulo IV, enfatiza o uso e difusão da 

Libras e da língua portuguesa para que as pessoas surdas possam ter acesso à educação 

e, para tanto, o Artigo 14 ressalta que as instituições de ensino devem garantir 

obrigatoriamente o acesso à comunicação, à informação e à educação nas atividades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino.  Sendo assim, este Decreto, instaura uma política linguística que reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) como língua nacional utilizada pela comunidade 

surda brasileira. 

Outro documento importante na educação dos surdos é o Relatório sobre a 

Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e Língua 

Portuguesa, elaborado por um Grupo de Trabalho instituído pela portaria Nº 1.060, de 

30 de outubro de 2013 e concluído no dia 27 de fevereiro de 2014.  

De acordo com este documento, o ensino da Língua Portuguesa deve ser 

realizado, considerando esta como segunda língua e a LIBRAS deve ser oferecida como 

componente curricular nas diferentes escolas e instituições de Educação Básica e como 

disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura. Além disso, as escolas devem inserir 

em seu Projeto Político Pedagógico a língua de sinais como sendo parte integrante do 

currículo, com vistas a oferecer aos estudantes ouvintes e surdos a oportunidade de 

aquisição desta língua. 
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Com base no que foi exposto, surge o Bilinguismo que segundo Góes (1999), 

possui como pressuposto básico a ideia de que o surdo deva adquirir a língua de sinais, 

como primeira língua e, como segunda, aquela que é oficial do país, tornando-se 

bilíngue. Esta aquisição deve ocorrer por meio do convívio da criança surda com os 

adultos que dominam a língua de sinais. 

Para Lacerda e L (2012), buscando um desenvolvimento positivo e significativo 

para o surdo surge à proposta bilíngüe que possui como principal fundamento o 

argumento de uma aquisição precoce e de maneira plena da língua de sinais como 1ª 

língua e como 2ª língua, aquela que é utilizada por seus pais. 

Dentro deste contexto, Goldfeld (1997) enfatiza a importância do aprendizado 

da língua de sinais pelos familiares ouvintes das pessoas com surdez, para que as 

mesmas possam ter sucesso na aquisição desta língua, utilizando-a em sua 

comunicação. 

Neste sentido, dada a importância da educação inclusiva como um direito para 

todos os alunos e a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular, sendo o 

surdo, público alvo da educação especial, que atualmente funciona na perspectiva 

inclusiva, faz-se necessário à valorização e a difusão da língua de sinais. 

A proposta bilíngue traz uma grande contribuição para o desenvolvimento da 

pessoa surda ao reconhecer a Libras como uma língua, com todo o potencial expressivo 

de uma língua oral e como instrumento de fortalecimento de estruturas linguísticas.  

O bilinguismo favorece o desenvolvimento cognitivo, alarga horizontes, amplia 

o pensamento criativo e permite a compreensão da “diferença” e da identidade da 

pessoa surda. Portanto, é importante prover/prever apoio à família e à comunidade no 

aprendizado da 1ª língua do surdo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O curso “Libras na Família” teve como principais objetivos orientar e 

sensibilizar as famílias sobre a importância desta língua como meio efetivo de 

comunicação e inclusão do surdo na sociedade, conscientizar os pais da importância de 

se adquirir a língua de sinais para o efetivo aprendizado da Língua Portuguesa, além de 
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possibilitar o aprendizado da Libras para que o surdo melhore suas condições de vida e 

desenvolva sua auto-estima e facilitar o diálogo entre pais e filhos. 

Toda divulgação do curso foi feita via e-mail para as Unidades Escolares, 

distribuição de folders pela cidade, e comunicados nas principais emissoras de rádio e 

jornais impressos do município de Araraquara. 

A sistemática do Projeto teve como público alvo, inspetoras de manutenção 

escolar, estudantes, agentes de organização escolar, pedreiro, secretária de escolas, 

donas de casa, trabalhadores do almoxarifado da construção civil, funcionárias da 

APAE, todos familiares dos alunos surdos. O local de realização das aulas foi a EE. 

Pedro José Neto, no período de 29/05/2010 a 18/09/2010, com uma carga horária de 30 

horas, com 2 horas/aulas aos sábados. 

Durante as aulas eram abordados conteúdos teóricos e práticos, com enfoque nos 

seguintes temas: aspectos históricos da surdez, abordagens educacionais, diferenciação 

entre língua e linguagem, prevenção e cuidados sobre a surdez, comunidade surda e 

cultura surda: construção de uma identidade, processo de inclusão e suas implicações, 

saúde, sexo, higiene e profissionalização. 

A metodologia das aulas consistia em: aulas expositivas, exibição de vídeos, 

utilização de gravuras e ilustrações, dinâmica de grupo, com diálogos executados em 

Libras, reflexão sobre trechos de filmes, contação de histórias e depoimentos dos 

familiares. A avaliação dos participantes era realizada ao final de cada aula por meio de 

atividades práticas executadas em Libras, como por exemplo, ditado de frases e 

reprodução de diálogos. 

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste curso foi satisfatório e 

positivo para os familiares dos alunos surdos, pois permitiu que eles compreendessem a 

Libras enquanto língua e o surdo como membro de uma comunidade lingüística 

diferenciada, que deve ser respeitada. A introdução destes familiares na língua de sinais 

contribuiu para uma melhor comunicação entre eles e o surdo e impulsionou os mesmos 

a valorizarem esta língua, buscando posteriormente conhecê-la em sua profundidade, 

com vistas a auxiliar a escola, criando um vínculo de parceria com os professores do 

ensino regular, no tocante ao processo de ensino e aprendizagem destes alunos com 

surdez. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensar em uma educação para todos, faz-se necessário não só a garantia de 

um direito, mas também o sucesso na aprendizagem. Atualmente a educação especial 

atua em uma perspectiva inclusiva na qual as pessoas com deficiência encontram-se 

inseridas no ensino regular.  

Neste sentido, pensando no aluno surdo, que tem como meio de comunicação a 

língua de sinais, torna-se imprescindível o respeito e a valorização desta língua, com 

vistas a efetivar a proposta de um ensino bilíngüe, uma vez que a aquisição da 

linguagem pelos surdos envolve a Libras como primeira língua. 

Sendo assim, se a Libras é considerada a primeira língua de instrução na 

educação dos surdos, faz-se necessário que todas as pessoas envolvidas com este aluno 

,seja dentro ou fora da escola, tenham acesso a essa língua, compreendendo que o 

desenvolvimento cognitivo dos indivíduos com surdez ocorre de modo visual, diferente 

dos ouvintes que utilizam a audição para se comunicar, para compreender explicações, 

de conceitos e significados. 

Portanto, o papel da família é de fundamental importância para auxiliar e 

complementar o trabalho da escola, no tocante ao conhecimento e ao uso da língua de 

sinais, buscando com isso favorecer um desenvolvimento pleno dos indivíduos com 

surdez. 

No que se refere a Libras, a aquisição desta por pessoas surdas e os efeitos que a 

mesma causa em seu processo de escolarização e inserção na sociedade é  um desafio 

que necessita ser enfrentado por todos os profissionais envolvidos com a educação 

desses alunos, bem como sua família. 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA: ÊXITO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM HUMANIZADO 

 

Angela Maria Sanchez¹ 

E.E. Professor Quintiliano José Strangulo 

Diretoria de Ensino Leste 4-São Paulo 

 

RESUMO  

O presente trabalho traz o relato de caso da experiência prática de alfabetização de uma 

criança em fase inicial de escolarização, com diagnóstico de leucemia e em tratamento 

no Ambulatório de Oncologia Pediátrica. O aluno, garoto de 6 anos, matriculado em 

escola, porém impossibilitado de frequentá-la em virtude da doença, apresentou grande 

interesse nas atividades escolares. Para tal aprendizado fez-se o uso de conceitos e 

repertórios diversificados para mediação da realidade e do mundo social que estava 

inserido, possibilitando que aluno aprendesse a ler e escrever com autonomia devido ao 

trabalho conjunto entre escola-professora da classe hospitalar e família. Os resultados 

evidenciaram que o trabalho desenvolvido pela classe hospitalar em conjunto com a 

escola de origem do aluno materializa-se numa alfabetização voltada às peculiaridades 

do aluno, reforçando que esse tipo de prática tem grande êxito no seio social.  

 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem; aluno; humanização.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho baseia-se no relato de caso que visa descrever e registrar 

através de reflexões a experiência pedagógica desenvolvida na Classe Hospitalar no 

Ambulatório de Oncologia Pediátrica, na cidade de São Paulo, durante 3 meses de 

dedicação e aprendizado com o atendimento realizado com os alunos.  

 

1
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 Durante a implementação dessa atividade, iniciada no dia 2 de fevereiro de 

2015, observou-se que muitos alunos estavam em processo de alfabetização, momento 

muito significativo na vida escolar da criança. Nesse cenário é possível relatar que além 

do tratamento, como quimioterapia, internações e outros, o aluno enfrenta o 

distanciamento dos laços familiares, angústias, medos e a preocupação do abandono da 

escola, sentindo-se excluído, inseguro e desmotivado, dificultando até mesmo a 

recuperação terapêutica. Porém, mesmo envolvidos na rotina do cotidiano hospitalar 

descrita e diante de diversas limitações que enfrentam diariamente, tais crianças 

comprometeram-se com o mundo da escrita, das palavras e do aprendizado.  

 Para Vigotski (1987), o indivíduo não existe isolado, ele constrói o outro 

interagindo, portanto a aquisição do conhecimento é um processo construído para o 

indivíduo durante toda vida, não está pronto ou programado de forma fechada durante o 

nascimento, mas pode ser adquirido passivamente graças às ações do meio. No 

ambulatório de oncologia pediátrica, esse desenvolvimento da criança não é diferente, a 

criança interage e apropria-se de todos os meios informativos que está a sua volta para 

adquirir novos conhecimentos. 

O papel da classe hospitalar é de extrema importância, é nesse momento tão 

delicado que o professor deve atuar como mediador, possibilitando a cada criança 

construir, estimular e refletir sobre o meio, sua doença, seus sentimentos, restaurar a 

autoestima e estimular a autonomia estudantil, além de ajudar sua inserção ao mundo 

escolar, às práticas de leitura e à escrita.  

Por compreender todo esse contexto e sabendo que o aprendizado acontece em 

um ambiente adverso a uma escola comum, o artigo se propõe a relatar um caso de uma 

pequena amostra da prática pedagógica realizada em ambiente hospitalar, visando 

reconhecer o nível de aprendizagem dos alunos e descrever as particularidades desse 

tipo de atividade. 

 

1. SAÚDE & EDUCAÇÃO - PARCERIA QUE DÁ CERTO! 

 

O desenvolvimento físico, emocional, social e educacional está normalmente 

comprometido em crianças hospitalizadas, causando mudanças sensíveis em seu 
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cotidiano, podendo acarretar traumas devido à natureza do evento e ao ambiente 

adverso a que são submetidas.  

 

Nestas circunstâncias, a pedagogia dá ênfase à ruptura ocorrida 

no processo de ensino-aprendizagem, pois se reconhece a 

probabilidade desse rompimento ser um dos agentes 

contribuintes para o aumento da ansiedade e estresse, durante o 

período de internação, e a perda da sequência dos conteúdos, 

dificuldades de relacionamento com o professor e seus colegas, 

distração, repetência e evasão, no período pós-alta (FONSECA, 

2003, p.13). 

 

Em relação a essas dificuldades, a Classe Hospitalar é de grande importância, 

visto ser reconhecida dentro da proposta de humanização da assistência hospitalar e 

inserida como compromisso assumido pelo Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria da Educação Especial, com a finalidade de assegurar a inclusão de alunos que 

apresentam necessidades especiais. 

Numa visão humanizada, a abordagem pedagógica é entendida como um 

instrumento terapêutico redutor do impacto ocasionado pelo distanciamento da rotina da 

criança, principalmente no que se refere ao afastamento escolar.  

Portanto, é importante a relação intersetorial entre Educação e Saúde. Para 

explicitar essa questão, Ceccim e Carvalho (1997, p.128) enfatiza que: 

 

O programa de Apoio Pedagógico só se torna uma proposta possível, no 

hospital, na medida em que a educação seja considerada uma prioridade ao 

lado do tratamento e se concentre em torno do seu objetivo principal, as 

“necessidades da criança”, quebrando as fronteiras do estigma doença/morte, 

apostando na cura e, quando isto não é possível, em proporcionar a melhor 

qualidade de vida da criança no tempo incerto que lhe resta [...]  

 

Embasada nessas pesquisas e no trabalho como professora da classe hospitalar 

faz-se necessário demonstrar de que forma esse contexto pode ajudar crianças 
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internadas e em tratamento ambulatorial a minimizar os traumas do adoecimento e 

melhorar a qualidade de vida. Sua função vai muito além da reposição do conteúdo 

escolar, pois está pautada na importância como ressignificação de valores e desejos 

interrompidos em crianças e adolescentes adoecidos. Para isso, é preciso desenvolver 

uma prática pedagógica, buscando caminhos motivadores do aprendizado, com registros 

dessas experiências, fortalecendo o paradigma de inclusão e priorizando os aspectos 

relativos à humanização. 

O termo “humanização”, já utilizado em publicações leigas e científicas, tem 

como significado o cuidado de seres humanos dentro de elevados princípios da ética e 

da justiça. Manter a escolarização da criança durante a hospitalização auxilia seu 

crescimento de maneira mais equilibrada, reduzindo a ansiedade inerente à 

hospitalização (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2003).  

Portanto, para estudantes hospitalizados ou em tratamento prolongados, com 

limitação física temporária ou não, o professor de classe hospitalar, consciente da 

necessidade da inclusão e da importância do papel das atividades educacionais, tem a 

tarefa de proporcionar ao aluno uma educação voltada para suas necessidades. 

Este tipo de atendimento é fundamentado em fontes importantes, como os 

Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados (Sociedade Brasileira de Pediatria, 

2003), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, 1996). 

Durante o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na hospitalização é 

fundamental a escuta pedagógica. Sobre essa questão Ceccim e Carvalho (1997) aborda 

que se deve ter uma atitude de escuta para outras necessidades da criança internada, que 

vão além das intervenções assistenciais. Ainda que não se espere uma cura definitiva, 

deve-se proporcionar qualidade de vida no que se refere à construção de competência 

intelectual. 

Os ouvidos são uma das ferramentas de trabalho do professor da classe 

hospitalar. Ouvir, escutar e identificar os processos afetivos e cognitivos do aluno, 

observando sua interação e produções possibilita determinar onde podemos mediar sua 

construção, convidando a criança a produzir e aliar-se conosco.  

Isso acontece porque a escuta pedagógica voltada para a criança hospitalizada 
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baseia-se não apenas no processo de aquisição de aprendizagens formais, tem também 

no seu desenvolvimento intelectual uma via importante de apropriação compreensiva do 

que lhe acontece no hospital (CECCIM;CARVALHO, 1997).   

Desta forma, existirá uma escuta pedagógica necessária quando se fala de 

atenção integral, abrindo mão da exclusividade interpretativa do modo anatômico e 

clínico tradicional, valorizando a singularidade das expressões da vida em cada criança. 

A percepção de que, mesmo doente, pode aprender, criar e, principalmente, 

continuar interagindo socialmente, muitas vezes ajuda na sua recuperação, que é o 

objetivo de toda atividade hospitalar, inclusive o atendimento da Classe Hospitalar. 

 

2. RELATO DE CASO 

 

Como já elucidado anteriormente, o artigo fundamenta-se no relato de caso de 

uma criança com 6 anos, do sexo masculino, natural de São Paulo, com diagnóstico de 

leucemia e em tratamento até a data da escrita deste artigo, que havia iniciado seus 

primeiros passos no mundo da escrita e da leitura. Seu primeiro aprendizado foi seu 

nome, que é a escrita estável da criança, na qual a mesma demonstrou muita vontade de 

aprender. 

O aluno estava matriculado na escola, porém foi impossibilitado de continuar a 

frequentá-la em virtude da doença, gerando angústia familiar. A mãe foi de extrema 

importância durante todo processo, no auxílio das atividades escolares. 

A classe hospitalar permitiu a consolidação entre a vontade de aprender do 

aluno, o reforço e ajuda familiar e a sistematização do aprendizado. As atividades foram 

iniciadas no dia 02 de fevereiro de 2015, em encontros não diários, não por falta do 

aluno, mas pelas intercorrências do tratamento, períodos de internação e administração 

de quimioterápicos, que muitas vezes deixavam a criança sem condições de participar 

das aulas. À medida que as atividades aconteciam, a interação do nosso aluno com o 

universo da escrita e da leitura processava-se de maneira evolutiva e ocorria um resgate 

do conceito de escola, uma vez que essas atividades aconteciam dentro do ambulatório 

oncológico pediátrico, simultaneamente com o tratamento e muitas vezes recebendo 

medicação. Em nossos encontros o assunto “doença” não era tratado, somente raras 
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vezes quando os colegas de sala comentavam. Eram momentos de prazer em aprender, 

com estratégias diferenciadas a cada encontro. 

Ao buscar conhecer as habilidades individuais e o seu ritmo de aprendizado, 

nessa fase de aprendizado fez-se uso de conceitos e repertórios diversificados para 

mediação da realidade e do mundo social que estava inserido. Muitas atividades partiam 

do seu cotidiano, como o time que torcia e suas músicas preferidas, dando valores 

sonoros em suas leituras, atividades de escrita com seu jeito peculiar de aprender. Para 

essas ações a mediação como professora era pautada dentro da concepção de 

Alfabetização, segundo o livro de Guia de Planejamento e Orientações Didáticas Ler e 

Escrever.(2014). 

A partir de um planejamento e um currículo flexibilizado foi possível identificar 

o nível de conhecimento que a criança apresentava, pois ambos foram pautados em 

conceitos importantes da alfabetização e letramento, acreditando, principalmente, não 

poder faltar no processo de ensino e aprendizagem: a afetividade, a ludicidade e o 

comprometimento que contribuiriam para a prática de leitura e escrita, à criatividade e o 

desejo de aprender. Assim, O conjunto dessas atividades proporcionou a evolução de 

leitura para a criança que, no momento, era de grande relevância.  

Todos os dias buscam-se e criam-se novas estratégias para ensinar, um desafio 

necessário para superar todas as dificuldades que vão se apresentando no decorrer dos 

atendimentos. Com a criança desenvolveu-se uma relação dinâmica entre o aprendizado 

e a capacidade de desenvolver determinadas tarefas de forma independente e concluí-las 

por si mesmo na medida do possível. O aluno aprendeu a ler e escrever com autonomia 

e recebeu seu primeiro livro de leitura.  

          Importante relatar sobre esse processo que a criança e a professora caminharam 

juntas, ambas construindo conhecimentos procedimentais. A observação é uma fonte 

dos primeiros subsídios, gerando dados para os relatos e possíveis registros pontuados 

pelas observações verbais, atitudinais e na construção de práticas educativas 

diferenciadas. No desenvolver do trabalho, percebeu-se que os encontros foram muito 

além de atendimentos pedagógicos, pois serviu como espaço de liberdade, aprendizado, 

qualidade de vida e de humanização.  
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 É fundamental que os alunos em tratamento não fiquem à mercê da própria sorte 

no que se refere à continuidade aos seus estudos. O fato de ficar doente, geralmente, 

vem acompanhado da lógica de que “a escola pode esperar”. Será que pode esperar 

mesmo?  

 Com a experiência exposta nesse artigo, podemos perceber que o atendimento 

pedagógico na Classe Hospitalar pode ajudar tanto no ensino-aprendizagem quanto 

pode se tornar uma característica sine-qua-non para qualidade de vida aos alunos. Os 

resultados evidenciaram que o trabalho desenvolvido pela classe hospitalar em conjunto 

com a escola de origem do aluno constitui-se como uma alfabetização voltada às 

peculiaridades dessas crianças, resultando em uma ação educativa de êxito. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o trabalho pedagógico desenvolvido no âmbito hospitalar e 

partindo do fato que estamos inseridos em uma sociedade que exige criatividade, 

preparo intelectual, profissional, tecnológico, o presente relato foi desenvolvido 

embasado em autores e pesquisadores de assuntos pertinentes ao tema estudado, 

objetivando contextualizar a realidade da educação hospitalar bem como os 

procedimentos e critérios referentes ao cumprimento das exigências do trabalho 

científico. 

Na dinâmica de atendimento ao suporte institucional, entre outras, não 

podemos esquecer que no cerne de toda a questão está o Ser Humano, com sua 

formação moral, intelectual e emocional, com suas crenças, angústias, medos e 

limitações, seja ele o educador–educando ou o educando–educador, os quais ambos 

estão sempre buscando acertar. 

Baseado nessa premissa nos cabe à busca constante de aperfeiçoar nossa 

prática pedagógico-educacional, de modo a torná-la cada vez mais humanizada e, 

paralelamente, buscar oportunidades e condições para estimular essa prática no seio 

social. 

É importante reconhecer esse trabalho como uma construção coletiva, através 

dos laços de amizade instituídos, do comprometimento da mãe, professora e aluno, 
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numa trajetória que durou alguns meses. Um tempo pequeno, mas muito intenso em 

aprendizado e em trocas de formação, fazendo refletir que não importa o tempo, a 

história vivenciada, a experiência vivida, as lembranças e a saudade ficarão para sempre 

em nossos corações. Não importa onde estamos o que importa é a vontade de ensinar e 

aprender. Afinal, a realidade vem demonstrando, pois, que estudar no contexto 

hospitalar também é, sem dúvida, um bom remédio.    
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A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Artur Carmello Neto 

Diretoria de Ensino Região de Araraquara 

 

 

RESUMO 

A prática docente bem sucedida foi realizada em uma Sala de Recursos destinada a 

alunos com deficiência intelectual, na Escola Estadual João Batista de Oliveira, ensino 

fundamental e médio, cidade de Araraquara. A origem da boa prática surgiu das leituras 

realizadas aos alunos sobre a temática: animais pré-históricos. A partir dessas leituras os 

próprios alunos demonstraram interesse em conhecer um pouco mais sobre a vida 

desses animais. Teoricamente amparado sob a perspectiva da aprendizagem 

significativa, a boa prática foi concretizada por meio de um projeto intitulado “As 

pegadas do dinossauro” que teve duração de três semanas. Nele os alunos junto com o 

professor especialista da sala de recursos realizaram várias atividades interdisciplinares 

por meio de pesquisas sobre o tema, atividades de recorte e colagem, pintura, 

elaboração de um quebra-cabeça e por fim a montagem de uma maquete de dinossauro. 

O mais importante de toda a atividade foi o envolvimento dos alunos na execução do 

projeto e a ampliação de suas competências e habilidades percebidas no próprio 

cotidiano escolar.  Enfim, todo o projeto realizado contou com a colaboração da 

Diretoria de Ensino de Araraquara, direção da escola, coordenação e professores 

regulares.  

 

Palavras-chave: projeto, educação especial, aprendizagem significativa, adaptação 

curricular. 
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INTRODUÇÃO  

 A idealização do projeto “Pegadas do Dinossauro” surgiu da necessidade de 

ampliação das competências e habilidades dos alunos matriculados na sala de recursos 

na área da deficiência intelectual. Mas como realizar uma prática docente que 

concretamente pudesse atingir esses alunos? Como ampliar as competências e 

habilidades desses alunos especiais? Qual teoria poderia auxiliar o professor na busca 

desses objetivos? 

Na busca dessas respostas relacionadas à prática docente e as teorias que 

poderiam auxiliar o trabalho do professor na sala de recursos, encontramos em 

Vigotsky, Chevallard e Ausubel algumas possibilidades didáticas. Primeiramente a ideia 

sobre a educação ao deficiente.  

Para Vigotsky, 

 

A educação, portanto, é essencial no desenvolvimento de todas 

as pessoas, inclusive as que possuem qualquer deficiência, assim 

como a deficiência intelectual. É possível entender que o aluno 

deve ser considerado, acima de tudo, um ser ativo capaz de 

pleno desenvolvimento desde que lhe sejam dadas as condições 

adequadas. (VYGOTSKY, 1997, p.12) 

  

Segundo o teórico o aluno deficiente intelectual pode ser considerado uma 

pessoa capaz, dadas às condições adequadas, de se desenvolver. Assim, a educação 

escolar deve criar condições didático/pedagógico para que esse aluno especial possa 

desenvolver suas potencialidades.  

Pensando nessas condições didático/pedagógico para desenvolvimento do aluno, 

Yves Chevallard (2002) define a relação importante entre o conhecimento e a 

necessidade de sua transformação. Segundo o autor, para que o ensino seja possível é 

preciso introduzir alterações ou deformações no conhecimento cientificamente 

produzido de modo a torná-lo ensinável. Para Chevallard, o saber, tal qual é ensinado, é 

diferente do saber inicialmente designado como devendo ser ensinado, isto é, o saber a 

ensinar. É a passagem do saber sabido ao saber ensinado. Essa passagem designa a 

transposição didática do conteúdo. 
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 Deste modo, compreendendo o deficiente intelectual como um indivíduo 

potencialmente capaz de aprender e a transposição didática como algo a ser considerado 

no trabalho docente em relação ao aluno especial, uma nova questão surge: como fixar o 

novo conhecimento nas estruturas cognitivas do aluno especial? 

A resposta para esse questionamento foi encontrada na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel. A teoria revelou-se um caminho interessante no sentido de 

facilitar a fixação do novo conteúdo nas estruturas cognitivas do aluno especial. Para o 

autor, a aprendizagem do aluno depende de uma estrutura cognitiva prévia que se 

relaciona e se integra com uma nova informação. 

Deste modo, a estrutura prévia ou o conhecimento prévio do aluno especial será 

o meio pelo qual o novo conhecimento ira se ligar, ancorar. Esse caminho didático 

auxiliará a ampliação do saber que se quer ensinar.  

Enfim, amparado por essas bases teóricas, iniciei a realização do projeto 

pedagógico que culminou em uma pratica bem sucedida.   

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A IMPORTÂNCIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO CONTEÚDO E A 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO PROJETO “PEGADAS DO DINOSSAURO”. 

 

 A origem de todo o projeto “Pegadas do dinossauro” partiu de algumas 

conversas entre professor especialista e alunos matriculados na sala de recursos da E.E. 

Prof. João Batista de Oliveira, município de Araraquara. 

 Em conversas e leituras sobre o tema dinossauro, os alunos da sala de recursos 

demonstraram uma enorme curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a vida desses 

animais. Percebi, ao mesmo tempo, que muitos alunos apresentavam certo 

conhecimento sobre a temática em questão, como por exemplo, o nome de alguns 

animais. 

 Partindo desse conhecimento prévio, identificado nas estruturas cognitivas do 

aluno, pensei em um projeto que pudesse dar conta de ampliar esse conhecimento. Mas 

como organizar um trabalho docente dessa natureza? 
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 Inicialmente procurei identificar um pouco melhor os conhecimentos prévios, a 

matéria prima da aprendizagem significativa, desses alunos. Notei inicialmente que 

reconheciam algumas figuras, nomes de diferentes dinossauros. Identificado o 

conhecimento prévio dos alunos, elaborei um mapa conceitual no sentido de organizar 

os novos conhecimentos que seriam trabalhados com esses alunos. 

 

Num sentido amplo, mapas conceituais são apenas diagramas 

indicando relações entre conceitos. Mais especificamente, no 

entanto, eles podem ser vistos como diagramas hierárquicos que 

procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou 

parte de uma disciplina. (MOREIRA,1977)   

    

 Elaborado o diagrama, procurei pensar na transposição didática do conteúdo, ou 

seja, como seria realizada a transformação do saber já adquirido em um saber  no 

processo de ensino.  

Mapa conceitual – Projeto “Pegadas do Dinossauro” 
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 Definido o mapa conceitual do projeto iniciamos a transposição didática do 

conteúdo, de modo a torná-lo acessível, procurando ao mesmo tempo seguir o diagrama 

e ancorando o novo conhecimento nas estruturas cognitivas do aluno. 

 Ao mesmo tempo em que as ações didáticas foram sendo realizada, uma 

maquete de dinossauro era elaborada pelo professor especialista junto com os alunos.  
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 Desta forma, as habilidades e competências referentes ao conteúdo estudado 

eram ampliadas na estrutura cognitiva do aluno, outras habilidades também eram 

desenvolvidas. O exercício manual de recortar, colar e pintar promoveu determinadas 

competências relacionadas à coordenação fina.  

 Enfim, o produto final do projeto foi à verificação da apropriação por parte dos 

alunos dos conhecimentos e a elaboração da maquete do dinossauro.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Realizar uma pratica docente fundamentada na teoria da aprendizagem 

significativa aplicada na educação especial, deficiência intelectual foi um enorme 

desafio. Adaptar a teoria de Ausubeliana na educação especial foi algo muito sensível 

no tratamento do conhecimento a ser transmitido ao aluno especial. 

 Entretanto, o resultado foi muito significativo no que tange a apropriação do 

conhecimento por parte desses alunos. As discussões estabelecidas sobre o tema após o 

termino do projeto comprovaram o quanto foi significativo todo esse trabalho docente. 

Os alunos especiais fixaram boa parte dos conteúdos discutidos durante as três semanas. 

Enfim, a escola e todos os seus integrantes auxiliaram na execução do projeto 

“Pegadas do Dinossauro”. Muitos professores, coordenador, diretora, professora 

coordenadora colaboraram com material, fotografias, opiniões sobre a condução do 

projeto. Entretanto, os maiores protagonistas foram os próprios alunos da sala de 

recursos da escola, pois foram eles que demonstram interesse e disponibilidade em 

aprender. Uma experiência muito interessante e significativa para o meu trabalho 

docente. 
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O DIÁLOGO COMO DESAFIO E IMPORTANTE RECURSO 

METODOLÓGICO, A FIM DE ESCLARECER O PAPEL DA SALA DE 

RECURSOS E A DEFINIÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

 

Lígia Maria de Almeida Lizeo¹ 

Stela Cezare do Santos² 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar as práticas pedagógicas realizadas 

pelos professores da sala de recursos de deficiência intelectual e deficiência visual com 

os professores da rede estadual no município de Matão. Identifica-se a importância da 

construção de espaços públicos para a realização de diálogos entre a figura dos 

professores especialistas e os regulares por meio dos ATPCs realizados nas escolas do 

município, no intuito de refletir sobre a legislação que rege a educação inclusiva, além 

do esclarecimento de qual o papel dos professores especialistas no processo educacional 

dessa clientela. 

Palavras-chave: Sala de Recursos; Escola Inclusiva; Diálogo; Políticas Públicas de 

Educação Inclusiva. 

INTRODUÇÃO 

 

Identificou-se na rede estadual de São Paulo a necessidade e o desafio de tornar 

público o trabalhado realizado na sala de recursos para os professores e gestores do 

município, na busca de esclarecer quais seriam as políticas educacionais inclusivas, 

assim como a clientela que a recebe e como é feita essa avaliação atualmente na 

diretoria de ensino na qual atuamos. 
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Ensino Regional de Araraquara. E-mail: ligializeo@hotmail.com. 

² Licenciatura Plena em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos – Ufscar.Professora 

Especialista Regente da Sala de Recursos para Deficientes Visuais na E.E. Prof. Henrique Morato da 

Diretoria de Ensino Regional de Araraquara.  E-mail: stela_cezare@hotmail.com. 

mailto:ligializeo@hotmail.com


 
 

29 
 

Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

Tal desafio posto a nós, professores especialistas, se deve ao grande número de 

alunos encaminhados para avaliação, já que a maioria dessas crianças não seriam, via de 

regra, o público alvo para as salas de recursos na atual política do Estado de São Paulo.  

Com o objetivo de diminuir esses encaminhamentos de avaliação e esclarecer o 

interesse e papel fundamental das políticas públicas da educação inclusiva, optamos 

pelo uso do horário de ATPC das escolas nas quais trabalhamos para esclarecer as 

principais dúvidas dos professores e gestores acerca do tema, assim como para propor 

questões, bem como demais adaptações físicas e curriculares julgadas necessárias às 

garantias tanto quanto ao acesso, assim como à salvaguarda dos direitos fundamentais 

dos alunos com deficiência atendidos pela escola. Logo, atentando-nos sobre a 

importância do papel de práticas dialógicas em espaços públicos para com o 

aprimoramento do sentido do conceito de educação inclusiva. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

Várias foram às conquistas sociais e educacionais no cenário brasileiro para 

pessoas com deficiência. Nesse processo é possível visualizarmos a mudança de 

paradigmas de uma visão que buscava a integração da pessoa com deficiência, para uma 

visão que busca a inclusão escolar dessas pessoas. 

Toda essa movimentação em torno da educação especial fez com que ao longo 

dos últimos anos, a mesma assumisse diversas noções, muitas vezes com sentidos 

“nebulosos” e/ou confusos, porque não se dizer também ambíguos. 

 

Segundo a LDBEN 9394/96, a educação especial é: 

Art. 58. [...] a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. (BRASIL, 1996). 

 

 Já o parecer CNE/CBE. N° 17/2001 entende:  

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, 

entende-se um processo educacional definido por uma proposta 
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pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais 

comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. (Parecer CNE/CBE. N°17/2001). 

 

Tais definições legais possuem como objetivo favorecer o processo de inclusão 

das pessoas com deficiência nas escolas, processo esse entendido como uma mudança 

de paradigma no sistema educacional e estando estruturado com base na moderna 

concepção de direitos humanos, posto que 

 

[...] conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que 

avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2008). 

 

Essa mudança de paradigmas que o processo de inclusão propõe nos traz 

também a mudança no sentido dos princípios acerca do papel da escola, assim como das 

práticas educacionais e do papel dos docentes regulares com relação à adequação dos 

currículos às necessidades educacionais especiais, sendo estas um direito agora também 

assegurado aos alunos. Mudanças essas que, no entanto, estão acontecendo há mais de 

uma década. Esse processo de inclusão com suas respectivas políticas educacionais 

estão se desenvolvendo de forma rápida, se convertendo cada vez mais em um desafio à 

sua rápida implantação e adequação institucional. Todavia, ainda existem lacunas entre 

os sentidos apreendidos sobre a noção de educação inclusiva entre os diversos 

profissionais envolvidos na instituição escolar, quais sejam: professores regulares, 

coordenadores e diretores. 

Em razão das diversas visitas escolares e do grande número de 

encaminhamentos para avaliação, verificou-se que o sentido do papel da educação 

especial como modalidade de apoio para educação regular ainda não está claro para os 
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professores e gestores envolvidos no processo de inclusão de alunos com deficiência. 

Pois ainda se faz necessário identificar qual a clientela atendida nas salas de recursos. 

Sendo essas dúvidas mais frequentes na área de deficiência intelectual, pois muito ainda 

se confunde a ideia de deficiência intelectual com as de dificuldades de aprendizagem 

ou distúrbios de aprendizagem. 

Segundo a American Association of Mental Retardation (AAMR) define 

deficiência intelectual (DI) como sendo o funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; 

habilidades sociais; utilização dos recursos das comunidades; saúde e segurança; 

habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.  

Já os distúrbios de aprendizagem são caracterizados pela presença de disfunção 

neurológica que se manifesta por dificuldades específicas na aquisição e uso das 

habilidades de audição, fala, leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e adaptação 

social e a dificuldade de aprendizagem se refere a um déficit específico da atividade 

escolar relacionado a problemas de ordem externas que interferem em questões 

pedagógicas.  

Com base nessa ambígua e confusa apreensão de sentidos e significados acerca 

da noção de educação inclusiva nós, professoras da sala de recursos, identificamos essa 

problemática e resolvemos estabelecer conexões e práticas dialógicas de ação 

comunicativa com as demais escolas estaduais do município, com o intuito reduzir o 

número de dúvidas a respeito dessa temática. 

Organizamos slides para a apresentação junto aos ATPCs realizados nas escolas 

públicas estaduais do nosso município, nos quais continham as legislações que versam 

sobre a educação inclusiva, o papel da escola com os alunos com deficiência, a função 

da sala de recursos, as especificidades da área de deficiência intelectual e deficiência 

visual, bem como de orientações especializadas à adequação do ambiente escolar 

visando à efetivação e construção de um espaço público escolar afim à garantia de 

direitos a todos os sujeitos, tomando-os como pessoas inteiras dotadas de valores éticos 

e morais afins à dignidade do valor da pessoa humana. 
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A recepção dos profissionais envolvidos maioria das escolas com as quais foi 

realizado esse trabalho tem sido bastante positiva, pois tornou possível a construção de 

um espaço de diálogo propenso à abertura, esclarecimento e reflexão significativos ao 

nosso objetivo fundamental, qual seja: a busca por mudanças no cenário escolar e no 

papel de adequação curricular adaptado assumido pelos professores regulares. Muitas 

foram as dúvidas levantadas pelas professoras regulares que atuam na sala de aula com 

alunos com deficiência; muitas das quais, não obstante, que se sentiam sozinhas e 

apreensivas com relação à eficácia de seus métodos de ensino para com esses alunos 

especiais, isto é, se estavam atingindo seus objetivos com esses alunos. 

Esses diálogos, portanto, possibilitaram a emergência de um fecundo canal de 

interação e intercomunicação baseado em trocas e intercâmbios de vivências e 

experiências pedagógicas entre a figura do professor especialista com os professores 

regulares. Haja vista que nós, professores especialistas, nem sempre podemos estar em 

todas as escolas para ouvir, dialogar e abrir um canal de intercomunicação entre todas as 

escolas estaduais da rede de ensino em questão.  

Buscou-se com o trabalho de visitas e apresentação motivar os trabalhos e 

práticas pedagógicas dos professores que já caminham de maneira adequada 

(assegurando-lhes o direito à autonomia docente) e, em outros casos, propor sugestões 

de adequações metodológicas e práticas pedagógicas de adequação dos no sentido de se 

destacar o que deve e pode ser feito por esse grupo de alunos, jamais deixando de 

ressaltar a importância e o poder do trabalho coletivo de todo o quadro de profissionais 

envolvidos nesse processo educacional, pois o êxito de uma real prática de educação 

inclusiva nas escolas públicas do Estado de São Paulo depende, em larga medida, do 

envolvimento, comprometimento e da confluência de interesses comuns com relação à 

consecução dos mesmos objetivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De posse de um diagnóstico prévio que, por sua vez, também carece de um 

maior tempo de trabalhos contínuos e periódicos de pesquisa científica, foi-se possível 

constatar com base em nossas vivências e experiências que, a partir dessas visitas, o 
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número de avaliações diminuiu significativamente, sendo que os casos que hoje chegam 

até os professores especialistas são mais bem direcionados e específicos. Além de hoje 

haver uma conexão mais direta entre a figura dos professores especialistas e as escolas 

visitadas. 

Logo, uma vez continuando-se com resultados considerados satisfatórios para 

com o esclarecimento no entorno da ainda nebulosa e polissêmica confusão de sentidos 

que perpassam a definição da educação especial em uma perspectiva inclusiva, esse 

trabalho de interação e construção de espaços públicos propícios ao efetivo uso do 

diálogo e da palavra, traz consigo a possibilidade não menos ambiciosa de, futuramente, 

ser ampliado junto aos alunos regulares que não apresentam deficiência (tais como nos 

casos aonde as escolas comportem a presença de associações estudantis, como os 

grêmios estudantis). 

 Tal projeto e proposta de trabalho poderiam, a priori, serem desenvolvidos por 

meio de um trabalho informativo e esclarecedor acerca do significado das diferenças 

que permeiam o sentido da educação inclusiva. Como esse processo podia ser feito? Por 

meio de formação direta com os grêmios estudantis, por exemplo, os quais seriam 

responsáveis pela ampliação dessas informações para toda a comunidade de alunos. E, 

talvez, também a construção de projetos em seu próprio ambiente escolar que 

garantissem a construção, consolidação e, sobretudo, a permanência de um trabalho de 

autoconscientização ética e moral de garantias de um espaço público inclusivo para 

todos, solidamente estruturados nas ideias modernas de tolerância e reconhecimento 

biopsicossocial dos sujeitos e atores sociais contemporâneos, característicos de uma 

realidade sociocultural diversa, múltipla e plural, composta por diversas novas outras 

identidades. 
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PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO LÚDICA COMO MEIO EFICAZ NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

                                                                                      Maria Madalena Dornelas Borges¹ 

 

RESUMO 

A proposta de alfabetização Desafios do Aprender sugerida por nós é idealizada pela 

professora Cláudia Mara da Silva, de Curitiba (PR) especializada em Deficiência 

Mental. Sua proposta registrada na Biblioteca Pública Nacional com certificação e 

classificada como material Didático Pedagógico procura tornar as atividades 

interessantes e prazerosas para que a aprendizagem aconteça de maneira ativa, o aluno 

vivencia as tentativas, as trocas e a tolerância de erros para que desenvolvam os 

esquemas de conhecimento - observar e identificar, comparar e classificar, conceituar, 

relacionar e inferir. Na opinião de SILVA (2013) o importante é ensinar conteúdos que 

o aluno precisa aprender e não o que acho importante: “Quando penso em ensinar 

acredito que devo ensinar aquilo que o aluno precisa aprender” e acrescenta: “Nenhuma 

dificuldade se vence com método intempestivo. O melhor caminho, no caso da leitura, é 

o entendimento que ler é o ato de soletrar, de decodificar fonemas representados por 

letras, reconhecer as palavras, atribuir-lhes significados. O primeiro passo para ensinar o 

estudante a atuar eficientemente com as dificuldades do acesso ao código escrito, é 

possibilitar que aprenda mais sobre os sons da língua, como os sons se organizam no 

âmbito da leitura ou da escrita”.  

Palavras chaves: alfabetização – consciência fonológica – deficiência intelectual 

DIRETORIA: São Bernardo do Campo – SP - E-mail: - e008874a@educacao.sp.gov.br  
ESCOLA: Estadual Integral “Senador Robert Kennedy” 
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INTRODUÇÃO  

Para tanto, partimos do princípio de que o ensinar através do processo lúdico 

pode sanar vários problemas emocionais e cognitivos presentes  e auxiliam no 

desenvolvimento dos alunos, na absorção do lado crítico, fazendo uma dialética entre a 

realidade e a fantasia que estão em volta das atividades lúdicas, deixando para trás a 

utopia de que a criança vai para escola somente para aprender e que as brincadeiras 

estejam restritas à hora do intervalo.   

As brincadeiras sempre estiveram presentes na vida dos alunos, desde a fase do 

bebê até a educação infantil, percorrendo ao longo da vida acadêmica, por que as 

brincadeiras não cessam após o término do Ensino Fundamental I, elas estão presentes 

até o Ensino Superior, pois todo docente carrega dentro de si um pouco da arte da 

brincadeira.  

O currículo pedagógico e a metodologia do professor também estão ligados ao 

aprender a aprender e um aprender “fazendo” ludicamente.  Pretendemos contribuir para 

uma proposta de alfabetização diferenciada e alternativa com uma abordagem lúdica 

para os alunos como meio pujante no processo ensino-aprendizagem, partindo do 

principio que os materiais manipuláveis lúdicos promovam um atiçar de entusiasmo, de 

competição pela busca do querer aprender como se jogar, do querer conhecer as etapas  

para se chegar ao aprendizado. O aluno só consegue absorver o conhecimento através 

do desafio, motivação e quando percebe que ao apreender ele pode passar de receptor 

para o transmissor desse conhecimento adquirido. Além disso, o aluno tem a 

oportunidade de se socializar com os demais colegas, e nesta troca de saberes, 

interações entre aluno/aluno e professor/ aluno é que ocorre a construção do 

conhecimento.  E todo este processo, pode ocorrer com os alunos Público Alvo da 

Educação Especial.  

Durante muito tempo, a visão da maioria das pessoas incluindo os próprios pais 

e professores era que o importante para os alunos com deficiência fosse somente a 

socialização e os atendimentos técnicos. Este paradigma foi se modificando ao longo do 

tempo, e os próprios pais hoje possuem consciência de que seus filhos têm potenciais 

para progredir como ser humano, e que é direito deles exercerem sua cidadania. Os 
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alunos com deficiência e com algum transtorno de aprendizagem precisam de um 

método diferenciado, uma aprendizagem ativa que seja dinâmica e um trabalho 

sistemático, com repetições, comprovadas pela própria neurociência. Quanto maior for a 

capacidade de conexão entre o sujeito e o objeto, maior a probabilidade de que ocorrerá 

o aprender a aprender de uma forma simples e prazerosa. 

A Escola Estadual de Ensino Integral Senador Robert Kennedy está procurando 

formular políticas de inclusão juntamente com projetos pedagógicos que contemplem as 

multiplicidades e diversidades dos jovens e adultos da Rede Estadual de Ensino, 

considerando as diferenças dos sujeitos e as especificidades de suas culturas e 

aprendizagens, garantindo a equiparação de oportunidades e também o atendimento ao 

aluno Público Alvo da Educação Especial cujo objetivo geral é de propiciar ao aluno 

com deficiência condições de integração ao ambiente escolar e ao meio social em que 

vive, priorizando o desenvolvimento de suas potencialidades nas salas de aulas comuns. 

Dentro da proposta do Governo de São Paulo para este atendimento, temos o 

Atendimento Pedagógico Especializado – APE - que é oferecido na Sala de Recursos 

cujo objetivo é melhorar a qualidade da oferta da educação especial, viabilizando-a por 

uma reorganização que, favorecendo a adoção de novas metodologias de trabalho, leve 

à inclusão do aluno em classes comuns do ensino regular e classes de ensino 

devidamente adaptadas e acomodadas para que seu potencial de aprendizagem se 

desenvolva e se integre. Portanto, trabalhar a inclusão de forma ampla significa oferecer 

múltiplas condições para o desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno. 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo do desafio surgiu através da proposta por uma educação diferenciada 

na Unidade Escolar em parceira com a Universidade Metodista de São Paulo e a 

Fundação para o Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, cuja proposta é produzir 

instrumentos que permitam analisar e executar o projeto a fim de lançar novas 

perspectivas sob a ótica da educação integral com jornada ampliada tanto na sala 

comum como na APE.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Propor uma alfabetização de forma sistemática, ordenada e progressiva, visando 

o desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica do aluno com 

deficiência na sua totalidade: cognitiva, social e acadêmica despertando assim o 

prazer pela leitura; 

 Possibilitar o desenvolvimento da discriminação auditiva e o reconhecimento 

das sílabas e ordená-las para compor palavras; 

 Despertar a consciência e percepção da estruturação silábica (capacidade de 

segmentar a palavra em sílabas); 

     Aquisição de vocabulário; 

 Criação de uma coleção de livros infanto-juvenis; 

 Criação de um blog com o objetivo de compartilhar experiências com diversos 

professores nacionais e internacionais e, atividades adaptadas dos conteúdos do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio Regular.  

 

JUSTIFICATIVA 

Durante muito tempo a visão da maioria das pessoas incluindo os próprios pais e 

professores, era somente a socialização e os atendimentos técnicos  aos alunos com 

deficiência. Este paradigma foi se modificando ao longo do tempo e os próprios pais 

hoje já têm consciência de que seus filhos têm sim potenciais para progredir como ser 

humano, e que é direito deles crescerem enquanto cidadão.  

A consciência é de que a leitura é fundamental para o bom desempenho na vida 

escolar, no convívio familiar e nas atividades do cotidiano e posteriormente na sua 

inserção dentro de uma sociedade competitiva.  A proposta de alfabetização Desafios do 

Aprender escolhida pela professora especializada desta unidade escolar idealizada por 

SILVA (2014) “se baseia no Método Fônico e Método Sodré de alfabetização. O que a 

diferencia do Método Fônico é que se aprende o som das sílabas  e não o som das letras 

como no Método Fônico”. 

METODOLOGIA  
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A proposta de alfabetização acontece de forma sistemática, ordenada e 

progressiva, iniciando com o trabalho das habilidades e de consciência fonológica até 

chegar à escrita e leitura de pequenos textos. Nesse processo o aluno faz tentativas de 

leitura e escrita com ajuda de um variado material, painel de sílabas; tabuleiro de 

figuras/sílabas/palavras; bingo de sílabas/figura/palavras; dominó de 

sílabas/figuras/palavras; baralhinho de sílabas/palavras; varal de leitura; bolsinho de 

sílabas; caça-palavras; fichas de leituras de frases, livrinho das sílabas, montagem de 

palavras, entre outros métodos todos praticados e vivenciados com a mediação do 

professor.  

         Primeiro trabalhamos com as sílabas iniciadas com letra A, nas quais o estudante 

deverá ser capaz de discriminar as sílabas relacionando às mesmas com as figuras,  

lendo e escrevendo as sílabas canônicas formadas com a vogal A em uma escrita e clara, 

isso se tiver habilidades motoras. Quem não tem habilidades motoras e necessita da 

Comunicação Alternativa - CA- são oferecidos cartões com as sílabas para o aluno 

montar as palavras e depois transcrevê-las para o computador, a adaptação é feita 

conforme a necessidade de cada aluno da Educação Especial. 

Iremos propor aos alunos a criação de uma coleção de livros infanto-juvenis, 

cujo nome da coleção, as histórias e desenhos serão feitos por eles, apenas com a 

revisão da professora especialista. Os referidos livros ficarão expostos na biblioteca da 

escola para fins de leituras dos mesmos e de toda a comunidade escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A definição de deficiência intelectual adotada neste trabalho é a proposta pela 

Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AADID), nome 

adotado desde 2007.  A AADID dispõe de uma concepção organizada e contínua, 

unindo a pluralidade do fenômeno que designamos atualmente como deficiência 

intelectual (DI). Vimos que a mesma propõe o modelo conceitual de funcionamento 

humano e “fundamenta, teoricamente, o diagnóstico, a avaliação e as bases para os 

apoios individualizados”. (FEAPAES-MG, p. 3). 
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Estes quando são disponibilizados no tempo certo e no modo adequado, podem 

melhorar a vida funcional e contribuir para a inclusão dos DIs, em todos os aspectos de 

sua vida: educação e ensino, vida familiar e comunitária; emprego; saúde; proteção e 

segurança, comportamento adaptativo, vida social autodefesa e desenvolvimento 

humano.  

 Concluímos que, tais apoios interligam aos quatro pilares da educação e apesar 

das dificuldades é possível resgatar a alfabetização, partindo do pressuposto de que o DI 

só aprende através de memorização, muita repetição, de forma sistemática, ordenada e 

progressiva, iniciando com o trabalho das habilidades de consciência fonológica até 

chegar à escrita e leitura de pequenos textos. 
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA ALUNOS COM PERDA AUDITIVA: UM 

ESTUDO DE CASO NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Camila Batista dos Santos¹ 

E. E. Prof. Júlio Cesar D’Elia 

Diretoria de Ensino de Franca  

RESUMO 

O presente trabalho tem como propósito apresentar os elementos que compõem a 

construção da escola inclusiva por meio de adaptações curriculares. Tendo em vista que 

a adaptação consiste na aplicação de estratégias didático/pedagógicas pensadas para 

cada tipo e/ou nível de dificuldade de cada aluno, e para casos peculiares são 

necessárias alternativas específicas de ensino. Portanto, a adaptação curricular não pode 

ser resumida em elaborar situações de aprendizagens simplistas, mas sim propor 

atividades que contenham recursos (como imagens, vídeos, jogos lúdicos, maquetes, 

experimentos, etc.), que conduzam o aluno a construir um raciocínio sobre determinado 

conteúdo. Para tal, destacamos neste projeto um estudo de caso que tem como principal 

objetivo demonstrar como a adaptação curricular pode contribuir para a evolução da 

aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, de um aluno com perda auditiva 

moderada/ profunda, assistido por um professor interlocutor, de uma unidade escolar em 

Franca, SP. 

Palavras-chave: perda auditiva, adaptação curricular, Língua Portuguesa. 

INTRODUÇÃO 

O currículo representa a sistematização do conhecimento a ser ensinado; é uma 

ferramenta que integra o contexto social e escolar. As escolas, por meio do currículo, 

cumprem uma função social essencial aos alunos, a de favorecer o desenvolvimento 

cultural e social respeitando as expectativas e necessidades dos estudantes, pais, 

comunidade e professores, ou seja, todos aqueles envolvidos no processo educativo. 

1
 Pós-graduada em Tecnologia Assistiva, Comunicação Alternativa e LIBRAS pela UNISEB/COC, professor interlocutor 

da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. E-mail: camilabati@gmail.com  

mailto:camilabati@gmail.com


 
 

42 
 

Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

É nesse ambiente interativo, que o aluno vive situações diversas, ampliando o 

seu aprendizado para poder interagir e dialogar com o meio social. 

Por esta perspectiva, temos a adaptação curricular, realizada pelo professor da 

sala regular e o professor interlocutor e direito do aluno, deve estar fundamentada na 

criação de estratégias pedagógicas diversificadas e individualizadas, de forma a atender 

as necessidades educacionais especiais. 

De acordo com Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 33), as 

adaptações curriculares, são definidas como: 

[...] possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades 

de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 

adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 

apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades 

especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a 

todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adaptações 

curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações 

docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno 

deve aprender; como e quando aprender; que formas de 

organização do ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. 

 

 Sendo assim, as adaptações curriculares viabilizam condições de ensino flexíveis 

elaboradas pela escola, que pressupõe alterações ou alternativas pedagógicas que 

garantam a construção de uma aprendizagem significativa, a fim de que contemple na 

totalidade o ambiente escolar, garantindo-os permanência e autonomia tanto na escola 

como no meio social. 

OBJETIVO 

 Esta prática visa demonstrar como a adaptação curricular, a partir de estratégias 

visuais, pode contribuir para a evolução da aprendizagem de um aluno com perda 
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auditiva moderada e profunda, assistido por um professor interlocutor de uma unidade 

escolar de Franca, SP. 

 Para melhor delinear e pontuar nossa escolha, tomamos como corpus a 

adaptação curricular para o 7º ano/6ª série do Ensino Fundamental, Situação de 

Aprendizagem 2 “Estudo dos traços característicos do agrupamento tipológico “relatar” 

(2)”, constante no volume 1, do Caderno do Aluno, da disciplina de Língua Portuguesa, 

do currículo do Estado de São Paulo. 

METODOLOGIA 

A pesquisa fundamenta-se pelo método qualitativo em educação. Trata-se de 

um trabalho destinado a ganhos na aprendizagem que almeja a qualidade de ensino do 

aluno com deficiência auditiva, para que dentro de suas possibilidades explore o 

conhecimento e consiga ampliar seu potencial e, consequentemente construa os saberes 

pretendidos pelo currículo. 

 O conteúdo foi adaptado para um aluno de 12 anos, com perda auditiva, 

matriculado no 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino do 

município de Franca, SP, assistido pelo mesmo professor interlocutor desde o 6º ano.  

O caso da perda auditiva
3
 do aluno, in loco é bilateral, tem perda moderada

4
 na 

orelha direita e profunda
5
 na orelha esquerda. Faz uso do aparelho auditivo (AASI) e 

tem acompanhamento com fonoaudiólogos. Foi alfabetizado em Língua Portuguesa aos 

                                                           
3
(...) redução da percepção do som em maior ou menor grau de intensidade.  No que concerne a intensidade da 

surdez, sua identificação depende da avaliação por audiometria tonal. As perdas são aferidas em decibéis (dB), 

estas podem acontecer desde o grau mais leve que compreende entre 15 a 40 dB, grau moderado de 40 a 70 dB, 

grau severo entre 70 a 90 dB, e a perda profunda superior a 90 dB. 

4 (...) a necessidade de uma voz de certa intensidade para que seja convenientemente percebida. É frequente o atraso 

de linguagem e as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, maiores problemas linguísticos. Esse indivíduo 

tem maior dificuldade de discriminação auditiva em ambientes ruidosos. Em geral, ele identifica as palavras mais 

significativas, tendo dificuldade em compreender certos termos de relação e/ou formas gramaticais complexas. Sua 

compreensão verbal está intimamente ligada a sua aptidão para a percepção visual. (BRASIL, 2006 p.19) 
5
(...)A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações auditivas necessárias para perceber e identificar a 

voz humana, impedindo-o de adquirir a língua oral. As perturbações da função auditiva estão ligadas tanto à 

estrutura acústica quanto à identificação simbólica da linguagem. Esse indivíduo geralmente utiliza uma linguagem 

gestual, e poderá ter pleno desenvolvimento linguístico por meio da língua de sinais. (BRASIL, 2006, p.19-20). 
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10 anos, não faz uso efetivo da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por preferência 

da fonoaudióloga e da família.  

Para se comunicar, o estudante utiliza a oralidade, porém em algumas situações 

sua fala não é compreendida, para isso recorre a LIBRAS apenas como um recurso para 

se fazer compreender. 

O aluno S.S é carismático, tem facilidade de interagir com as pessoas, é 

curioso, interessa-se pelas atividades propostas, participa efetivamente das aulas, e gosta 

de apresentar seus trabalhos aos demais alunos da turma.  

Entretanto, lê com dificuldade devido a fala comprometida, apresenta 

dificuldades em: diferir consoantes, distinguir singular de plural, não utiliza conectivos, 

estrutura as frases de acordo com as palavras significativas a ele, apresenta dificuldade 

na compreensão das informações orais e escritas. 

Quanto ao comportamento, S.S é inquieto, ansioso e observa tudo que está ao 

seu redor, fator que lhe tira a concentração durante as aulas.  

A partir desse diagnóstico médico e observações realizadas em sala de aula, o 

professor interlocutor em conjunto com os professores da sala regular iniciaram o 

planejamento de atividades adaptadas para atender as necessidades pedagógicas, 

visando maior participação do educando no currículo. 

Com o decorrer da execução das atividades em sala de aula, os docentes 

realizavam intervenções sobre as situações adversas de desatenção, procurando mantê-

lo atento, informado e focado, de acordo com a disciplina ministrada. 

 

RESULTADOS 

Na atividade proposta pela Situação de Aprendizagem 2 “Estudo dos traços 

característicos do agrupamento tipológico “relatar” (2)”, do volume 1, do Caderno do 

Aluno espera-se que o educando desenvolva competências e habilidades de leitura de 
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gêneros distintos; a criação de hipóteses de sentido a partir de informações dadas pelo 

texto (verbal e não verbal); além de selecionar ideias e organizá-las para a produção oral 

e escrita de relatos. 

A atividade foi aplicada a uma turma de 7º ano como um todo, e para atender o 

aluno com deficiência auditiva, foi elaborada a adaptação curricular com intuito de 

desenvolver suas habilidades e competências de compreensão e produção escrita. Para 

tal, utilizou-se como estratégia de ensino os recursos visuais (animação em vídeo e 

imagens), grifos, anotações e desenhos para atender as suas dificuldades. 

O primeiro passo foi solicitar ao aluno a leitura da música Eduardo e Monica 

da banda Legião Urbana. Na sequência, o professor interlocutor realizou a leitura 

comentada do texto para que ampliasse seu vocabulário.  

No segundo momento, o docente apresentou ao aluno um videoclipe em forma 

de desenho animado da canção estudada. Iniciou-se o processo de reflexão e interação 

entre professor e aluno. Houve a explicação sobre os diferentes tipos de texto (música, 

poesia, narrativa etc.), ressaltando as características da música Eduardo e Mônica 

(sonoridade, melodia, rima, escrita em versos, traços narrativos).  

Destacou-se também, as diferenças entre as personagens, autores e intérprete 

da música. Durante a intervenção, o professor interlocutor solicitava ao aluno que 

apontasse e grifasse no texto o título, autor, personagens, as características das 

personagens, desenvolvimento dos acontecimentos, o tempo e o espaço em que se 

passou a história, além das rimas presentes na música. Em todas as solicitações 

correspondeu aos questionamentos, demonstrando entendimento e interesse.  

A terceira etapa consistiu em uma atividade com imagens sequenciais do 

videoclipe, em que S.S. deveria elencar os acontecimentos da história, conforme Figura 

1, bem como também o título da canção, o autor/compositor, os intérpretes, o tema da 

música, o tempo, o espaço, de acordo com a Figura 2. 

O aluno identificou as personagens e as diferenças entre eles, desenvolvimento 

das personagens e a evolução dos fatos narrados (Figura 3).  
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Em um quarto momento, foram trabalhados os tempos verbais pretérito 

perfeito e imperfeito, com o auxílio de folhas explicativas ilustradas. Este procedimento 

contribuiu para selecionar os tempos verbais presentes no texto e a realizar as atividades 

de conjugação verbal com frases retiradas da canção Eduardo e Mônica.  

Por fim, o aluno elaborou uma produção de texto, conforme a Figura 4, sem a 

interferência do professor, e com o objetivo de recontar a música em forma de 

relato/narrativa. Apesar de alguns erros ortográficos, de paragrafação, pontuação, uso de 

conectivos, artigos, preposições, plural e singular e concordância, o aluno não se afastou 

do sentido proposto pelo texto. Utilizou a sequência adequada dos fatos relatados na 

música, pontuou as características das personagens, e também teve a oportunidade de ler 

sua produção para a sala. 

 

Figura 1. Imagem adaptada pela autora. Folha de atividade do aluno, com videoclipe 

animado, música Eduardo e Mônica. 

 

 



 
 

47 
 

Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

Figura 2. Imagem adaptada pela autora. 

Fonte: Caderno Aluno. 

 

Figura 3. Imagem adaptada pela autora. 

Fonte:Caderno do Aluno. 
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Figura 4. Imagem adaptada pela autora. Folha de produção textual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comprovou-se que, ao utilizar o recurso visual para a exemplificação do conteúdo, a 

atividade tornou-se compreensível ao aluno, permitindo-o construir o sentido proposto pelo 

currículo, isto é, distinguir os gêneros, interpretar e produzir o texto. Deste modo, com a 

atividade proposta houve o incentivo de interação social, linguística-comunicacional e de 

localização espaço-temporal, visto que, a todo o momento, incentivou a valorização da 

capacidade intelectual e a motivação por novos conhecimentos de forma desafiadora, 

incitando ao aluno construir e ampliar significados. 

Por fim, comprova-se com este estudo que, o ensino adaptado personalizado é um 

agente facilitador para a evolução do processo de ensino e aprendizagem. Ele motiva o aluno 

a corresponder às solicitações do currículo comum, fazendo-o entender que sua deficiência 

não é um entrave, porque também é um sujeito participativo dentro da comunidade em que 

vive.  

Contudo, este trabalho não está fechado, ele pode ser aprofundado, utilizando, 

inclusive, exemplos de adaptações destinadas aos de casos de surdez bilateral profunda, em 

que o aluno possui a língua de sinais (LIBRAS) como língua materna. 
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA CLASSE HOSPITALAR 

 

Deisi Aparecida Pereira  

PCNP de Educação Especial/DER Barretos 

 

RESUMO 

Em 1939, o cargo de Professor Hospitalar surge com o Ministério da Educação na França. O 

seu objetivo é mostrar que o espaço educativo não se restringe somente ao ambiente escolar, 

mas a educação pode chegar a lugares antes não viáveis (ESTEVES, 2008). Sobre a 

responsabilidade da UNESCO (SANCHES, 2005), decorrem conferências e compromissos 

internacionais, como a WCEFA - Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), as 

Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiências (1993), a 

Declaração de Salamanca (1994), a Carta do Luxemburgo (1996), o Enquadramento da Ação 

de Dakar (2000) e a Declaração de Madrid (2002), que preconizam a “educação para todos”, 

uma “educação inclusiva” promotora do sucesso de todos e de cada um, são princípios de 

direito e não de caridade, igualdade de oportunidades e não de discriminação, seja ela positiva 

ou negativa. Também a Resolução nº. 41 de outubro e 1995 (CNDCA, 1995), que em seu 

item 9 preconiza que toda criança e adolescente hospitalizado tem direito ao 

“acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar”. 

Palavras-chave: Classe hospitalar. Prática pedagógica hospitalar. Socialização por um 

processo de inclusão. 

 Introdução 

O atendimento em classe hospitalar destina-se a prover, na conformidade do Parecer 

CNE/CEB nº 17/2001 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001), e por meio de 

um atendimento especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de frequentar as 

aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento 

ambulatorial.  

1 
Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Educação de Excepcionais - Deficientes Mentais pela 

Universidade de Franca – UNIFRAN/SP; deisiap@hotmail.com 

mailto:deisiap@hotmail.com
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Segundo Calegari-Falco (2007) a educação inclusiva na classe hospitalar assume um 

papel importante, pois proporciona à criança e ao adolescente internados o acesso a uma 

porção saudável de sua vida, que é o contato com o ambiente escolar. Esse espaço de 

escolarização deve respeitar as limitações impostas pela doença e pelo tratamento em curso, 

além de proporcionar a continuidade dos estudos.  

Histórico  

Devido à grande demanda de pacientes e ao velho e pequeno hospital não comportar 

todo crescimento, o Dr. Paulo Prata, idealizador e fundador do Hospital de Câncer de Baretos, 

recebeu a doação de uma área na periferia da cidade e propôs a construção deste pequeno 

Hospital contava com apenas quatro médicos: Dr. Paulo Prata, Dra. Scylla Duarte Prata, Dr. 

Miguel Gonçalves e Dr. Domingos Boldrini.  

No ano de 1989, Henrique Prata, filho do casal de médicos fundadores do hospital, 

abraçou a ideia do pai e, com a ajuda de fazendeiros da cidade e da região realizou mais uma 

parte do projeto. O pavilhão Antenor Duarte Villela, onde funciona o ambulatório do novo 

hospital, é inaugurado em 6 de dezembro de 1991. 

Dando sequência ao projeto que vem ganhando grandes proporções com a ajuda da 

comunidade, de artistas, da iniciativa privada e com a participação financeira governamental, 

outras áreas do hospital estão sendo construídas para atender via SUS os pacientes com câncer 

que chegam.  

Em 2005, na Fundação Pio XII, no Pavilhão Sandy e Junior e Pavilhão Xuxa 

Meneghel começa o atendimento da primeira classe hospitalar do município.  

Atualmente a classe hospitalar é atendida no Hospital de Câncer Infantojuvenil onde 

os alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde (MEC, 

SEESP, 2002). 

A construção do Hospital de Câncer Infantojuvenil “Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva” foi realizada inteiramente por meio de doações obtidas através de duas edições da 

campanha televisiva “Direito de Viver” (transmitida pela Rede TV, Gazeta, Rede Vida e 

Canal Rural), e também por doações de empresas, pelo imposto de renda de pessoas físicas e 

jurídicas do “Projeto Cuidar” – aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
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do Adolescente (CMDCA) de Barretos para a captação de recursos ao Fundo para a Infância e 

Adolescência (FIA), conforme estabelece o Art. 260 da Lei 8.069/90.  

O nome do Hospital Infantojuvenil homenageia o ex-presidente Luiz Inácio da Lula 

Da Silva em agradecimento pela sua colaboração ao Hospital do Câncer de Barretos durante 

sua gestão.  

 

 

Figura 1- Hospital de Câncer Infantojuvenil “Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva” 

 

Classe Hospitalar 

           A classe hospitalar proporciona a continuidade do processo de desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos matriculados em escolas públicas, contribuindo para seu retorno e 

reintegração ao convívio escolar (Resolução CNE/CEB Nº 02/2001), desenvolvendo o 

currículo flexível para crianças, jovens e adultos matriculados em unidades escolares no 

sistema educacional, com o objetivo de assegurar ao aluno posterior acesso e/ou regresso à 

escola regular (Resolução CNE/CEB Nº 02/2001 e Indicação CEE nº 70/2007). 

De acordo com Oliveira (1991) o professor dentro do contexto hospitalar representa 

uma pessoa de confiabilidade da criança/adolescente, pois faz parte do seu mundo real, sendo 

assim, este profissional contribui de forma efetiva para a construção de um canal de 
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comunicação entre a criança/adolescentes, pais/acompanhante e os demais membros da 

equipe multidisciplinar. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Práticas Pedagógicas Hospitalar 

Segundo Ceccim e Carvalho (1997) a percepção de que mesmo doente a criança pode 

brincar, aprender, criar e principalmente continuar interagindo socialmente, muitas vezes 

ajuda na recuperação, assim a criança terá uma atitude mais ativa diante de vítima mediante a 

situação. Desse modo podemos destacar duas formas de acompanhamento pedagógico: 

internações eventuais e internações recorrentes ou extensas.  

O ambiente da classe hospitalar necessita ser diferenciado, tem que ser acolhedor, com 

estimulações visuais, brinquedos, jogos, sendo assim um ambiente alegre e aconchegante. É 

através do brincar que a criança e adolescentes internados encontram maneiras de viver a 

situação de doença, de forma criativa e positiva. Portanto, o trabalho em classe hospitalar faz 

com que haja diminuição do risco de comprometimento mental, emocional e físico dos 

pacientes.  

As atividades deverão ser coordenadas de forma a dar suporte e continuidade ao 

trabalho escolar das crianças e adolescentes atendidos na classe hospitalar; dessa forma o 

planejamento de tais atividades torna-se necessário com o objetivo de reintegrar a criança e 

adolescentes a sua escola de origem, assim que obter alta hospitalar (CECCIM; CARVALHO, 

1997). 

Socialização por um processo de inclusão 

Essas práticas pela diversidade e pela diversificação de atividades, por ser uma classe 

multisseriada tem a finalidade de recuperar a socialização por um processo de inclusão, dando 

continuidade a sua aprendizagem (OLIVEIRA; FILHO; GONCALVES, 2008). 
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É importante destacar que a criança afastada da escola sofre consequências que afetam 

aspectos referentes à socialização, tais como: perda de amigos, visão improdutiva de si, medo 

de ser esquecido, entre outros. 

A participação, bem como o acompanhamento dos pais nas atividades escolares dos 

filhos é de fundamental importância em se tratando do contexto hospitalar. Este 

acompanhamento adquire um valor ainda maior, considerando a fragilidade da 

criança/adolescente em estado de doença e de todas as suas implicações. Segundo Oliveira 

(1991, p.161), “a criança hospitalizada necessita da presença amorosa e solidária dos 

familiares ligados a ela por laços de parentesco mais estreitos”.  

Assim sendo, os acompanhantes são encorajados a permanecerem com seus filhos na 

classe hospitalar e participarem das atividades pedagógicas, bem como, estudar, ler, brincar, 

pintar, enfim, interagir com a criança possibilitando restabelecer o equilíbrio alterado pela 

internação, minimizando os aspectos negativos durante esse período.  

Além da cooperação e dos cuidados relacionados ao tratamento, os acompanhantes 

também atuam como figura relevante no processo de interação entre a escola de origem e a 

classe hospitalar. Desta forma, deverão fornecer os dados necessários para o 

registro/admissão, buscar ou viabilizar o encaminhamento das atividades, relatórios e 

avaliações da escola de origem e encaminhá-las de volta após a realização das mesmas pela 

criança e após alta médica, apresentar para a escola a Ficha de Atendimento na Classe 

Hospitalar (OLIVEIRA, 1991). 

Considerações finais 

 A escolarização deve respeitar as limitações impostas pela doença e pelo tratamento 

em curso, além de proporcionar a continuidade dos estudos. Pode também contribuir 

significativamente para a melhora do quadro geral do paciente. 

Assim, cabe ao professor não perder de vista seu papel de educador, proporcionando 

aos alunos uma intervenção pedagógica bem planejada e flexibilizada, de acordo com as 

condições de saúde de cada educando em particular, que promova o desenvolvimento de suas 

habilidades e competências e lhe permita o posterior acesso/regresso à escola. 
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SOMOS IGUAIS OU DIFERENTES? 

PROJETO INCLUSÃO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Edilene Pelissoli Picciano¹  

 EE. “Pq. Res. Almerinda Chaves” - DE Jundiaí 

 

RESUMO 

Frente ao desafio de nossa atualidade, em garantir o acesso e a permanência de crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais no ensino público, a equipe escolar da 

EE. “Parque Residencial Almerinda Chaves” assumiu esse compromisso com propostas reais 

de intervenção e reflexão sobre a temática. Dentre as ações realizadas destaca-se o projeto 

“Somos iguais ou diferentes?”, idealizado a partir da necessidade de proporcionar aos alunos 

do Ensino Fundamental um momento de reflexão para perceber a si mesmo e ao outro de 

forma positiva, possibilitando o respeito às diferenças e a mudança de atitudes. 

Palavras-chaves: inclusão escolar, oportunidades, reflexão e ação. 

INTRODUÇÃO 

Beauclair (2007), afirma que a inclusão é o movimento humano de celebrar a 

diversidade, envolvendo o sentimento de pertencer, de fazer parte de, é a valorização da 

diferença e a busca de uma cidadania ativa construtora de qualidade de vida para todos.  

 

¹Edilene Pelissoli Picciano – professora com graduação em Psicologia, especialização em Educação 

Especial e formação em Psicomotricidade, atua na inclusão de alunos com necessidades especiais 

desde 1995. Atualmente realiza atendimento especializado em Sala de Recursos – Deficiência 

Intelectual e leciona em faculdade de Psicologia, no município de Jundiaí/SP. E-mail: 

edipsi@hotmail.com. 
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Stainback e Stainback (1999) complementam essa definição, especificando que o 

objetivo da inclusão é criar uma comunidade em que todas as crianças trabalhem juntas e 

desenvolvam repertório de ajuda mútua e apoio dos colegas. 

Neste contexto, a educação inclusiva busca assegurar a todos os estudantes a igualdade 

de oportunidades educativas, proporcionando espaço para o desenvolvimento integral dos 

mesmos, levando em consideração suas potencialidades e especificidades, favorecendo a 

construção de uma sociedade mais democrática e flexível. 

 O projeto “Somos iguais ou diferentes?” teve como objetivo geral favorecer o 

processo de inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, matriculados 

no Ensino Fundamental (ciclo II) da EE. “Parque Residencial Almerinda Chaves”, de maneira 

efetiva e verdadeira. 

 Este projeto teve início no final do ano de 2013 e se mantém em uso até o momento, 

com as devidas adaptações frente às demandas existentes no ambiente escolar e em 

decorrência das especificidades de cada turma. 

 Sua idealização partiu do princípio e da necessidade de trabalhar o grupo sala de aula 

como um todo, sensibilizando-o e proporcionando momentos de reflexão sobre as diferenças 

e o direito de todos à uma educação de qualidade, respeitando os direitos e deveres de cada 

um. 

Para desenvolver este projeto optamos por utilizar o trabalho em grupo e algumas 

dinâmicas, favorecendo e valorizando o trabalho colaborativo. Segundo Andrade (2008), 

podemos considerar a dinâmica de grupo como uma técnica que coloca um grupo em 

movimento através de jogos, brincadeiras e exercícios, vivenciando situações simuladas e 

proporcionando a autoavaliação e o aperfeiçoamento de condutas. 

 Partindo-se desses pressupostos, estabelecemos alguns objetivos específicos: 

 Oferecer oportunidades e condições que estimulem a percepção de si e do outro; 

 Refletir sobre a importância do respeito mútuo nos diversos contextos vivenciados 

pelos alunos; 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

59 
 

 Favorecer o relacionamento interpessoal, com ações e atitudes positivas. 

 

METODOLOGIA  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa sobre o assunto fazendo uso de livros e sites 

na internet, para embasamento teórico e levantamento de possíveis dinâmicas de grupo, para 

adaptação à realidade de nossa escola. 

Após definir os objetivos a serem atingidos e as dinâmicas a serem utilizadas, 

iniciamos a aplicação do projeto com as turmas do 6º ano, para fortalecer a base da trajetória 

escolar na unidade de ensino, a qual se prolonga até o Ensino Médio. 

Conforme a necessidade, o projeto foi estendido à outras turmas, sempre priorizando 

as salas com inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. 

Ao colocar o projeto em ação, são realizados quatro encontros, utilizando atividades 

diferenciadas e dinâmicas de grupo, com duração de uma hora/aula semanal. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Os encontros ocorrem na própria sala de aula da turma, na sala multimídia ou na Sala 

de Recursos. São utilizados materiais de fácil aquisição, tais como: papel sulfite, lápis, 

borracha, fita crepe, carimbeira, imagens, entre outros. 

 

PROGRAMAÇÃO 

1º encontro: APRESENTAÇÃO  

 Neste primeiro encontro é realizada a apresentação de todos os envolvidos no projeto 

(professora especializada em Educação Especial e alunos) e o convite a todos para 

participar de algumas dinâmicas; 

 Dinâmica do dia: FIGURA HUMANA 

 Cada aluno é convidado a realizar o desenho da figura humana (inteira) 

em folha de sulfite e a fixá-la com fita crepe na lousa; 
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 São realizados alguns questionamentos: “São iguais ou diferentes?”, 

“Por quê?”, “E nós, somos iguais ou diferentes?”, “Em que somos 

iguais?”, “Em que somos diferentes?”; 

 Busca-se enfocar neste primeiro dia a importância em aceitar as 

diferenças nos grupos que participamos em nosso cotidiano. 

  

2º encontro: VÍDEO 

 Vídeo enfocando algumas diferenças, tais como: altura, peso, cor, raça, sexo e 

deficiências; 

 Abertura para comentários a cada imagem apresentada: “Qual a diferença em foco?”, 

“Quantas vezes usamos estas diferenças para excluir as pessoas?”, “Quais deficiências 

vocês conhecem?”, “Quais recursos podem facilitar o dia a dia da pessoa com 

deficiência?”, “Como vocês podem auxiliar o colega com necessidades especiais em 

sua sala de aula?”. 

3º encontro: QUEM SOU EU 

 Cada aluno desenha a si mesmo a partir do carimbo de seu polegar; 

 Escreve sua identificação (nome, idade, data de nascimento, filiação e endereço); 

 Escreve ou desenha 3 coisas que gosta e 3 que não gosta; 

 Escreve ou desenha o que deseja ser quando crescer; 

 Socialização. 

  

4º encontro: SALA DE RECURSOS 

 Oportunidade para os alunos conhecerem a sala de atendimento pedagógico 

especializado e entrarem em contato com alguns recursos existentes nesta sala, 

visando a valorização do atendimento realizado e o respeito ao aluno que necessita do 

mesmo. 

Demais encontros: quando necessário são realizados mais encontros com a sala de aula, 

propondo outras dinâmicas de grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A realização desse projeto favoreceu a abertura de um espaço para a reflexão e o 

diálogo sobre as diferenças e sobre o respeito mútuo, desenvolvendo as habilidades sociais no 

ambiente escolar. 

 Esse canal de comunicação proporciona oportunidades para esclarecimentos, 

mudanças de atitudes, colaboração e flexibilidade no relacionamento interpessoal, 

principalmente dentro de cada turma. 

 Assim, a inclusão escolar vem contribuir para o desenvolvimento não apenas do aluno 

com necessidades educacionais especiais, mas principalmente na formação de valores 

positivos e na convivência com a diversidade. 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, S. G. Teoria e prática de dinâmica de grupo: jogos e exercícios. 5. ed. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

BEUCLAIR, J. Incluir, um verbo necessário a inclusão: (pressupostos psicopedagógicos). 

São José dos Campos: Pulso Editorial, 2007.  

CASTRO, L. X. Conhecendo a si mesmo e aprendendo a conviver bem com os outros e 

suas diferenças. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=33094>. Acesso em: 15 

Ago. 2013. 

SOUSA, R. A. Quem Sou eu? Quem é o outro? Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=32179>. Acesso em: 15 

Ago. 2013. 

STAINBACK, S; STAIBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 

 

 

 

 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

62 
 

 

LIBRAS NA ESCOLA  

 

 

Fernanda Ribeiro de Arruda ¹ 

Helena Régio de Castro França² 

 

E.E. José Muniz Teixeira 

Diretoria de Ensino Região de Miracatu 

 

Resumo 

Este projeto teve por objetivo oportunizar o desenvolvimento de habilidades na Língua de 

Sinais Brasileira (Libras) e estabelecer uma comunicação eficaz entre estudantes com 

deficiência auditiva e a comunidade escolar para melhorara interação entre os mesmos, o que 

refletiu em resultados positivos na aprendizagem dos alunos promovendo assim a inclusão 

escolar de forma mais significativa. 

Palavras-chave: inclusão escolar; libras; vivência linguística. 

 

Introdução 

 

            “A inclusão escolar constitui uma proposta politicamente correta que representa 

valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável” (MEC/SEF/SEESP,p.17, 

1999). 

 Porém, as pessoas com surdez, ainda, enfrentam inúmeros desafios para participar da 

educação escolar decorrentes da perda da audição e da forma como se estruturam as propostas 

educacionais nas escolas, e, muitos alunos podem ser prejudicados pela falta de estímulo 

adequado ao seu potencial cognitivo, sócio afetivo, linguístico e cultural tendo muitas perdas 

em seu desenvolvimento e aprendizagem. 

¹(Pós Graduada em Tradução e Interpretação de Libras; Professora Interlocutora de Libras -
ribeiro82fernanda@gmail.com) 
²(PEB II, Geografia – Licenciatura Plena – Professora Coordenadora EF/ETI - helenaregio@gmail.com) 
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Na Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Art. 1º, Parágrafo único – “Entende-se como 

Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 

linguístico de natureza visual-motora, como estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 

Brasil”, no Art. 18, Capítulo VII da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000  – (...) “para 

facilitar qualquer tipo de comunicação direta” (...) e na Resolução SE 61, de 11 de novembro 

de 2014 “considerando: o direito do aluno a uma educação de qualidade, igualitária e centrada 

no respeito à diversidade humana”, ampara-se a necessidade de oportunizar este projeto aos 

alunos que frequentam a sala juntamente com a aluna com deficiência auditiva, propiciando o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo, favorecendo a produção escrita, servindo de apoio 

para a leitura e compreensão dos textos, na busca pela equidade. 

Sendo assim, sentimos em nossa escola a necessidade de promover um projeto de 

Libras, que nos remeta a uma profunda reflexão sobre a Educação Inclusiva  e também 

conscientize nossos alunos desde cedo, para que percebam a importância do respeito ao 

semelhante em suas diferenças. 

O projeto será realizado com aulas expositivas e dialógicas, usando recursos como: 

multimídia, dinâmicas, práticas individuais e em grupo. Será finalizado com apresentação de 

música “Valeu Amigo” - MC Pikeno e Menor. 

  

Desenvolvimento 

 

“Uma proposta pedagógica é um caminho, não é um lugar. (...). Nasce de uma 

realidade que pergunta e é também busca de uma resposta. (...): traz também as dificuldades 

que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a direção que a orienta” 

(Kramer,cap.9,1999). 

Libras na Escola vem propor, apesar de diferentes concepções, participação efetiva de 

todos e derrubar barreiras atitudinais e linguísticas que constranjam o desenvolvimento do 

respeito e da aceitação do outro nas suas diferenças. Pois, 

“a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as 

diferenças dos alunos diante de um processo educativo e busca a 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

64 
 

participação e o progresso de todos, adotando novas práticas 

pedagógicas” (MEC, 2010). 

 

Assim, as estratégias aplicadas neste projeto para auxiliar a comunicação com a pessoa 

surda, envolvem: roda de conversa, aulas expositivas e dialógicas com práticas individuais e 

em grupo, datilologia, jogos, dinâmicas com expressão facial e corporal, números e música. 

Os alunos participantes do projeto são os colegas de classe da aluna com deficiência 

auditiva, que iniciará todas as aulas aplicando o ensino da datilologia (alfabeto manual). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“A participação envolve dois elementos relacionados com ação 

ou atividade participativa além da participação em si. A pessoa 

participa quando se sente envolvida e aceita. A participação diz 

respeito a estar junto e colaborar com os outros. Diz respeito ao 

engajamento ativo na aprendizagem” (BOOTH, AINSCOW, 

p.22, 2011). 

 

Neste sentido, a aluna com D.A. é motivada a ensinar aos colegas, as letras do alfabeto 

manual seguido dos sinais, no caso da foto acima, ‘L’ com o sinal de ‘laranja’. 

As aulas são elaboradas e apresentadas em slides no data-show reforçando a 

importância dos recursos visuais, beneficiando a todos, no processo ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Aluna com D.A., ensinando o alfabeto manual 

                      Sinal da palavra desculpa 

      Aprendendo sinais de saudações 

A aluna fazendo a letra B do alfabeto manual em seguida 

o sinal de beija-flor 
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O uso das mídias favorece o processo da aprendizagem, e, segundo Moran (2000, p. 

36):  

A educação escolar precisa compreender e incorporar as novas 

linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as 

possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É 

importante educar para usos democráticos, mais progressistas e 

participativo das tecnologias que facilitem a educação dos 

indivíduos. 

 

I. Ludicidade como possibilidade de aprendizagem 

Para Freire (2002), “o jogo facilita o desenvolvimento das habilidades motoras, pois 

possui uma linguagem corporal que não é estranha à criança e seu desenvolvimento não 

apresenta características de monotonia”, além de desenvolver atenção, percepção, 

concentração, expressão criativa, raciocínio lógico e melhorar seu relacionamento intra e 

interpessoal. 

A prática dos jogos (bingo do alfabeto em libras e jogo de expressões) se dá após o 

aprendizado do conteúdo e das regras. 

 

Bingo de alfabeto em Libras: 

Serão distribuídas as cartelas contendo o alfabeto manual. No saquinho estarão as 

letras que serão sorteadas e feitas em datilologia para que os alunos marquem em suas 

cartelas.  O jogo acaba quando um dos alunos preencher todas as letras da cartela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jogo de bingo acontece após o conhecimento do alfabeto manual; os alunos 

observam o sinal executado em datilologia e em seguida marcam a letra correspondente.  Essa 

atividade promove a motivação ao mesmo tempo em que ensina. 

Bingo de letras do alfabeto manual Marcando as letras na cartela 
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Jogo de expressões: 

O jogo tem início quando um dos participantes retira uma carta e encena com 

expressões faciais e corporais o significado da mesma.  Na sequência, espera-se que outro 

aluno atinja o objetivo e compreenda qual é a palavra em questão. 

   

 Os alunos divertiram-se ao reproduzir as expressões. Essa proposta tem como 

finalidade promover a interação e a superação da timidez de alguns alunos. 

 

 

Em todas as aulas acontece o ensaio da música ‘Valeu Amigo’, que será apresentada 

em Língua de Sinais para os familiares, como encerramento do projeto. 

 

Bingo de palavras: 

As cartelas com palavras relacionadas às pessoas da família são distribuídas aos 

alunos. Em um saquinho estarão as mesmas palavras que serão sorteadas e em seguida 

executado o sinal em Libras. O jogo termina quando um dos alunos preenche toda a cartela. 

Lendo a carta para executar a 

expressão 

Fazendo a expressão da palavra tontura Tentando adivinhar a 

expressão 

Ensaio da música Valeu Amigo. 

Ensaio da música 
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O desenvolvimento das atividades é programado para que haja interação entre todos os 

envolvidos. 

 

 

  

 

 

 

Depois de trabalharmos os sinais das palavras correspondentes às pessoas da família, é 

chegada a hora de brincar de bingo e avaliar os resultados.  

  

Considerações finais 

 

Se a inclusão é o resgate à humanização, parte da educação integral a escola que 

flexibiliza, modifica, se prepara, pesquisa, reconhece as diferenças e propõe trabalhos 

diferenciados, certamente oferece cidadania. 

Este projeto além de promover o respeito, acessibilidade e inclusão desenvolve um 

método prazeroso de aprender a Língua de Sinais baseado nas práticas e vivências. 

Oportuniza aos alunos, observar, experimentar, compreender, conviver obtendo resultados 

positivos na aprendizagem e incorporando valores positivos, que possibilitem sua atuação 

como sujeitos completos na sociedade. 

Sorteio da palavra  Observando o sinal em libras 
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Estudos sobre a dinâmica da sala de aula têm evidenciado o 

quanto as atividades em grupo favorecem o processo 

educacional e dinamizam relações de cooperação. O trabalho 

individualizado e individualizante vai cedendo vez para as 

tarefas cooperativas (EDLER CARVALHO, p.32, 2010). 

 

Segundo o sociólogo, educador e professor emérito da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Miguel Arroyo: “A escola tem que se integrar com uma pluralidade de 

forças para dar conta da educação integral”. 

Portanto, buscamos neste projeto mostrar que “a educação alegre encoraja a 

aprendizagem através do lúdico, da jovialidade e do humor compartilhado. Ela encoraja e 

celebra a satisfação e o contentamento em adquirir novos interesses, conhecimento e 

habilidades como a melhor forma de sustentá-los” (BOOTH e AINSCOW, p.25, 2011). 
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INCLUSÃO: UMA MUDANÇA NO OLHAR DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MELHOR INCLUSIVA. 
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     E. E. Manuel Borba Gato 
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Resumo  

O presente artigo tem por finalidade refletir sobre a inclusão e a capacidade de aceitação das 

diversidades dos indivíduos, na sociedade e na escola, garantindo acesso igualitário a todos. 

Através de uma análise exploratória, baseada em artigos e trabalhos de especialistas da área 

de educação e de um estudo de caso numa escola estadual de ensino fundamental, procurou-se 

levantar algumas discussões teóricas sobre a função da escola e o papel do professor frente à 

inclusão. Concluiu-se que a inclusão de crianças nas escolas regulares de ensino é um 

processo complexo, envolve a garantia do sucesso da aprendizagem em um ambiente 

harmônico e respeitador, colaborando para a construção da cidadania com justiça e dignidade. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual;Práticas inclusivas no ensino regular; Educação 

Física adaptada. 

Introdução 

A inclusão educacional é um direito do aluno e requer mudanças na concepção e nas 

práticas de gestão, sala de aula e de formação de professores, para que se efetive o direito de 

todos à escolarização. Está fundamentado na Política Nacional de Educação Especial, na 

Perspectiva da Educação Inclusiva.  

Ao incluir as pessoas com deficiência, a escola se converte em ambiente mais propício 

à aprendizagem. Cada um é único e não existe uma fórmula geral que funcione para todos. O 

ritmo de aprendizagem é individual, seja da criança com deficiência, ou não. Quanto mais 

recursos a escola oferecer, menos limitações as crianças terão.  

A escolha do tema surgiu pelo interesse em compreender como a escola tem se 

posicionado frente ao processo de inclusão das crianças com deficiência intelectual. 

Fernanda Papa: Licenciada em Pedagogia pela Universidade de Santo Amaro; Pós-graduanda em Deficiência Mental pela 

PUC/SP; fernanda_papa@hotmail; 

Silvia A. Gimenes Viégas: Licenciada em Pedagogia pela Universidade Anhanguera; gimenes-silvia@hotmail.com; 

Anderson Vieira Zamora: Licenciado em Educação Física pela Universidade Ibirapuera. 
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Educação Inclusiva na escola e o Trabalho Multidisciplinar 

A educação inclusiva se apoia na premissa de que é preciso olhar para o aluno de 

forma individualizada e colaborativa, contemplando suas habilidades e dificuldades. A escola 

deve ser um lugar de encontros, de igualdade, de desenvolvimento. Para isso é necessário 

construir um espaço-tempo de gestão que acolha as diferenças existentes. 

O ato de incluir, não deve significar simplesmente matricular no ensino regular as crianças 

com deficiência, mas assegurar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação 

pedagógica, contando assim com o apoio do profissional da sala de recursos, para que medie e 

auxilie os demais, na inclusão, como um todo. 

A inclusão como processo social amplo, vem acontecendo em todo o mundo, desde a 

década de 50. É a modificação da sociedade como pré-requisito para que uma pessoa com 

necessidades especiais possa buscar seu desenvolvimento e exercer a cidadania (SASSAKI, 

1997). Segundo o autor, a inclusão é um processo amplo, com transformações, pequenas e 

grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas, inclusive da própria 

pessoa com necessidades especiais. 

 Kupfer (2001) explica: “garantir que uma criança ‘diferente’ viva é garantir que 

ninguém terá o poder de decidir sobre a vida ou a morte de quem quer que seja; portanto, 

garantir que uma criança com problemas viva é garantir que os demais vivam também”. 

Promover uma sociedade que aceite e valorize as diferenças individuais, aprenda a conviver 

dentro da diversidade humana, através da compreensão e cooperação (CIDADE & FREITAS, 

1997), torna cada um melhor e mais ativo.  

“Pressupõe, conceitualmente, que todos, sem exceção, devem participar da vida 

acadêmica, em escolas ditas comuns e nas classes ditas regulares onde deve ser 

desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a todos, indiscriminadamente” 

(EDLER CARVALHO, 1998)           

Educação Inclusiva e a Sala de Aula  

A Declaração de Salamanca refere-se à inclusão na educação. Os conceitos de 

inclusão abordados nesta declaração geraram o compromisso de garantia dos direitos 

educacionais, cujo propósito foi discutir Princípios, Política e Prática em Educação Especial, 
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que proclama às escolas regulares, inclusivas, como meio mais eficaz de combater a 

discriminação e determina que as escolas devam acolher todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. 

Salamanca está ligada ao ato de dizer: agora vamos unir isso (UNESCO, 1994).  

Ser incluído em uma escola é estar presente, estar no diário de classe, saber que você 

tem um lugar, saber que você tem uma carteira para sentar. Grande parte do argumento sobre 

inclusão, particularmente em países mais ricos, tem sido sobre movimentar crianças. É quase 

como: “se se conseguir colocar as crianças dentro da escola, isso é inclusão.” Entretanto o 

aluno pode estar em uma escola, pode estar sentado em uma sala de aula e não estar incluído. 

Pode estar, simplesmente, perdendo seu tempo. É preciso ir além da presença, é preciso ver o 

que realmente está acontecendo, é preciso observar a participação de todas as crianças da sala.  

Na Escola Inclusiva o processo educativo deve ser entendido como um processo 

social, onde todas as crianças portadoras de necessidades especiais e de distúrbios de 

aprendizagem têm o direito à escolarização. O alvo a ser alcançado é a integração da criança 

portadora de deficiência na comunidade escolar. O objetivo principal é fazer com que a escola 

atue em todos os seus escalões, possibilitando a integração e o aprendizado de todas as 

crianças que dela fazem parte.  

De acordo com Bordenave e Pereira (2007), as estratégias estão relacionadas com a 

forma de oferecer ao aluno oportunidades para viver as experiências desejadas, além, também, 

das maneiras de estruturar as atividades, isto é, estabelecer situações de ensino-aprendizagem, 

em que haja uma alta probabilidade de que as ditas experiências realmente aconteçam. 

Solé (1999) identificou estratégias que podem ser utilizadas por qualquer professor 

para atingir todos os alunos, tais como: o planejamento da aula, a apresentação de ideias, a 

aula expositiva, os debates, a dramatização, pesquisas, projetos, estudo dirigido, trabalhos em 

grupos e atividades em dupla. Quando educandos, dos mais diferentes estilos, estudam juntos, 

podem se beneficiar com os estímulos e modelos comportamentais uns dos outros. Cada 

educando necessita receber diferentes desafios e estar integrado a diferentes modelos 

comportamentais para se desenvolver integralmente.  

Por em prática uma ação educativa inclusiva e ser capaz de atender às necessidades 

educacionais dos alunos é desenvolver, além da interdisciplinaridade, estratégias de 
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intervenções pedagógicas específicas que, assegurem melhor qualidade do ensino, levem em 

conta as necessidades individuais em sala de aula e confiram maior eficácia ao processo 

ensino-aprendizagem. 

Adaptação curricular é toda adaptação que se realiza para atender às necessidades 

educacionais de um aluno ou de um grupo de alunos que apresente singularidades em relação 

aos seus colegas, possibilitando o acesso ao currículo estabelecido. 

Aos professores cabe fazer a diferença, aprender a lidar com estas situações para 

conseguir acompanhar o desenvolvimento dos alunos e certificar-se de que eles estejam 

evoluindo em todos os seus aspectos, dentro de suas possibilidades e limitações. As 

estratégias utilizadas pelos docentes na sala de aula e na escola possibilitam, ou não, o 

desenvolvimento do processo de inclusão escolar das crianças com deficiência. 

O ambiente de inclusão escolar deve respeitar as diferenças. As pessoas envolvidas 

precisam ser estimuladas e informadas para que o preconceito se dissolva, ou a inclusão não 

acontecerá. 

O objetivo do professor é estar aberto para conhecer cada aluno que encontrar nas 

salas; isso é mais importante do que ter conhecimentos isolados sobre as deficiências e suas 

dificuldades. Para ser bom professor, não precisa conhecer uma lista infindável de teorias, 

mas é fundamental que tenha consciência de que o trabalho educativo passa, necessariamente, 

por conhecer e perceber o aluno como sujeito e desenvolver suas potencialidades. 

Conhecendo e amando esse sujeito, tem-se a possibilidade de mediar com eficiência o 

processo ensino-aprendizagem e favorecer o seu pleno desenvolvimento. 

 

Educação Física Adaptada  

A escola como espaço inclusivo tem sido alvo de inúmeras reflexões e debates. Esta 

ideia remete a dimensões físicas e estruturais que permeiam a área escolar, onde diversos 

elementos como a arquitetura, engenharia e transporte, acesso, experiências, conhecimentos, 

sentimentos, comportamentos, valores etc. coexistem, formando este locus extremamente 

complexo. A discussão de uma escola para todos tem suscitando inúmeros debates sobre 

programas políticos de inserção de alunos com necessidades especiais. A grande polêmica 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

74 
 

está centrada na questão de como promover essa inclusão na escola, de forma responsável e 

competente. 

Quanto à área da Educação Física Adaptada, esta surgiu, oficialmente, nos cursos de 

graduação através da Resolução 3/87 do Conselho Federal de Educação, que prevê a atuação 

diferenciada do professor de Educação Física junto ao portador de deficiência e outras 

necessidades especiais. Sabe-se que muitos professores de educação física, que hoje atuam 

nas escolas, não receberam em sua formação, conteúdos e/ou assuntos pertinentes à educação 

física adaptada ou a inclusão.  

Sabe-se, também, que nem todas as escolas estão preparadas para receber o aluno 

portador de uma deficiência: o professor não se sente preparado para atender adequadamente 

às necessidades desse aluno; muitas vezes, rejeita, sem pudor, os menos aptos; os educandos 

que não tem deficiência, não estão preparados para aceitar ou brincar com colegas deficientes. 

Estudo de Caso 

Esse estudo foi desenvolvido pela necessidade surgida na prática, no dia-a-dia, frente 

ao caso de uma aluna com paralisia cerebral que, ao ser matriculada no 1º ano, não andava, 

não se comunicava, não provia nenhuma de suas necessidades próprias, estava completamente 

isolada do mundo, sem nenhuma perspectiva de vida. 

Foi necessária a realização de um trabalho cooperativo entre os professores, sala 

regular, educação física, artes e sala de recursos para que, realmente, acontecesse a inclusão 

da aluna, pois, esta apresentava um quadro de paralisia cerebral, encontrava-se em cadeira de 

rodas e não realizava nenhuma tarefa. Em 2015, freqüenta o terceiro ano do ensino 

fundamental, tendo obtido grandes progressos em todas as áreas. 

Foram realizadas atividades dentro da sala de aula em conjunto com a professora da 

sala regular. O professor de educação física fez uma adaptação em suas aulas. Houve também 

um grande trabalho de orientação dos professores e funcionários, para que se ajustassem à 

forma de tratar e auxiliar a educanda, pois a mesma precisava adquirir autonomia em suas 

atividades. A par disto, a escola recebeu adaptações físicas, como a construção de um 

sanitário para portadores de necessidades especiais. 
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Inicialmente, no acolhimento da aluna, foi necessário um trabalho intensivo com seus 

pais, especialmente com o genitor, pois o mesmo não queria que aluna saísse do recôndito do 

lar. A mãe concordava em trazê-la à escola, mas recusava-se a deixá-la, sob a alegação de 

que, em outra unidade escolar, havia sido vítima de maus tratos. 

Foi necessário confrontá-los com o fato de que poderiam vir a faltar, e aí, o que 

aconteceria com a menina? A partir de então, concordaram em ajudar a escola no sentido de 

obter-se uma autonomia mínima, que possibilitasse à criança satisfazer, pelo menos, suas 

próprias necessidades. 

Na sala de recursos, foi feito o direcionamento do trabalho dentro da escola, suprindo 

necessidades e dificuldades da criança, além das adaptações curriculares, para que se 

conseguisse o amplo desenvolvimento e a real inclusão da aluna na escola. 

Ao longo de 2013, observou-se uma grande evolução da mesma: ao chegar à Escola 

não realizava nenhuma atividade; não se alimentava sozinha, precisando que o alimento fosse 

introduzido em sua boca; permanecia sentada no chão, sem se mexer; não se deslocava em 

sua cadeira de roda, necessitando de alguém que a empurrasse. Passo a passo, professores e 

funcionários foram estimulando a criança, incentivando-a para que, um pouco a cada dia, 

vencesse as barreiras e atingisse os objetivos propostos: a autonomia. 

Em 2014, sofreu cirurgias que lhe permitiram movimentar o quadril. A partir de 2015, 

em sala de aula regular, em parceria com a professora da classe comum, incluiu-se a aluna nos 

projetos e atividades diárias, fazendo-se adaptações, quando necessário. A discente participou 

de todas as atividades e eventos que a escola ofereceu, como por exemplo, dançando a 

quadrilha na festa junina, jogando os jogos no “Dia do Agita Galera”, confeccionando seus 

brinquedos para a amostra cultural, integrando-se à classe e aos colegas. Durante os recreios, 

permanecia com as outras crianças, alimentando-se sozinha, cuidando de sua lancheira, de 

modo que outras crianças não pegassem e comessem seu lanche. Agora, desloca-se pela 

escola, manejando sua cadeira de rodas. 

A avaliação foi sendo realizada ao longo do processo, observando o desenvolvimento 

da educanda, aprimorando e mudando as práticas, quando necessário. Mensalmente, fazia-se o 

acompanhamento com os pais, de modo que o trabalho fosse continuado em casa. Pode-se 

perceber um grande avanço no seu desenvolvimento; a participação de todos foi fundamental 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

76 
 

para os resultados. O grande comprometimento da professora da sala regular ajudou muito no 

amplo progresso da aluna, pois a professora, durante o ano, não fez qualquer diferenciação 

entre os demais alunos, chamando sua atenção, quando necessário, e disponibilizando 

materiais e o acesso da aluna ao conteúdo. A aluna ainda não consegue acompanhar a série 

que frequenta, mas percebe-se uma grande mudança na parte social e na independência da 

mesma. Comunica-se com todos da escola e brinca, no recreio, com os demais alunos (mesmo 

sendo cadeirante). 

O professor de Educação Física esforçou-se por incluir a aluna em todas as atividades 

da classe, seja criando novas atividades em que a aluna pudesse participar, seja reestruturando 

as atividades tradicionais, objetivando a inclusão da aluna. Assim, a menina “dançou” a 

quadrilha, com os demais alunos, na festa junina, usando a cadeira de rodas; jogou os jogos 

(adaptados) que os demais jogavam; confeccionou (dentro de suas limitações físicas) 

brinquedos para a mostra cultural, integrando-se à classe e às atividades da escola, como um 

todo. 

A avaliação foi sendo realizada ao longo do processo, observando o desenvolvimento 

da educanda, aprimorando e mudando as práticas quando necessárias. Mensalmente, em 

reuniões conjuntas, os pais eram cobrados para que o trabalho da escola continuasse em casa. 

Considerações Finais 

Ensinar crianças com necessidades educacionais especiais ainda é um grande desafio 

para o sistema regular de ensino. A cada dia, torna-se fundamental refletir sobre o processo 

inclusivo. Pensar na inclusão escolar das pessoas com deficiência intelectual implica em 

considerá-la como prática permanente na escola, firmada no projeto político pedagógico da 

escola e efetivada pela ação consciente do educador, atuando como transformador da 

sociedade, visando garantir direitos de todos! 

Observou-se que o processo educativo inclusivo traz sérias implicações para os 

docentes e para a escola, requerendo uma efetiva preparação de profissionais da educação, 

proporcionando um contínuo desenvolvimento pedagógico e educacional, que resulte em uma 

nova maneira de perceber e atuar com as diferenças de todos os alunos em sala. Preparação 

que os façam conscientes, não apenas das características e potencialidades dos seus alunos, 
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mas de suas próprias condições para ensiná-los em um ambiente inclusivo, assim como da 

necessidade de refletirem constantemente sobre a sua prática, a fim de modificá-la quando 

necessário. 

Incluir uma criança deficiente intelectual em uma sala de aula regular é algo a se fazer 

cuidadosamente, pois quando se fala de inclusão escolar, não se trata apenas de reunir os 

diferentes, adaptando o ensino igual para todos. A lei determina incluir, mas não oferece 

subsídios necessários para que isso aconteça de modo satisfatório, não prepara docentes, 

funcionários, gestores para a realidade que encontram. É preciso que cada um perceba sua 

importância neste processo, transformando a “práxis” existente.   

No caso dos mestres da E. E. Manuel Borba Gato, estes puderam contar com o apoio 

dos gestores, que disponibilizaram todo o material solicitado e o apoio pedagógico, 

facilitando o trabalho do quadro docente e ajudando na mediação com o aluno. Pode-se notar 

uma abordagem diferenciada em relação às crianças deficientes e uma grande preocupação 

em sanar as dificuldades estruturais e materiais da escola, facilitando a aprendizagem, 

locomoção e permanência dessas crianças na escola. Este apoio tornou possível a mudança 

dos procederes individuais e, incluiu, de fato, o aluno com deficiências.  

Sim, ainda há muito a ser feito, mas já se consegue perceber a mudança, um novo olhar em 

relação a essas crianças, uma visão positiva de que se pode auxiliá-los, tornando-os ativos e 

participantes da sociedade! 
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AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ALUNO COM BAIXA VISÃO EM 

SALA DE RECURSOS DE DEFICIÊNCIA VISUAL: ELABORAÇÃO DE 

INSTRUMENTOS 

 

Geisa Veregue¹ 

Stela Cezare do Santo² 

 

  

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar sobre a elaboração de instrumentos 

relacionados à avaliação e acompanhamento dos alunos com baixa visão, em processo de 

inclusão na rede estadual de ensino pertencente à diretoria de ensino de Araraquara. 

Identifica-se a importância da construção desses documentos para um levantamento de 

informações mais detalhado sobre o funcionamento visual do aluno para que seja possível o 

planejamento do trabalho a ser realizado com o mesmo, realizando as adaptações necessárias, 

visando oferecer os recursos a fim de potencializar sua aprendizagem.   

Palavras-chave: Sala de recursos; Deficiência Visual; Avaliação; Baixa Visão. 

INTRODUÇÃO 

 

A LDBN 9394/96, consolida o modelo de inclusão escolar, que segundo Mittler 

(2003) requer reformas e reestruturação nas escolas, a fim de garantir que todos os alunos 

tenham acesso às oportunidades educacionais e sociais oferecidas. Nesse contexto, destacam o 

currículo, as avaliações, os registros, os relatórios de aprendizagem dos alunos, a pedagogia e 

as práticas em sala de aula.  

 Com base no que foi exposto, a inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular 

não ocorre apenas pela permanência destes junto aos demais, ela implica em uma 

reorganização do sistema educacional, a partir de quebra de paradigmas e reflexão de antigas 

concepções, com vistas a promover o desenvolvimento cognitivo, cultural e social destes 

alunos, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades. (GLAT e NOGUEIRA, 

2002).  

O público-alvo das salas de recursos de deficiência visual são os alunos com cegueira 

e baixa visão, cuja definição é: 
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Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 

baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 

medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 

60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 

(BRASIL, 2004, p. 2), 

 

A definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou visão residual) é 

complexa devido à variedade e à intensidade de comprometimento das funções visuais. Essas 

funções englobam desde a simples percepção de luz até a redução da acuidade e do campo 

visual que interferem ou limitam a execução de tarefas e o desempenho geral. (SÁ, 2007, 

p.16). Dessa forma a baixa visão é considerada então uma: 

 [...] alteração significativa da capacidade funcional, decorrente de 

fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual 

significativa, redução importante do campo visual, alterações para 

visão de cores e sensibilidade aos contrastes, que interferem ou 

limitam o desempenho visual do indivíduo. (SEESP/MEC, 2006, p. 

16). 

 

Um ponto importante que merece ser citado, é que é necessário conhecer através da 

observação, diálogo com os pais e todos os profissionais envolvidos no processo de 

escolarização do aluno, e através da análise dos relatórios médicos do oftalmologista, sendo 

possível assim conhecer a necessidades específicas do aluno, uma vez que cada caso ou 

patologia requer tipos específicos de adaptações, que vão desde a utilização e recursos ópticos 

(lentes de uso especial ou dispositivo formado por lentes, geralmente de alto poder, com o 

objetivo de magnificar a imagem da retina. Esses recursos são utilizados mediante prescrição 

e orientação oftalmológica- (SÁ, 2007, p.19) ou recursos não-ópticos (ampliação de fontes e 

imagens, plano inclinado, lápis 4B ou 6B, caneta de ponto porosa, guia de leitura, softwares 

com magnificadores de tela, Circuito fechado de televisão- CCTV, entre outros) até mesmo 

simples atitudes do professor. 

É necessário ressaltar que cada aluno possui sua especificidade e precisa de 

adaptações específicas, sendo necessária uma constante avaliação sobre as adaptações que 

estão sendo realizadas, o desempenho do aluno nas atividades escolares, seus 

comportamentos. De forma que as adaptações a serem feitas estejam realmente contribuindo 

para a aprendizagem do aluno. Nesse sentido, diálogo constante entre o professor 
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especializado e o professor da sala comum e instrumentos que contemplem o levantamento de 

informações detalhadas sobre o funcionamento visual do aluno, é imprescindível neste 

processo de adaptações.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A partir do estudo sobre a Resolução SE 61, DE 11-11-2014 (Dispõe sobre a 

Educação Especial nas unidades escolares da rede estadual de ensino) identificou-se que os 

documentos previstos enquanto anexos a serem utilizados nas salas de recursos de deficiência 

visual contemplavam de forma mais específica os alunos com cegueira, porém atualmente na 

rede estadual de ensino pertencente à diretoria de ensino de Araraquara a demanda existente 

nas duas salas de recursos de deficiência visual, nos municípios de Araraquara e Matão é de 

alunos com baixa visão. Nesse sentido, os documentos não abordavam de forma mais 

detalhada a especificidade desse alunado, dificultando um maior levantamento de informações 

sobre o funcionamento visual do aluno em questão.  Essa Resolução também não contempla 

os alunos com deficiência visual, no tocante a adaptação curricular, porém a prática nos 

mostra que muito dos nossos alunos possuem defasagem na aprendizagem em função da 

deficiência apresentada. 

Quando pensamos nos alunos com baixa visão, a análise do funcionamento visual do 

aluno é um ponto fundamental para a efetivação do trabalho a ser realizado, uma vez que a 

especificidade de tal funcionamento influencia diretamente nas adaptações a serem realizadas. 

Nesse sentido, é necessário reunir o máximo de informações possível e os documentos citados 

configuram-se fundamentais nesse processo. Acreditando que seria necessário criar 

documentos que atingissem com mais detalhes o nosso público alvo, decidimos nos reunir 

para elaborar os documentos que julgamos necessários para apoiar e aperfeiçoar a nossa 

prática na sala de recursos e para apoiar o professor que atende o aluno com deficiência visual 

na sala regular. 

Foram realizados seis encontros e no total foram elaborados/ reelaborados cinco 

instrumentos: Relatório de Coleta de Dados; Anamnese; Relatório para o Oftalmologista; 

Avaliação Inicial e Plano de Adaptação Curricular. 

Iniciamos a elaboração dos documentos pelo primeiro instrumento utilizado nessa 

Diretoria de Ensino para iniciar o processo de acompanhamento do aluno na sala de recursos, 
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a Coleta de Dados, que tem como finalidade ser entregue na escola regular do aluno para que 

a equipe escolar preencha e assim nos forneça dados a respeito do aluno. Esse documento era 

utilizado pelos professores especialistas de todas as áreas e focava mais na aprendizagem do 

aluno, não contemplando muitos dados importantes sobre a visão do aluno. Com a nossa 

elaboração, a equipe escolar se obrigará a voltar a sua atenção para o modo que o aluno 

visualiza o ambiente em que está. 

O segundo instrumento reformulado foi a Anamnese, documento que também era 

único, utilizado para todas as deficiências e que também não contemplava todos os dados 

referentes à visão que nos era importante saber. Com a reformulação, nos aprofundamos em 

dados que só a família pode nos oferecer, pois o contexto do aluno é outro em casa e na 

comunidade. 

Em seguida, julgamos necessário criar um documento que até então não existia e que 

faz muita falta em nosso trabalho, o Relatório para Oftalmologista, que objetiva o 

recolhimento de informações mais detalhadas sobre o quadro do aluno, uma vez que, na 

maioria das vezes, recebemos muitos laudos vagos e simplistas, que não nos oferece a 

dimensão necessária da limitação visual do aluno, dificultando posteriores adaptações e 

planejamento do trabalho a ser realizado.  

O outro instrumento a ser modificado foi a Avaliação Inicial, onde a resolução nos 

ofereceu algo voltado para a cegueira, faltando dados importantes a ser tratado com o aluno 

com baixa visão.  

Por último, nos atentamos a elaborar o Plano de Adaptação Curricular, para 

complementar e registrar o trabalho que os professores de sala regular, juntamente com os 

professores especialistas já veem fazendo, mas não registrando adequadamente. 

Após o detalhamento da elaboração dos documentos construídos como um recurso 

para auxiliar o trabalho dos professores especialistas e dos professores da sala regular que 

atuam com alunos com deficiência visual, nos atentaremos no presente texto, em apresentar a 

Avaliação Inicial e o Plano de Adaptação Curricular. Tais documentos seguem em anexo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Acreditamos que a construção destes documentos contribui para um melhor 

encaminhamento no trabalho com os alunos com baixa visão, auxiliando um maior 

levantamento de informações sobre os alunos em questão e consequente qualidade no 

atendimento. Consideramos importante um acompanhamento regular desses instrumentos, 

aperfeiçoando-os de forma constante, buscando melhorar e complementá-los de modo a 

garantir a fidedignidade das informações recolhidas.  

O apoio do setor da saúde, no que tange ao preenchimento do relatório destinado ao 

oftalmologista também é um fator que merece ser citado, uma vez que o laudo médico será o 

ponto de partida para o recolhimento de outras informações com a família e escola do aluno. 

Em suma, concluímos que o trabalho de avaliação e acompanhamento do aluno com 

baixa visão é um processo que envolve diversos fatores, como saúde, escola, família, mas que 

se articulados possibilitam a realização de um trabalho efetivo e contínuo, visando sempre que 

o aluno possa usufruir de todas as oportunidades disponibilizadas a todos os alunos, de modo 

a permitir sua real aprendizagem. 
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ANEXOS 

ANEXO I - AVALIAÇÃO INICIAL 

DADOS GERAIS: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ 

Idade: ________________________________________________________________ 

Escola: _______________________________________________________________ 

Ano/ série: ____________ Turno:__________________________________________ 

Tipo/grau de deficiência: 

(   ) visão subnormal/baixa visão     (   ) cegueira 

 

PERCEPÇÃO VISUAL: 

(   ) ampliado 

(   ) contraste  

(   ) lupa de mão 

(   ) telelupa 

(   ) fonte nº _____  

(   ) Reconhece formas 

(   ) Reconhece Cores 

(   ) Percebe detalhes 

(   ) Faz aproximação de objetos  

(   ) Faz posição de cabeça 

(   ) Realiza e mantém contato visual 

(   ) Identifica expressões faciais 

(   ) Fixa o olhar 

(   ) Focaliza objetos 

(   )  Apresenta nistagmo 

(   ) Acomodação visual 

(   ) Fotofobia 

Olho de preferência (   ) Direito (   ) Esquerdo 

Observações:  
 

INDEPENDÊNCIA NA LOCOMOÇÃO : 

(   ) deslocamento com independência em casa 

(   ) deslocamento com independência na escola  

(   ) deslocamento com independência na escola na rua 

(   ) independência e autonomia na utilização de transporte 

(   ) não se locomove com independência.  

Observações:  
ESCRITA : 

(   ) Escreve o nome 

(   ) Escreva frases 

(   ) Produz textos 

(   ) Coerência 

(   ) Coesão 
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(   ) Discrimina pautas 

(   ) Mantém-se nas linhas 

-Hipóteses de escrita: 

(   ) Pré-silábico 

(   ) Silábico sem valor sonoro 

(   ) Silábico com valor sonoro 

(   ) Silábico alfabético 

(   ) Alfabético 

Observações:  
 

LEITURA:  

(   ) lê com auxílio óptico;  

(   ) lê tamanho 24 sem auxílio óptico  

(   ) lê convencionalmente 

(   ) interpreta o texto 

Observações:  
 

DATA: ___/___/____  

 

______________________           ____________________________                        

   Professor Especialista           Coordenador/ Diretor 
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O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Iamara Harami  

 E.E. Dona Irene Machado de Lima 

Diretoria de Ensino Região de Registro 

 

RESUMO: O presente trabalho visa que o aluno possa desenvolver suas habilidades no 

Atendimento Pedagógico Especializado, promovendo melhor qualidade de vida aos 

deficientes intelectuais que necessitam de atendimento adequado à realidade: mental, 

sensorial e social do educando. 

Apresento diversas estratégias de ensino, utilizando materiais adaptados onde são 

estimulados: concentração, habilidade sensório-motora, orientação espacial, compreensão e 

atendimento a ordens, percepção de semelhanças e diferenças, orientação espaço  temporal, 

raciocínio  lógico matemático, linguagem e comunicação oral, expressão criativa, percepção e 

memória visual e atividades da vida prática diária. 

 

PALAVRAS CHAVES: Atendimento Pedagógico Especializado; Desenvolver Habilidades; 

Materiais Adaptados; Portador de Deficiência Intelectual. 

 

Introdução 

 

Educação especial engloba uma ampla diversidade de necessidades educacionais 

especiais. 

Nota-se a importância que assumem as tecnologias no âmbito da Educação Especial, e 

a inovação de materiais que visam disponibilizar recursos através da Internet, propiciando a 

interação do portador de deficiência intelectual consigo mesmo  e os demais aparatos que a 

modernidade tecnológica disponibiliza. 

Faz-se necessário além da tecnologia utilizar materiais adaptados confeccionados pelo 

educador, visando explorar outras habilidades, como exemplos cito: desenhar, jogar basquete, 

realizar pareação de cores, números e letras, confeccionar brinquedos através da expressão 

criativa, explorar a linguagem e comunicação oral. 

Graduada em Pedagogia pela Faculdades Integradas do Vale do Ribeira 

Pós Graduada em Educação Especial pela Faculdade Net Work – Carapicuíba/SP 

marahami@hotmail.com 
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Desenvolvimento 

 

Segundo o autor Arthur Moreira da Silva Neto: “Deus me dê paciência de conformar-

me com as coisas que não posso alterar,  coragem de alterar as coisas que posso e sabedoria 

de distinguir umas e outras coisas”. 

Com este pensamento dou ênfase à confecção de materiais adaptados para trabalhar 

com o aluno J.V.D.P. mostrando a possibilidade de desenvolver outras habilidades que serão 

úteis em seu cotidiano. 

 Habilidade sensório–motora e orientação espacial: 

O aluno desenvolve a concentração para jogar a bola no cesto, como também possui 

noções básicas do espaço físico a ser utilizado e a lateralidade. 

 Percepção de semelhanças e diferenças: 

Que são trabalhadas através de adaptações, noções de cores, numerais, letras do seu nome 

e diversos outros temas que facilitarão a inserção do aluno no ambiente escolar e na vida 

social. 

 Expressão criativa: 

O aluno possui a oportunidade de criar, confeccionar brinquedos através de materiais 

recicláveis, explorando também a habilidade motora de cortar, pintar e colar. 

 Raciocínio lógico e matemático: 

O aluno explora a capacidade de classificar, seriar, parear, utilizando o jogo da memória 

com personagens da Novela Infanto-Juvenil, na qual demonstra ter muita admiração. 

 Orientação espaço temporal: 

São trabalhadas noções básicas sobre como são divididos os períodos (manhã, tarde e 

noite), e são estimuladas a linguagem e comunicação oral. 

 Linguagem e comunicação oral: 

São trabalhadas diversas habilidades, utilizando como estímulo leitura de livros e a 

confecção de objetos ou personagens que fazem parte da história. 

 

 Compreensão e atendimento a ordens: 
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Utiliza-se a participação do aluno no preparo e organização dos materiais utilizados para a 

realização das atividades a serem desenvolvidas, bem como na confecção dos materiais, sendo 

aplicados  as ordens simples e complexas. 

Apresento abaixo materiais adaptados e confeccionados por mim, que auxilia no processo 

de ensino-aprendizagem do aluno.  
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Conclusão 

 

Para o desenvolvimento do Aluno com Deficiência Intelectual que geralmente 

apresenta dificuldade de concentração é necessário hábitos rotineiros, espaço organizado, 

atividades lúdicas e regras que quando trabalhadas através de quebra-cabeça, jogo da 

memória, jogo das pareações e imitações de sons, é necessário adequar a atividade à sua 

idade. 

O aluno J.V.D.P. não reconhecia  as cores, fotos de objetos idênticos das diversas 

categorias semânticas, não realizava classificações, agrupamentos  e pareação, mas hoje as 

realiza com independência e desenvoltura. 

No atendimento  Pedagógico  Especializado o aluno é incentivado a participar de uma 

atividade diferenciada com adaptações de conteúdos utilizados na sala de aula, que possibilite 

a sua participação em grupo. 

De acordo com o grau de comprometimento da Deficiência Intelectual apresenta 

limitações em relações ao desenvolvimento das funções cognitivas, dificultando a realização 

de atividades de escrita e leitura (alfabetização), porém desenvolve habilidades necessárias 

para o convívio social, possibilitando o desenvolvimento de muitas ações em seu cotidiano. 

 

Referências  
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A PLATAFORMA CURRÍCULO + A FAVOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

Jefferson Heleno Tsuchiya - PCNP de Tecnologia¹ 

Elisabete Evangelista - PCNP de Educação Especial² 

 

Resumo 

Este trabalho foi realizado em conjunto com os professores Jefferson Heleno Tsuchiya e 

Elisabete Evangelista, Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Tecnologia e 

Educação Especial, respectivamente. A ação teve o objetivo de auxiliar os professores das 

salas de recursos para trabalhar com os conteúdos da plataforma Currículo Mais, com as 

adaptações necessárias para cada aluno público-alvo da Educação Especial. Os professores 

participaram de orientações técnicas e realizaram atividades em suas Unidades Escolares para, 

ao final, compartilhar suas vivências. 

 

Palavras-chave: Currículo. Tecnologia. Educação Especial. 

Introdução 

Considerando-se que a criança com deficiência intelectual apresenta dificuldades em 

assimilar conteúdos abstratos, faz-se necessário a utilização de estratégias metodológicas 

práticas para que esse aluno desenvolva suas habilidades cognitivas e para facilitar a 

construção do conhecimento. Os jogos e brincadeiras são estratégias metodológicas que 

apresentam características distintas das aulas ministradas atualmente com a lousa e o giz. 

Proporcionam a aprendizagem através de materiais concretos e de atividades práticas, onde a 

criança cria, reflete, analisa e interage com seus colegas e com o professor. 

Partindo dessa concepção, esta ação aborda as teorias do desenvolvimento e da 

aprendizagem propostas por Piaget e Vygotsky, destacando a contribuição do jogo para esse 

desenvolvimento, segundo a opinião desses dois pesquisadores. 

¹ Graduado em Física e pós graduando em Tecnologias na Aprendizagem – Sul 1 

² Graduada em Pedagogia e pós graduanda em Educação Especial (Deficiência Intelectual) – Sul 1 
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O trabalho realizado pelos professores das salas de recursos é de suma importância 

para auxiliar os alunos público-alvo da Educação Especial a superar suas dificuldades e 

acompanhar o desenvolvimento de habilidades e competências. Este trabalho também auxilia 

os professores das classes regulares para conhecer as dificuldades destes estudantes e para que 

possam elaborar adaptações curriculares adequadas para cada tipo de aluno. 

A Plataforma Currículo + apresenta conteúdos digitais que podem complementar as 

atividades das salas de recursos e potencializar a aprendizagem do estudante. A plataforma 

possui jogos, vídeos, animações e outrem, que chamam a atenção dos alunos e transformam o 

conteúdo que o aluno vê no papel para um conteúdo digital interage constantemente. Todos os 

objetos encontrados na plataforma possuem relação com o currículo oficial do Estado de São 

Paulo de todos os componentes curriculares desde o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais 

até o Ensino Médio. 

Ao unir a tecnologia e Educação Especial, tem-se diversas possibilidades de atuação 

dos profissionais que trabalham neste segmento. A ideia de utilizar a tecnologia na mediação 

do conteúdo para alunos público-alvo da Educação Especial já é uma realidade nas escolas 

públicas e permite aos professores das salas de recursos diversificar suas aulas, tornando-as 

mais atrativas e eficazes para uma melhor aprendizagem.  

Os professores responsáveis pelas Salas de Recursos da Diretoria de Ensino – Região 

Sul 1 realizam ações utilizando os recursos digitais da Plataforma Currículo+, pertencente ao 

Programa Novas Tecnologias, Novas Possibilidades, da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo.   

 

Desenvolvimento 

Os professores das salas de recursos 

participaram no dia 24.06.2015 da Orientação Técnica 

“Currículo + a favor do conhecimento do aluno 

público-alvo da Educação Especial”, que teve como 

objetivos apresentar a plataforma interativa, assim 

como perceber a importância das novas tecnologias 

para mediar os conhecimentos dos alunos. A 
Professores da sala de recurso interagindo 

com a plataforma Currículo + 
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orientação técnica foi realizada pela Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico de 

Educação Especial Elisabete Evangelista e o Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico 

de Tecnologia Educacional Jefferson Heleno Tsuchiya. Nesta formação os professores 

elaboraram um plano de aula partindo de um objeto digital de aprendizagem e estruturaram o 

plano de aula com as dificuldades apresentadas pelos alunos público-alvo da Educação 

Especial que atuam em suas Unidades Escolares. 

A partir da formação, os professores desenvolveram estratégias diferenciadas 

utilizando os jogos da plataforma. As professoras Isabel Fátima Natal Oliveira, da EE Prof. 

Arthur Wolff Neto e a professora Hatsuko Itocazu, da EE Paulo Eiró utilizaram na sala do 

Programa Acessa Escola o jogo interativo "Feche a caixa", integrante da plataforma 

Currículo+, que aborda conteúdos e habilidades dos temas Campo Aditivo e Números e 

Operações.  

Esta atividade foi realizada em duplas, o que auxilia na cooperação, colaboração e 

socialização de todos os alunos. Após a atividade no computador, as professoras também 

construíram o jogo em tabuleiro para que os alunos pudessem manuseá-lo. 

Na EE Manuel Borba Gato, a professora Rosilene H. Lopes, utilizou o “Jogo do 

castelo”. O objeto digital é um jogo, com até cinco jogadores por partida, onde os alunos têm 

que completar cinco ou dez números que faltam no quadro numérico, trabalhando os temas 

Números e Operações e as Sequências Numéricas.   

Na mesma unidade escolar, a professora Fernanda Papa utilizou de forma lúdica e 

divertida, o jogo Contando de 5 em 5 para ensinar seus alunos a contagem e a sequência 

numérica. 

Em outra atividade, a professora Roseli Maria de Carvalho, da EE Prof. Zenaide Lopes 

de Oliveira Godoy disponibilizou para os alunos, na sala de recurso, brinquedos de cores 

variadas e durante a brincadeira livre introduziu o tema cores, chamando a atenção para as 

diferentes cores dos objetos. Em um segundo momento na sala de informática utilizou o jogo 

“Lousa legal” da plataforma currículo +, abordando o tema iniciado na sala de recurso. Pintar 

figuras, escolher letras com determinada cor, adicionar figuras, escolher e trocar a cor de 

fundo da lousa, paisagens de cores diferentes eram os desafios que o objeto digital 

proporciona, além de auxiliar no sistema de escrita.   
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Já a professora Leiliane Fontene relatou ao utilizar o Jogo das Cores, integrante da 

plataforma digital: “No primeiro momento por meio do currículo + meu objetivo em relação à 

atividade “Jogo das cores”, era que o aluno aprendesse, identificasse e reconhecesse as 

diferentes cores, desenvolvendo o raciocínio lógico. O aluno gostou muito do jogo e ficava 

encantado ao ver as bisnagas com as tintas de diferentes cores e o pincel movimentando-se e 

mudando a cor dos desenhos. Cada cor utilizada na atividade era dita para o aluno e o mesmo 

repetia as cores informadas pela professora, já que o aluno não reconhece as cores. ”  

Os professores das salas de recurso estão utilizando 

as ferramentas da plataforma currículo+ e compartilhando 

suas boas práticas, como ocorreu na orientação técnica “A 

importância dos jogos lúdicos na Educação Especial”, 

mediada pela professora Elisabete Evangelista em que os 

professores puderam relatar suas vivências com a 

tecnologia e compartilhar seus planos de aula 

conectando a Educação Especial e a Plataforma 

Currículo+. 

 

Considerações finais 

“No início o aluno apresentou dificuldade em digitar o número que faltava na sequência e 

assim, repetiu o número anterior ao que faltava, percebeu que não ficou correta a 

sequência, o que o levou a repensar e corrigir o número repetido para o número posterior. 

Ao jogar novamente apresentou melhor desenvoltura na utilização do teclado, mouse e 

identificação do número a ser completado.” 

Professora Rosilene H. Lopes 

O relato acima da professora Rosilene é um dos vários relatos compartilhados pelas 

professoras das salas de recurso após a utilização da Plataforma Currículo+ direcionado a 

alunos público-alvo da Educação Especial. 

Ainda há educadores que relutam na utilização de recursos digitais para a 

aprendizagem, mas é necessário incentivar o uso desses recursos e inserir o professor nesta 

As professoras Isabel F. N. Oliveira e Hatsuko 

Itocazu compartilhando suas atividades 
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era digital. A formação desses professores ao utilizar a plataforma teve como foco o manuseio 

do computador e as formas de acessar jogos, animações e vídeos, pois os professores 

apresentam insegurança ao navegar na internet e acessar objetos digitais de aprendizagem. Ao 

final da ação os professores se sentiram animados em utilizar a plataforma com seus alunos, 

pois elaboraram planos de aula específicos para os alunos que frequentam a sala de recursos. 

A maioria dos professores têm dificuldades em lidar tanto com a tecnologia quanto 

com os alunos público-alvo da Educação Especial. São necessárias formações constantes para 

que a tecnologia se torne uma prática comum a todos os professores e auxilie cada vez mais 

os alunos, independente da dificuldade apresentada. Por meio desta ação, os professores 

conseguiram refletir sobre a importância da tecnologia no aprendizado e conseguiram aplicar 

suas ideias para auxiliar seus alunos no desenvolvimento dos conteúdos curriculares 

relacionados com competências e habilidades necessárias para a educação básica. 
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A INTERLOCUÇÃO DO PROFESSOR DA SALA DE RECURSOS COM 

PROFESSORES DAS  SALAS REGULARES: POSSIBILIDADES E IMPLICAÇÕES 

 

 

Karen Santos Lopes ¹ 

 

RESUMO 

A cerca do complexo processo que envolve a aprendizagem, a escola, reflexo da sociedade da 

qual vivemos tem sofrido com as tamanhas transformações que tem ocorrido nos últimos 

tempos. A inclusão escolar tem se somado a elas, gerando grandes discussões a cerca de como 

fazê-la. Em meio a essas demandas encontramos no professor especializado o profissional 

capaz de conduzir um novo olhar aos espaços escolares, de propor, e abrir caminhos para 

novos modelos de aprendizagens. Nesse sentido, o presente trabalho se ocupa em relatar 

possibilidades de integrar esse profissional à dinâmica escolar, acreditando que o mesmo 

possa ser um importante elo entre a inclusão do aluno com deficiência na esfera regular e sua 

permanência nesses espaços.  

 

Palavras Chaves: Educação Especial, Inclusão, alunos com deficiência 

 

 INTRODUÇÃO  

O compromisso de incluir os alunos com deficiência na escola regular se solidificou a 

partir da Declaração de Salamanca em 1994, tida como marco mundial na difusão da filosofia 

da educação inclusiva. A partir de então, a educação regular passou a se responsabilizar pelo 

acesso a uma educação igualitária entre os alunos ditos “normais” e também os com 

deficiência tendo de reaver suas estratégias e práticas a fim de contribuir para efetiva 

participação desse aluno no espaço escolar.  

Sabe-se, no entanto, que ao longo desses vinte anos, ainda se prevalece um grande 

debate acerca das vantagens e desvantagens da inclusão escolar.  

¹  Pós graduada em Psicopedagogia, Formada em Licenciatura em Educação Especial pela Ufscar, Professora da 
Sala de Recursos de Deficientes Intelectuais (E.E. Professor Antonio Zanaga)- Rede Estadual de Americana. 
Email: lopes.karen@yahoo.com.br 
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Sob a bandeira da inclusão são encontrados, na atualidade, práticas e pressupostos 

bastante distintos, o que garante um consenso apenas aparente e acomoda diferentes posições 

que podem ser extremamente divergentes (MENDES, 2006, p. 396).  

Entre as divergências existentes, com fins de garantir não apenas o acesso, mas a 

permanência desses alunos na esfera regular de ensino foram incorporadas aos cursos de 

licenciatura disciplinas de educação especial em faculdades públicas e privadas, se ampliando 

também os números de pós-graduações bem como licenciaturas específicas nessa área 

(Portaria Ministerial nº 1793, de dezembro de 1994).  

No entanto, apesar do crescente número de formações nos últimos anos, ainda há uma 

defasagem significativa de profissionais capacitados em lidar com essa demanda. Guasselli 

(2012) nos alerta para a ausência de uma política séria e efetiva de educação inclusiva na 

maioria dos sistemas escolares, os quais apresentam processos de rupturas, descontinuidades e 

ausência de formação continuada de docentes que seja adequada às políticas educacionais. 

Diante de tal problemática, a inclusão escolar dos alunos com deficiência que até então 

foi marcada pela exclusão, agora incluídos na escola, passam a encontrar outras barreiras. O 

Decreto nº 7611 de 17 de novembro de 2011, no qual afirma sob o Art. § VII que “a oferta de 

educação especial deva acontecer preferencialmente na rede regular de ensino”, porém não 

especifica as competências e provisões atribuídas ao professor da sala de recursos e como 

consequência é comum encontrarmos escolas com trabalhos desarticulados nas salas de 

recursos e muitas vezes despercebidos por outros profissionais dentro dos espaços em que 

atuam. 

Experiências e práticas desajustadas as necessidades dos alunos, desconhecimento das 

competências e responsabilidades desses profissionais dentro do espaço escolar e falta de 

articulação sobre seus exercícios imperam sobre esses ambientes, desafiando muitos 

professores e familiares a desacreditarem e romperem com o processo de inclusão. 

Neste contexto e referenciando Souza: 

A inclusão escolar é proposta para qualquer instituição educativa que 

objetive garantir o Ensino Fundamental. Independentemente de sua 

natureza administrativa, todas as escolas brasileiras devem se abrir 
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para o ensino universal, atendendo todos que precisem fazer parte de 

seu alunado. 

 

Tais transformações incubem mudanças nas esferas sociais, educacionais e políticas, 

no qual a escola atrelada a elas deverá redimensionar seu ensino, passando de uma saber 

científico para um saber social. Em tal perspectiva não há como aceitar um saber único, a 

escola agora necessitará de reformas abrindo caminhos para seus diferentes alunos e com isso 

novos profissionais. 

Diante deste cenário, quem seria o profissional capacitado em atuar sob o pressuposto 

da inclusão escolar dentro das salas de recursos?  

Conforme Resolução CNE/CEB n.4/2009, art. 12, para atuar no atendimento 

educacional especializado, o professor deve ter formação inicial que o habilite para exercício 

da docência e formação continuada na educação especial. O professor do AEE tem como 

função realizar esse atendimento de forma complementar ou suplementar à escolarização, 

considerando as habilidades e as necessidades educacionais específicas dos estudantes público 

alvo da educação especial. 

As atribuições do professor de AEE contemplam: 

 Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do estudante;  

 Definição do cronograma e das atividades do atendimento do estudante;  

 Organização de estratégias pedagógicas e identificação e produção de recursos 

acessíveis;  

 Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras, Braille, 

orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; informática acessível; 

Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades de desenvolvimento das 

habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento curricular;  

 Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de tecnologia assistiva 

na sala de aula comum e demais ambientes escolares; 

 Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e 

modalidades de ensino; 
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 Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre a aplicabilidade e 

funcionalidade dos recursos utilizados pelo estudante;  

 Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras. 

 É, portanto um profissional com olhar diretamente voltado para o processo de 

aprendizagem do ser humano, com todas as suas implicações psicológicas, pedagógicas, 

biológicas e sociais, se preocupando não apenas em reduzir os problemas no processo de 

ensino e aprendizagem, mas também o que permite ao aluno aprender e se desenvolver dentro 

de suas possibilidades máximas. 

Diante de sua importância no contexto inclusivo, o presente trabalho se propôs relatar 

a experiência profissional de uma professora da sala de recursos para alunos com deficiência 

intelectual do município de Americana, cuja ações se pautaram em divulgar junto à gestão da 

escola as competências desse profissional no contexto escolar e suas responsabilidades junto 

aos demais profissionais no objetivo de incluir tais alunos. 

 

PROFESSOR ESPECIALIZADO DE MÃOS DADAS AOS DA SALA REGULAR: 

UMA POSSIBILIDADE VIÁVEL AO PROCESSO DE INCLUSÃO 

Marcado inicialmente como um processo de integração social (Convenção de 

Guatemala -1999), a proposta de incluir alunos nas escolas regulares, tem se intensificado nos 

últimos anos, levando pais e educadores a discussões a cerca de seus benefícios para o 

desenvolvimento desses indivíduos.  

Como qualquer mudança, a inclusão requer ações e práticas que possibilitem acesso a 

uma educação de qualidade assim como também que se efetive sua permanência dentro dos 

espaços escolares.  

As diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001) determina que os sistemas de ensino devam matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais (art. 2º). Nesse caso, observa-se que não há definição que diferencie as 

ações a serem tomadas pelas escolas públicas e privadas, cabendo a ambas, a readequação. 
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A lei de diretrizes e bases da Educação Nacional nº 9.394/96 em seu artigo 59 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com deficiência currículo, 

métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades, contemplando 

nesses espaços profissionais com conhecimento e formação adequada a lidar com essas 

demandas. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial (MEC/SEESP, 1998), 

afirma que a Educação Inclusiva: 

 

…implica uma nova postura da escola comum, que propõe no projeto 

político pedagógico, no currículo, na metodologia de ensino, na 

avaliação e na atitude dos educandos, ações que favoreçam a 

integração social e sua opção por práticas heterogêneas. A escola 

capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para 

oferecer educação de qualidade para todos, inclusive, para os 

educandos com necessidades especiais.....Inclusão, portanto, não 

significa, simplesmente matricular os educandos com necessidades 

especiais na classe comum, ignorando suas necessidades específicas, 

mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua 

ação pedagógica . 

 

Neste contexto, a instituição escolar passa a ser alvo de questionamentos e de 

conflitos, provavelmente, por expor a diversidade e o compartilhamento de interesses, 

contradições, expectativas e identidades. Muitas são as ansiedades que movimentam as 

transformações em busca do que se julga ser o ideal, correspondendo às necessidades 

específicas de todos (Glat, 1995) 

Oliveira (2008a, p. 132) destaca que “[...] as concepções que permeiam o cotidiano 

escolar ainda se pautam na idéia de que as dificuldades são individuais e que a deficiência 

está instalada no sujeito [...]”. Assim, desconsidera-se todo o meio, bem como as relações 

sociais que podem ser estabelecidas, e culpabiliza somente o indivíduo por sua deficiência. 

Os professores geralmente sentem dificuldades no trabalho pedagógico com os alunos 

com deficiência, porém o que pode dificultar ainda mais seu trabalho é a manutenção de 

práticas pedagógicas tradicionais. Se estas se basearem em repetição de procedimentos, 
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conteúdos distantes da realidade do aluno, estanques e descontextualizadas com a realidade, 

facilmente as possibilidades de aprendizagem serão dificultadas.  

Oliveira (2002, p. 303) salienta que a escola necessariamente precisa encontrar novos 

caminhos para o atendimento educacional ao aluno com deficiência, levando-o à superação 

das funções elementares e à apropriação das funções superiores ou culturais, já que a vida não 

é a existência natural, da natureza biológica, mas sim a produção de novas condições de 

existência criadas, pelo próprio homem. 

Nesse sentido os encontros pedagógicos tornaram-se uma importante estratégia 

pedagógica com fins de preparar os professores para o processo de inclusão, sanando suas 

dúvidas e com isso diminuindo ansiedades e receios passíveis a esse processo.  

Para isso, foram realizados quatro encontros nos horários de atividade de trabalho 

pedagógico coletivo (ATPC).  Ao iniciar, a professora da sala de recurso, solicitou que os 

professores escrevessem algumas perguntas a respeito da inclusão escolar, a partir de tais 

questionamentos foram organizadas as apresentações que tinham como objetivo primário 

oferecer respostas aos seus questionamentos: Quem é o professor especialista?  Para que 

serve? Qual a diferença da sala de recursos para a sala regular? Na sala de recurso ensina a 

mesma coisa? Porque o aluno não fica somente na sala de recursos? Quando encaminhar um 

aluno? O que é deficiência Intelectual? Qual a diferença da deficiência intelectual para as 

dificuldades de aprendizagem? Que tipo de atividade devo oferecer a um aluno deficiente da 

sala de aula? 

É interessante ressaltar que ao passo que tais encontros foram ocorrendo, algumas 

mudanças em âmbitos legais na esfera estadual também foram transcorrendo, como no caso 

da adaptação curricular (CEEB de 14 de janeiro de 2015), a partir daí a gestão escolar também 

se mobilizou a organizar novos encontros em que os professores da sala regular encontrassem 

respostas aos seus questionamentos e pudessem também visualizar na prática algumas 

sugestões. Para tais momentos foram propostas algumas dinâmicas com o uso do diagnóstico 

e da avaliação realizada pelo professor da sala de recursos cujos alunos estavam matriculados 

nessa mesma unidade escolar. Com isso os próprios professores observaram que muitas das 

estratégias já eram empregadas em suas práticas diárias e que não somente os alunos com 
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deficiência se beneficiariam delas, mas que muitos outros também tirariam proveitos desse 

novo olhar empregado nesses encontros. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como principal objetivo relatar caminhos possíveis para aproximar 

o professor ESPECIALIZADO dos professores da sala regular com a finalidade de contribuir 

para o conhecimento a cerca da inclusão e com isso de suas possibilidades e implicações.  

Torna-se, portanto um trabalho relevante, pois visa contribuir com as atuais mudanças 

educacionais, propondo discutir novos olhares e atitudes frente a melhorias no ensino 

Será por meio dessas estratégias que se efetivará um dos primeiros passos da inclusão 

escolar, oportunizando os meios de acesso e permanência desse aluno dentro da sala de aula. 

Desse modo, para que isso de fato aconteça é primordial que o professor da sala de recursos 

organize um tempo em que possa discutir e planejar os passos para a construção de um 

currículo junto ao professor da sala regular, compreendendo e auxiliando suas dificuldades e 

ansiedades. 

A família também detém uma parte importante, pois aliada a ela o professor 

especialista poderá colher informações relevantes na elaboração do currículo adaptado ou 

Plano de ensino Individualizado (PEI), que a depender das dificuldades apresentadas pelo 

aluno, também necessitará ser implantado em casa, visando seu completo desenvolvimento.  

Nesse sentido, a esfera educacional carece desse profissional, no qual sua atuação deva 

estar marcada pelo ouvir, falar e propor. Caberá também a ele organizar momentos em que a 

partilha de experiência possa ser enriquecedora, abrindo caminhos para diferentes modelos de 

aprendizagem e ensino. 
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RESUMO 

O tema proposto neste artigo discute o retorno e a reintegração ao convívio escolar, do aluno 

hospitalizado, na perspectiva da educação inclusiva. Para tanto, aborda as repercussões do 

adoecer no processo ensino-aprendizagem e analisa alguns dos aspectos teóricos e suas 

implicações práticas na classe hospitalar.  O tema que nasceu como foco de interesse da 

equipe pedagógica que atende crianças e jovens em um hospital público e universitário, na 

cidade de São Paulo, originou uma pesquisa qualiquantitativa. Como suporte metodológico, 

foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, mediante a qual foi possível acessar as 

Representações Sociais de professores e gestores do ensino regular, em escolas públicas, 

vinculadas á Diretoria de Ensino Centro-Sul. A contribuição desta pesquisa, diz respeito ao 

acesso dos depoimentos que expressam as necessidades, ao pensar e ao  sentir dos professores  

do ensino regular, quando o tema é  promover a desafiadora proposta da inclusão do aluno, 

com Doenças Crônicas . 
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Introdução 

 O Hospital São Paulo é o hospital público e universitário da Escola Paulista de 

Medicina-Universidade Federal de São Paulo UNIFESP. No setor da Pediatria, observa-se 

geralmente, pacientes das camadas socioeconômicas menos favorecidas, oriundos de outras 

cidades e estados de todo o território nacional, em sua grande maioria, (96%), matriculados 

nas escolas da Rede Publica Estadual e Municipal. 

A Classe Hospitalar do Hospital São Paulo, nasceu por iniciativa do Departamento de 

Pediatria, há nove anos. Desde então, tem ampliado suas atividades mediante o apoio do 

Departamento, da Diretoria do Hospital São Paulo e  dos convênios firmados com as 

Secretarias da Educação do Estado e do Município de São Paulo. Atualmente, as atividades 

pedagógicas e educacionais foram ampliadas, sendo então criado o  Programa de 

Atendimento Pedagógico e Educacional ao Escolar em Tratamento de Saúde, que gerencia 

além das atividades da Classe Hospitalar, o atendimento aos alunos que frequentam os 

Ambulatórios de Nefrologia, e que estão em procedimento de diálise, e no Ambulatório das 

Doenças Infectocontagiosas, mediante apoio aos  jovens com HIV, em encontros individuais e 

grupais.  

Nos atendimentos prestados, observamos que uma parcela significativa de alunos, 

43%, apresentam disparidade entre a idade cronológica e ano/série escolar. A analise dos 

históricos escolares e as avaliações por nós realizadas, apontam para um percentual de  

dificuldades de aprendizagem numa proporção de  84% para linguagem oral e escrita e 16% 

para raciocínio lógico e matemático e 68% para ambas as disciplinas .Ouvimos em nosso dia 

a dia, o relato de pais e alunos que lamentam o  fracasso e a evasão escolar, e mesmo crianças 

que em idade escolar, nem sequer encontram-se matriculadas nas escolas da rede regular de 

ensino.  

Para os alunos não matriculados, esclarecemos pais e responsáveis sobre os direitos 

legais de seus filhos á educação e estabelecemos contato com as Diretorias de Ensino 

próximas, para orientação de matrícula.  

Objetivando o retorno do aluno ás suas escolas de origem, construímos um Guia de 

Observação e Avaliação da Aprendizagem-GOIA. que nos permite observar  avaliar e 

diagnosticar de forma sistematizada, o processo de aprendizagem, e também planejar  

intervenções pedagógicas e educacionais, que não abdicam do lúdico , mas que valorizam a 
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importância da avaliação  como forma de configurar os possíveis obstáculos do aprender. 

Desta forma, os dados obtidos são analisados pelos docentes e levados ás nossas reuniões 

semanais, de aproximadamente duas horas e meia, duas vezes por semana. Estes encontros, 

tem por o objetivo, promover a formação continuada em serviço do professor, ao mesmo 

tempo que oferecer intervenções significativas em direção ao melhor aproveitamento dos 

alunos e compartilhar o desenrolar do processo de aprendizagem com as escolas de origem e 

com os familiares/responsáveis. 

Na perspectiva da educação inclusiva, as classes hospitalares devem então, oferecer 

atendimento adequado às especificidades destes alunos, para seu retorno e reintegração ao 

convívio escolar, e posterior acesso/ou regresso à escola regular, conforme Resolução 

CNE/CEB N
O
02/2001 e Indicação n

0
 70/2007. (SEESP, 2014). 

Promover com sucesso o reingresso dos alunos ao ensino regular, significa  ir  muito 

além da reprodução de conteúdos pedagógicos , como forma de presentificar a escola e 

colaborar no enfrentamento da hospitalização. A construção de ambientes de convivência e de 

aprendizado para os alunos nas classes hospitalares, só pode ser compreendida a partir do 

valor das diferenças. .Ensinar a partir da primazia dos conteúdos acadêmicos, refreia os 

processos de ressignificação do docente, na busca da compreensão não só do  ato de aprender, 

mas do sujeito que aprende. (Pereira, 2010) 

Sob este enfoque, pensar uma criança ou jovem na condição de aluno em um hospital, 

implica em considerar proposições diferentes de uma sala de aula. A importância de avaliar o 

seu processo de aprendizagem, sem desconsiderar os efeitos da hospitalização, nos alimenta 

na construção de um Plano de Intervenção Individual, com o objetivo de preparar o aluno para 

atender as expectativas escolares, conhecer recursos e  limites como apoio a aprendizagem 

significativa.  Conhecer as  formas de tratamento a que este aluno se submete, considerando 

restrições e limites daí decorrentes, não minimiza a importância em reconhecer a sua história 

escolar pregressa, vislumbrando a possibilidade da prospectiva de seu  retorno ao ensino 

regular no período pós- hospitalização.  

A condição crônica, a escola e a inclusão. 

O avanço atual no processo científico de diagnóstico e de terapêutica possibilitou que 

mais precocemente as doenças crônicas pudessem ser identificadas. Em contrapartida, 

observa-se que nas ultimas décadas, há um declínio na incidência das doenças agudas 
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consideradas como graves, devido às melhorias na área da imunoterapia, diagnóstico e 

tratamento enquanto a incidência  das doenças crônicas aumentou (NOBREGA, 2010). 

 Um levantamento sobre a prevalência das patologias dos alunos atendidos nas 

Enfermarias do HSP, apontou para o índice de 67% a favor das Doenças Crônicas, 

Transmissíveis e Não Transmissíveis. 

 A doença crônica na infância geralmente traz consigo onerosas particularidades para o 

aluno e incertezas para o professor, cuja formação, não inclui  conhecer e compreender  às 

necessidades singulares do aluno com doença crônica em idade escolar. 

  Longos períodos de hospitalização, frequentes reinternações, efeitos colaterais 

advindos dos tratamentos invasivos, muitas vezes com efeitos colaterais, interrupção das 

atividades diárias, distanciamento da família e dos amigos, angustia e sofrimento frente aos 

longos e complexos tratamentos  que geram dor e medo frente a possibilidade da morte. 

Conhecer a doença, suas manifestações e implicações, torna-se tarefa imprescindível para a  

família e para quem com ela convive a fim de melhor assisti-la.  

 Quando as internações tornam-se frequentes e a autoimagem abalada, surgem as 

dificuldades nos relacionamentos destes jovens e crianças no contexto social e mais 

especificamente na escola. Deixar de participar de atividades que não se ajustem a rotina 

escolar, pode acarretar o afastamento dos amigos, que manifestam medo dos riscos de 

contágio e na sequencia, o aluno pode sentir o sofrimento, a discriminação e o isolamento 

social.  

Isto posto, cabe a reflexão sobre como assistir alunos e professores no processo da 

escolarização quando a criança ou o jovem adoece. Sentir a estranheza de sintomas, perceber 

o corpo como um mistério, gera medo e situações de estresse, dificuldades na adesão ao 

tratamento ambulatorial e/ou hospitalar, que pode ser minimizado com a esperança e a 

possibilidade do reingresso na escola regular. 

Inclusão e Doenças Crônicas 

O processo de inclusão escolar de crianças pós-hospitalizadas, não só é dificultado 

pelas limitações fisiológicas da doença, mas desestimulada pelo pré-conceito e pela 

desinformação.  

Um estudo realizado por Franco, Carvalho, Guerra (2010) sobre o discurso médico e o 

discurso pedagógico, constata que a interlocução entre as áreas da saúde e da educação tem 
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resultado na reelaboração das práticas pedagógicas no processo ensino-aprendizagem de 

crianças com necessidades especiais. Entretanto há que se observar que o mesmo discurso 

feito para justificar doenças e deficiências pode ser utilizado para excluir. Entendendo na 

dificuldade que há da escola lidar com as diferenças, a justificativa médica pode dificultar a 

inclusão, se for utilizada pelos professores como forma de exacerbar os sintomas 

manifestados pelos alunos (MOYSÉS, 2001 APUD ALBERTONI, 2012).  

A doença traz implícita a diferença do que é considerado padrão e homogêneo na 

escola e o discurso médico pode ser considerado como justificativa única para  o não 

aprender. Tais circunstâncias podem impedir que “este aluno” seja visto segundo suas 

potencialidades, recursos e especialmente direito á educação. Burbules (2008) apud Albertoni 

(2014) propõe uma reflexão sobre a diferença entre como forma de representação para pensar 

a as diferenças. Diferença entre na escola, como em outras instituições fixa modelos de 

comparação e define classes e subclasses de pessoas com base em atributos que não 

consideram as diferenças por completo, e excluem o diferente por fugir da média e/ou da 

norma estabelecida. As Doenças Crônicas representam um desafio à rotina escolar. Sabe-se 

que a assimilação das novas regras pelas instituições de ensino não é tarefa simples nem tão 

fácil de ser posta em prática, mas certamente, o sentido da diferenciação, traz avanços e 

vantagens para todos.  

Foucault (1986) ao enfatizar que não é suficiente estar dentro para estar incluído,  

preconiza uma questão bastante atual que nos leva a citar o auxílio de conceber um ambiente 

virtual de aprendizagem como recurso da inclusão educacional e social especialmente quando 

não é possível o acesso físico à escola regular. Entretanto, além de recursos de acessibilidade 

aos alunos hospitalizados, inúmeras ferramentas de interação, produção, reflexão, devem ser 

consideradas.  

O êxito na relação escola de origem-classe hospitalar manifesta-se no vínculo 

estabelecido entre os profissionais, que exercem a decência com o mesmo aluno em espaços e 

situações diferentes. Que seja estabelecido o diálogo a ser  considerado como  motivador do 

processo de conversação, permanente,  compreendido como forma de  gerenciamento do 

crescimento individual  do aluno, numa dinâmica de trocas/colaboração/cooperação.  
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A pesquisa: 

 Como professora e gestora da Classe Hospitalar e do Programa de atendimento 

Pedagógico e Educacional de Atendimento ao Escolar em Tratamento de Saúde, desde a sua 

implantação (Albertoni, 2011), compartilho com a equipe pedagógica que um dos maiores 

desafios na classe hospitalar é o retorno do aluno hospitalizado para sua escola de origem. 

Não era suficiente conhecer a formação dos professores e gestores, tampouco nos trariam 

qualquer benefício, afirmações acadêmicas que não representassem um caminho para 

compreender, em seus depoimentos, as suas proposições para a prática da inclusão dos alunos 

em situação de DC. 

 Nosso desejo foi acessar suas experiências vividas enquanto alunos, em suas práticas e 

conversações cotidianas enquanto professores, conforme elucida Moscovici (2003). Fazem 

eles parte do seu pertencimento à comunidade dos docentes e são comuns aos pares quando se 

utilizam de códigos ideológicos e de um sistema compartilhado de crenças. Isto não significa 

que todos os docentes, necessariamente, compartilhem as mesmas ideias, mas reforça que 

estes têm em comum um determinado nível de compartilhamento, que permite a troca de 

ideias, mesmo que sejam elas divergentes conforme Lefèvre & Lefèvre (2010) em suas 

considerações sobre Representação Social. Trata-se das singularidades dos professores sobre 

suas identidades pessoais e coletivas, mas que podem oferecer o conhecimento sobre a 

situação atual dos educadores em relação às suas demandas, desafios e necessidades para 

praticar a inclusão do aluno com DC no ensino regular. Para tanto, utilizamos como 

referenciais metodológicos os fundamentos do Discurso do Sujeito Coletivo propostos por 

Lefèvre & Lefèvre (2010), com base, particularmente, nos pressupostos da Teoria das 

Representações Sociais. O estudo foi desenvolvido por esta autora em oito escolas da Rede 

Pública vinculadas à Diretoria Regional de Ensino Centro Sul ( ALBERTONI, 2012). 

 

 Considera-se então, que as boas  práticas de inclusão dos alunos com Doenças 

Crônicas no Ensino Regular segundo  professores e gestores acontecem quando: 

 - estão fundamentadas em questões que extrapolam o cotidiano do docente. 

 -sustenta-se quando ações colaborativas e articuladas entre gestão, formação de professores e 

cooperação da família e classe hospitalar. Atribuem à escola uma nova organização, possível 

de realizar o reingresso do aluno especialmente com DC á sua escola de origem. 
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 Certamente novas pesquisas virão para  aprofundar aspectos que envolvem o tema 

proposto,  complexo,  interessante e necessário de ser explorado. 

Encerro este artigo, mediante o Discurso dos Professores que assim concluíram: 

Para que o aluno com DC seja incluído no ensino regular, é preciso: 

- rever a organização pedagógica das escolas à luz de aprendizagem e de concepções 

de ensino inovadoras, e abandonar os arranjos criados para manter as aparências bem 

intencionadas, atribuindo aos alunos o fracasso, a incapacidade de acompanhá-la em todos os 

níveis de ensino, envolvem coragem e humildade. 

- que haja o encontro entre as áreas da educação e a saúde no ambiente hospitalar e 

tem como ferramenta a intersetorialidade no cotidiano do trabalho nas escolas regulares e nas 

classes hospitalares, com o objetivo de oferecer atenção integral e compreender a criança e o 

jovem em seu processo de desenvolvimento biológico, psicológico, físico, social e cultural. 

- receber o aluno de modo acolhedor, tratá-lo com naturalidade e evitar atitudes 

preconceituosas perante os demais, respeitar o aluno. Esse respeito abrange um trabalho 

complexo, que inclui a adoção das práticas aqui tratadas e a articulação entre as partes 

envolvidas no atendimento à criança e ao jovem com doença crônica. Neste sentido, uma 

indeclinável vertente não pode ser desconsiderada: a interatividade entre as áreas da saúde e 

da educação, entre a escola/classe regular e classe hospitalar. Instrumentalizar professores 

através de ações intersetoriais de atenção integral à criança com doença crônica, é necessário 

para a reintegração do aluno, pois entende-se que isoladamente nem o hospital, nem a escola 

conseguirão recuperar os conteúdos perdidos e prestar a assistência necessária sendo 

premente, nesta situação, uma parceria entre saúde e educação. 
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EXPERIÊNCIA SENSORIAL NA FORMAÇÃO DOCENTE 
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 Priscilla de Lima Ribeiro Professora Coordenadora (EF/EM) ² 

Jaqueline Maria Sangaletti Professora Sala de Leitura³ 

 

Resumo 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases e Estatuto da Criança e do Adolescente, a Educação é 

direito fundamental de cada cidadão e assegurada pela lei da Constituição Federal, bem como 

uma educação igualitária, de qualidade e respeitando as especificidades de cada educando. 

Nossa proposta é a formação continuada dos docentes, em ATPC semanal, frente à realidade 

enfrentada no ambiente escolar e promover momentos de reflexão e estudo. A ação realizada 

em agosto foi sobre cegueira e baixa visão. A introdução à formação docente deve ser 

concebida como uma das componentes da mudança, em conexão estreita com outros setores e 

áreas de intervenção, e não como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação 

não se faz antes da mudança, se faz durante [...] (NÓVOA, 1995. p. 28) 

Palavras-chave: Conscientização. Formação Docente. Deficiência Visual 

Introdução 

Conforme a Resolução SE 61, de 11-11-2014, e considerando: o direito do aluno a 

uma educação de qualidade, igualitária e centrada no respeito à diversidade humana; a 

necessidade de se garantir atendimento a diferentes características, ritmos e estilos de 

aprendizagem dos alunos, público-alvo da Educação Especial o Atendimento Pedagógico 

Especializado – APE, a escola tem trabalhado o tema sobre educação inclusiva durante as 

reuniões semanais, buscando parcerias com a Unidade de Saúde e Assistência Social, por 

meio de encaminhamentos, parcerias com a família, junto ao corpo docente.  
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priscilla_lima@yahoo.com.br 
³Educadora Física pela Universidade do Valo do Rio dos Sinos- São Leopoldo - RS 
Jjaqueline2012@yahoo.com.br 
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Nosso foco tem sido a formação continuada dos professores, pois são eles que 

farão o trabalho pedagógico promovendo o desenvolvimento, pelos alunos, das competências: 

leitora, escritora e de raciocínio lógico-matemático. 

 

Desenvolvimento 

Esta proposta de formação está embasada na Resolução SE 61 de 2014, no 

Artigo 9º – O professor especializado, que atue em Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE, 

que dentre outras responsabilidades, deverá: 

II – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

VIII – participar de ações de formação continuada; 

X – orientar os pais/responsáveis pelos alunos, bem como a comunidade, 

quanto aos procedimentos e encaminhamentos sociais, culturais, laborais e de 

saúde; 

XI – participar das demais atividades pedagógicas programadas pela escola. 

I- Ação 

O mobiliário da sala foi direcionado para facilitar o trajeto que os professores 

iriam percorrer: mesas no fundo e uma linha para localização, os olhos foram vendados, 

necessitando total confiança na equipe para realizar todo o percurso. Alguns foram muito 

bem, pois conseguem dinamizar seu trabalho com propostas novas.  

O espaço foi todo equipado com material sensorial: texturas, aromas, sons, 

entre outros equipamentos. A atividade realizada neste ambiente multisensorial permite o 

desenvolvimento de várias habilidades como sensações, tato, olfato e audição que são 

fundamentais para o aprendizado.  

  

II- Experiência Sensorial pelos Docentes 

O trabalho foi realizado individualmente, cada professor entrou na sala guiada 

pelo professor especialista, caminhando sobre pedras, areia, folhas secas, algodão, palha de 
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aço, serragem finalizando com a água. Nas mesas havia lixas, brinquedos infantis (lego), 

rolhas, algodão, palha de aço, potes com álcool em gel e detergente.  

O objetivo foi de sensibilizar e alertar sobre as dificuldades enfrentadas 

diariamente pela pessoa com deficiência visual. 

 

III- Fechamento  

Após essa atividade foram encaminhados para a Sala de Leitura onde fizeram 

os registros do que vivenciaram na sala multissensorial. Esse relato foi realizado no escuro 

para entender as barreiras que os alunos de baixa visão superam todos os dias. Coletamos os 

seguintes depoimentos: 

“Minhas sensações foram de grande cegueira, primeiro do que estava pisando, 

depois curiosidade. Há materiais que causam boas sensações e que acalmam como os gelados 

e líquidos; outros, curiosidade, para saber mais do seu formato e sua utilidade. A experiência 

é surpreendente, pois nos faz refletir sobre as dificuldades do deficiente visual”.  Professora 

M. M. P. 

“Sensação de total dependência para superar os obstáculos, sem ajuda não seria 

possível”. Professor J. M.C. R. J. 

“Vivi momentos únicos, sensações, sentimentos. Imaginei como as pessoas que 

não enxergam vivem, lembrei-me do aluno A. Confesso que tive um momento de tristeza”. 

Professora N.M.L.N. 

“A princípio senti calor e desconforto com o pano quente no rosto e pedras nos 

pés. Ao tocar os objetos senti paz, pois minha mente estava focada para imaginar o que estava 

tocando, no final a água trouxe-me para a realidade”. Professora D.C.C. 

“Senti um pouco de medo, mesmo sabendo que a colega me guiava. Mas ao 

mesmo tempo senti uma paz ao tocar as coisas. Foi uma experiência incrível”. Professora 

R.R.C. 

“Com os olhos vendados, aguça outros sentidos a mente procura informações 

no ambiente, sentindo o cheiro, a temperatura e a textura”. Professor O.E.T. 

“Me senti totalmente dependente, senti que dependia mais dos meus outros 

sentidos”. Professor R.S.O. 
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“Ao entrar na sala conduzida pela professora Lilia tive medo e sensações de 

agonia, pois não sabia no que pisava e tive a sensação de alguns objetos conhecidos, mas, ao 

mesmo tempo, a impressão de coisas estranhas. A visão é tudo e escrever sem enxergar, que 

dificuldade”. Professora C.M.A. 

 

Considerações finais 

Esta ação formativa promoveu oportunidade de revisão de concepções e quebra 

de barreiras atitudinais, conforme citado na Resolução SE 61 de 2014, no item 7- 

ADAPTAÇÕES DE ACESSO AO CURRÍCULO, destacando os “recursos necessários para 

escolarização de alunos com deficiência visual com o objetivo de preservar a equivalência de 

oportunidades e de materiais didático-pedagógicos adequados ao desenvolvimento do 

currículo regular desenvolvido na classe comum”, além de reforçar algumas atribuições 

específicas do professore especialista da Sala de Recursos na área da deficiência visual, como: 

favorecer experiências sensoriais e perceptivas (auditivas, olfativas, gustativas, táteis e 

cinestésicas) e promover situações que favoreçam o ajustamento pessoal e social da pessoa. 

Portanto, espera-se que a partir deste projeto as situações de aprendizagens 

desenvolvidas em sala de aula pelos professores estejam planejadas e ajustadas dentro daquilo 

que foi apreendido na formação continuada, proporcionando uma Educação Inclusiva e de 

qualidade a todos os alunos. 
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RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA A ALUNOS COM 

DEFICIENCIA AUDITIVA 
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¹
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²
 

RESUMO 

A pesquisa foi realizada com alunos com deficiência auditiva da rede pública de Santo André, 

utilizou-se como ponto de partida a dificuldade dos professores de Geografia da sala regular 

em ensinar os alunos com Deficiência Auditiva. O objetivo foi propor recursos adaptados na 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, contudo existem regras morfológicas, sintáticas, 

semânticas e pragmáticas próprias que podem facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos. 

Propõe-se a adaptação curricular dos conceitos de Paisagem Cultural e Paisagem 

Humanizada, estudadas na disciplina de Geografia para LIBRAS, como forma de possibilitar 

o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda parte-se de uma proposta pedagógica bilíngue, 

por oferecer ao professor da sala regular ideias de como adaptar o material, para tornar sua 

disciplina mais atrativa e compreensível, a partir de uma prática pedagógica eficiente e de 

encontro à proposta de uma escola inclusiva. O material adaptado foi apresentado a dois 

alunos da sala de recursos, que apresentaram melhor desempenho na interpretação e 

desenvolvimento das atividades, visto que estas contam com muitas imagens e a tradução da 

Língua Portuguesa para Libras para facilitar o entendimento dos alunos. 

PALAVRAS CHAVE: Educação Inclusiva, Libras, Deficiência Auditiva, Geografia. 

1. INTRODUÇÃO  

Há alguns anos, pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência eram vistas como 

bizarros, errados, destoantes da sociedade. Suas necessidades não eram levadas em 

consideração e, muitas vezes, estas pessoas eram escondidas, deixadas de lado por suas 

próprias famílias sendo considerados incapazes de serem ensinados, foram excluídas da 

sociedade e muitas vezes tiveram sua sobrevivência prejudicada.  

1
  Professora da Escola Estadual Professora Esther Medina, da Diretoria de Ensino de Santo André. E-mail: 

patytur76@hotmail.com 

² Orientadora da Pesquisa_ Mestranda em Educação,  Professora mediadora  da Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo (UNIVESP) e Professora em Educação à Distância da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). 
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O conhecimento e o ensino lhes eram negado, como por exemplo, aos Deficientes 

Auditivos que eram impedidos, na maioria das vezes, de se comunicarem por sinais (FELIPE, 

2007). 

Porém, ninguém é livre se não tiver autonomia de seus atos, de seus pensamentos. 

Pensar a inclusão na educação significa inserir, dar acesso a algo que estava fora o tornando 

parte integrante do processo de educação dando condições para que este estudante permaneça 

nas instituições educacionais. Foi nesse contexto, de buscar incluir os alunos com Deficiência 

Auditiva no processo de ensino e aprendizagem de Geografia, que esta pesquisa definiu seu 

objeto de análise. 

Quando um professor entra na sala de aula, imagina que seus alunos saibam ler e 

escrever com competências e habilidades desenvolvidas para aquele ano/série. Na maioria das 

vezes, não paramos para pensar se nesta turma haverá algum estudante com deficiência ou 

dificuldade de aprendizado. E, quando isto acontece e não estamos preparados para lidar com 

o desconhecido, ficamos sem saber como agir e passamos a nos questionar em como faremos 

para que este estudante aprenda esta ou aquela matéria.Os alunos surdos no ambiente escolar 

possuem limitação de comunicação com os demais estudantes e professores e pensando 

nessas questões que envolvem a adequação da linguagem a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, que possui as suas peculiaridades e semelhanças com a linguagem oral e que devem 

ser consideradas por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do aluno, por 

expressar ideias sutis, complexas e abstratas e permitindo qualquer tipo de discussão. Neste 

sentido, Santana (2007) sugere como possibilidade de resolver a questão de optar por uma 

língua de base visuomanual e outra de base audioverbal, proporcionar a aquisição das duas 

línguas para o surdo e torná-lo bilíngue.  

A linguagem de sinais não é igual em todos os lugares assim, como a linguagem oral 

que de acordo com as mudanças culturais, tecnológicas e das diferentes “Culturas Surdas”. 

Mas, mesmo em tantas “Culturas surdas”, os surdos conseguem se comunicar com mais 

facilidade com seus pares do que os ouvintes, pois estes possuem uma capacidade maior em 

desenvolver e aproveitar gestos e pantomimas para a comunicação e, ainda, por estarem 
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sempre muito atentas às expressões faciais e corporais do seu interlocutor e devido a muitos 

sinais se assemelharem as coisas representadas. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1.  Universo da Pesquisa 

A coleta de dados ocorreu na Escola Estadual Professora Carlina Caçapava de Melo, 

onde existe uma sala de recursos para alunos com Deficiência Auditiva. A escola conta ainda 

com duas interpretes que auxiliam os alunos Deficientes Auditivos na sala de aula. 

A sala de recursos conta com uma professora especialista que atende os alunos 

Deficientes Auditivos no período da manhã e da tarde, de segunda a sexta feira. Seu trabalho 

é de auxiliar os alunos Público Alvo da Educação Especial para entender as atividades que 

são desenvolvidas na sala de aula comum; na sala como materiais pedagógicos existe um 

computador e impressora, dicionários em Libras, jogos como dominó e da memória em Libras 

e uma lousa. Foi neste ambiente que a pesquisa se realizou, através da observação da 

aplicação do material adaptado.  

2.2.  Participantes 

A sala de recursos da Escola Estadual Professora Carlina Caçapava de Melo atende 

cinco alunos com surdez profunda em dias e horários diferentes. Para realização da pesquisa 

foram selecionados dois alunos de dezesseis anos que frequentam o primeiro ano do Ensino 

Médio. Para garantir sua integridade eles foram chamados de aluno 1 e aluno 2. Também 

participam da pesquisa a professora pesquisadora e a professora Maria Luiza que é 

especialista em Libras da sala de recursos. O aluno 1 foi diagnosticado com surdez profunda, 

frequenta a sala de recursos há três anos, não faz uso da oralidade, comunica-se através de 

Libras, linguagem que começou a aprender desde os quatro anos de idade quando seus pais 

passaram a frequentar a instituição “A da Vida”, deveria usar a prótese auditiva, porém, 

quando indagado sobre a prótese, o aluno diz que “não gostar usar saber libras”. Aluno 1 é 

muito interessado, assíduo, e procura fazer todas as atividades com capricho. 

Já o aluno 2 foi diagnosticado com surdez profunda bilateral, frequenta a sala de 

recursos há quatro anos, não é oralizado e não tem leitura labial; comunica-se através de 
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Libras, porém seu vocabulário é muito restrito; ele gosta de conversar e sua atenção é pouca; 

se distrai com facilidade dificultando sua aprendizagem. 

2.3.  Instrumentos 

Os materiais abaixo, são modelos de atividades de Geografia que foram adaptadas 

referentes ao conceito de Paisagem Natural ,  com ilustrações, explicações e comanda das 

atividades em Libras e Língua Portuguesa.  

 

P-A-I-S-A-G-E-M   N-A-T-U-R-A-L aquel@ homem não modificar: rio, lago, 

cachoeira, árvores, montanha. 

       

                    

 

        C-A-C-H-O-E-I-R-A 

 

         R-I-O  

 

          P-R-A-I-A 
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Os alunos que participaram da pesquisa se mostraram muito interessados em realizar 

as atividades propostas,  e o fato de haver a presença de imagens, do sinal em Libras  e da 

datilologia em Língua Portuguesa facilitou sobremaneira seu entendimento e aprendizado. A 

atividade acima foi realizada pelo aluno 1, que não teve dificuldade em compreender o 

conceito apresentado anteriormente, fazendo a relação entre as imagens e os sinais de forma 

plenamente satisfatória. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realidade de grandes diferenças de aprendizagem dos alunos, e como afirma 

Santana (2007) à pequena existência de escolas especiais de ensino médio para surdos e, 

ainda, a ausência de universidades com professores que dominam a língua de sinais e/ou 

interprete em todos os cursos e disciplinas, deve se observar a necessidade de revisão das Leis 

que regem a Educação Inclusiva visando sua real aplicabilidade como visa a Declaração de 

Salamanca, que em seu artigo dois aponta que:  

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as 

diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de 

sinais como meio de comunicação entre surdos, por exemplo, deveria 
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ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que 

todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua 

nacional de sinais. Devido às necessidades particulares de 

comunicação dos surdos e das pessoas surdo-cegas, a educação deles 

pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes 

especiais em escolas regulares (Declaração de Salamanca, 1994).  

 

A Declaração de Santo Domingo atenta para a necessidade de investimento das 

pesquisas cientificas e do uso da tecnologia pelas diferentes áreas do conhecimento, através 

da formação docente , que "tem a tarefa essencial de ensinar uma ciência dinâmica (viva, em 

constante transformação e culturalmente relevante)" estabelecendo ainda ser   

  necessário um fortalecimento institucional, que permita as adequadas 

formulação, implementação, avaliação e gestão de estratégias e 

políticas de ciência e de tecnologia. A intervenção do estado é 

necessária nas áreas onde as deficiências do mercado são óbvias, 

promovendo mecanismos que assegurem uma ampla participação 

social. Além disso, é importante definir estratégias de cooperação 

internacional e de integração regional de ciência e de tecnologia. 

(Declaração de Santo Domingo, 1999) 

A realidade mostra a existência de legislação, mas, na prática o que acontece são 

alunos com alto grau de defasagem em sua aprendizagem, visto que nem todos aprendem 

Libras como primeira língua nos anos iniciais do ensino fundamental devido a fatores como 

despreparo ou falta de informação da família; abandono; falta de preparo dos professores e 

equipe gestora; ausência de recursos pedagógicos adequados. Esta constatação de fracasso 

escolar é revelada também pelo MEC que aponta a necessidade de mudanças no sistema 

regular de ensino. 

Constata-se, entretanto, que apesar do atendimento educacional 

integrado, os serviços educacionais existentes ainda estão distantes de 

promover, com qualidade, a real inclusão do surdo no sistema regular 

de ensino. Este fato decorre, sobretudo, das inúmeras dificuldades 

encontradas no processo educativo desse aluno, principalmente no que 

se refere à utilização da Língua Portuguesa escrita, da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, sua interpretação e recursos específicos 

necessários para o acesso ao saber pedagógico e, consequentemente, 
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para o progresso e sucesso na educação acadêmica (BRASIL, 2001, p. 

04-05).  

 

Pode-se observar que esta questão de adaptação curricular ao aluno Público Alvo da 

Educação Especial é muito complexa, principalmente quando esta é realizada pelo professor 

especialista da sala de recursos, que é especialista em Libras e não em Língua Portuguesa, 

Inglês, Matemática, Física, Química, entre outras disciplinas que compõem a matriz 

curricular. De acordo com os relatos da professora Maria Luiza “o que é ensinado pelos 

professores da sala regular, na maioria das vezes, não faz sentido aos alunos pesquisados, pois 

o que é ensinado não faz parte de sua realidade. Ao invés de fazerem cópias da lousa e 

atividades descontextualizadas e de difícil compreensão do caderno do aluno, os professores 

da sala regular deveriam focar na necessidade de aprendizagem destes alunos”. Como 

exemplo, cita uma atividade que foi solicitada pelo professor de Língua Portuguesa onde eles 

deveriam criar um poema. “O mais correto neste caso, diz a professora Maria Luiza, seria o 

professor realizar uma sondagem com o aluno, a fim de saber de que ponto deve partir ao 

ensinar a Língua Portuguesa – como segunda Língua – suprindo sua necessidade de 

aprendizagem” Neste sentido, verifica-se que: 

O conhecimento da Língua Portuguesa vai ser ampliado se o 

professor, ao interpretar textos, aproveitar para mostrar aos alunos 

como um conteúdo em Língua de Sinais é expresso em português 

(PEREIRA, 2009). 

   

Assim sendo, conclui-se que a adaptação e aplicação deste material demonstram à 

necessidade de um planejamento de todas as disciplinas voltado as necessidades do aluno 

Público Alvo da Educação Especial. Ao verificar-se que a Língua de Sinais tem as mesmas 

funções que a Língua Oral tem para os ouvintes, podemos considerar que: 

 

É imprescindível a interação permanente entre professor de classe 

comum, interprete em libras e o professor especializado. Desse modo, 

é possível a identificação das potencialidades e necessidades 

educacionais dos alunos surdos da escola mediante avaliação 
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pedagógica. Para tanto, faz-se necessário um planejamento com o 

apoio do coordenador pedagógico a fim de que implementações, 

estratégias de flexibilização, adaptação curricular, formas 

diversificadas de avaliar e práticas pedagógicas alternativas possam 

ser realizadas (ALBRES, 2010). 

 

Uma proposta que poderia suprir as necessidades e defasagem destes alunos seria a 

criação de um Projeto Pedagógico voltado para a aprendizagem destes alunos, para que todos 

os professores, mediante uma sondagem prévia sobre o que o aluno sabe de sua matéria, e 

com o auxílio da professora especialista em Libras, adaptariam seus conteúdos para utilizar 

recursos da Tecnologia Assistiva como imagens, cartazes, jogos, pesquisas realizadas em 

jornais, revistas e internet despertando a cooperação e a troca de informações entre os alunos 

e professores, ou seja, a comunidade escolar. Albres (2010) relata que, diretor, coordenador 

pedagógico, interprete, professor da classe comum e de sala de recursos devem prover o apoio 

e serviços necessários que assegurem aos alunos surdos a acessibilidade aos conteúdos 

curriculares, mediante a Língua de Sinais. 

Verifica-se, a partir desta pesquisa que proporcionou a professora pesquisadora uma 

visão mais abrangente do ensino a alunos com Deficiência Auditiva, que estas reflexões 

levam a observar que ainda há muito que ser feito para que se consiga atingir realmente as 

necessidades educacionais especiais dos alunos Público Alvo da Educação Especial, que 

podem ser favorecidos a partir de iniciativas como a criação do material adaptado utilizado, 

para permitir uma exploração de suas potencialidades, transformando-os efetivamente em 

cidadãos participativos da vida social, política e econômica de seu país. 
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Resumo 

O texto a seguir tratará especificamente das boas práticas de inclusão de uma aluna com 

deficiência múltipla (Deficiência Física/Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual CID F 

72), matriculada no 3º no do Ensino Fundamental, no ensino regular, (período da tarde) e no 

atendimento pedagógico especializado sob a forma de Sala de Recursos (Deficiência Física), 

no contraturno, na EE Francisco Molina Molina, do município de Santa Salete/SP, 

jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região de Jales. 

 

Palavras-chave: Inclusão, recursos pedagógicos, adaptações curriculares. 

 

Introdução 

 

O mundo pós-moderno tem colocado em pauta um assunto muito polêmico: a 

inclusão. É certo que o tema suscita muitas reflexões, assim como suscita boas práticas e a 

ruptura de paradigmas obsoletos para que seja, de fato, uma realidade. 

Muitas foram e muitas são as políticas públicas elaboradas a fim de que a inclusão 

ultrapasse os limites do papel e alcance os vários certames da sociedade, dentre eles, a 

instituição escolar.  Com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que 

delineia os direitos básicos de todo e qualquer ser humano, incluindo o direito à educação, 

foram elaborados documentos e tratados internacionais importantes para a inclusão de alunos 

público-alvo da Educação Especial. A Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, é um 

deles. Nela foram abordados e discutidos princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 

2006 e da qual o Brasil é signatário, também tem norteado as políticas públicas do nosso país 

com o intuito de assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, 

em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta 

da plena participação e inclusão. 

A Constituição Federal, de 1988, que garante a democratização da educação no país e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que destaca a Educação Especial 
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enquanto Modalidade de educação escolar que perpassa todos os níveis de ensino, devendo 

ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, são exemplos da tentativa de 

assegurar o direito incondicional de todo e qualquer aluno, independente de suas 

especificidades, à educação de qualidade. 

Nesse contexto, o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Educação 

tem investido em recursos, em materiais, em programas de formação de professores, 

principalmente por meio da EFAP/Escola de Formação do estado de São Paulo ( verificar o 

que significa a sigla EFAP) e às Universidades parceiras.  

Pensando em todos esses aspectos, elaboramos uma síntese sobre as práticas de 

educação inclusiva que têm sido positivas na instituição escolar em que atuamos: EE 

Francisco Molina Molina, da cidade de Santa Salete, jurisdicionada a Diretoria de Ensino 

Região de Jales. O texto a seguir tratará especificamente da inclusão de uma aluna com 

deficiência múltipla (Deficiência Física/Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual CID F 

72), matriculada no 3º no do Ensino Fundamental, no ensino regular, (período da tarde) e no 

atendimento especializado da Sala de Recursos (Deficiência Física), no contraturno. 

 

Desenvolvimento 

 

Entre estudos e discussões sobre deficiência intelectual, no final de 2013, tivemos a 

notícia de que em 2014 receberíamos, no 2º ano do Ensino Fundamental – anos iniciais, uma 

aluna com Deficiência Física/Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual (CID F 72), sem 

coordenação motora nos membros inferiores e superiores e com comunicação restrita 

(emitindo apenas alguns sons). A princípio, toda a equipe escolar ficou angustiada, porém 

sabíamos perfeitamente que a aluna seria acolhida com muito carinho, atenção e respeito, mas 

era preciso ir além. Como? Esse foi um dos questionamentos iniciais: qual o caminho?  

Uma das ações da unidade escolar a esse respeito, ainda em 2013, foi uma reunião 

com a direção e com a professora da escola Municipal de Santa Salete (Educação Infantil) 

para conhecer um pouco sobre a história de L.M.N. Depois, juntamente com a PCNP de 

Educação Especial da Diretoria de Ensino – Região de Jales, a escola fez um convite para mãe 

de L. comparecer a instituição escolar, conversar e fazer os primeiros levantamentos sobre o 

histórico da deficiência da criança e mesmo da aprendizagem da estudante no ensino regular. 
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Além disso, era preciso esclarecer junto a família a autorização do apoio da “profissional 

cuidador” (profissional que auxilia alunos com dificuldades de locomoção, que necessita de 

auxílio para os auto cuidados, higiene e locomoção) e quanto à frequência obrigatória da 

mesma na sala comum. 

Em 2014, na reunião de planejamento, toda a equipe escolar foi orientada para acolher 

com carinho a nova aluna. A professora Adriana Marques Pedro (2º ano) estava cheia de 

expectativas e muita ansiosa, com medo de falhar na formação de L.M.N. 

No início, L. era uma criança muito dependente, apresentava dificuldades para 

manusear o caderno; a professora utilizou, então, como recurso, a folha sulfite A3 para cobrir 

toda a carteira (adaptada) e assim foi possível que a aluna fizesse algumas garatujas; foi a 

maior realização para L. que todos os dias, logo no início da aula, solicitava a folha sobre a 

sua mesa.   

A sala de aula também foi adaptada com menor número de carteiras para que L. 

utilizasse os espaços com facilidade para ir ao “cantinho de leitura” que ficava no fundo da 

sala de aula. Aos poucos L. foi se soltando e participando com interesse das atividades 

propostas pela professora.  

A educadora utilizou uma parte da lousa para adaptar as atividades da estudante, por 

exemplo, confeccionou fichas ilustrativas de cada momento da aula (rotina). Ela fez um 

trabalho muito interessante com o alfabeto, confeccionando fichas com as letras de forma em 

tamanho do papel sulfilte A4 e em cores vivas e manuseáveis (plastificado). O mesmo foi 

feito com os números (0 a 9).  

Para ensiná-la a contar, Adriana fez com o contorno de suas mãos, utilizando papel 

cartão, em seguida recortou-o e com ele elaborou um recurso pedagógico para desenvolver a 

contagem. A cada número contado, a professora levantava um dedo da mão de papel.  Além 

disso, a professora elaborou uma lista para registrar as necessidades comunicativas da criança 

e selecionou outras imagens juntamente com a aluna para estabelecer melhor a comunicação 

entre ela e a classe. Adriana identificou as necessidades básicas e reais de L. para ajudá-la a 

participar das aulas e indicar a ela o que aprendeu, podendo assim, externar suas dúvidas e 

seus anseios. 

A aluna encantou-se com a professora, houve uma aproximação e uma afetividade 

muito grande entre elas, o que fez com que L. não faltasse às aulas como o fez na Educação 
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Infantil. L. se identificou bastante com as crianças e com a escola, ouvia atentamente as 

histórias contadas pela professora da classe e pela professora da Sala de Leitura. Na Festa 

Junina, a aluna interpretou a música “Xote das meninas” e participou de outras apresentações 

realizadas na escola.  

Em Educação Física, o professor Emerson ofereceu atividades à aluna para fortalecer 

braços, mãos, pernas e pés. O professor colocou L. em pé para andar apoiando-a e contando 

sempre com o auxílio da cuidadora. A aluna manifestou um encantamento pelas aulas dessa 

disciplina e pelo professor. 

Em Arte, a professora Josiane também desenvolveu atividades que promoveram 

avanços na coordenação motora da estudante, como rasgar papéis, colar e pintar. Além disso, 

a educadora comprometeu-se em inseri-la nos grupos e apresentações previstas nas 

expectativas de aprendizagem da disciplina.  

A unidade de ensino como um todo passou por várias orientações com PCNP de 

Educação Especial da Diretoria de Ensino Região de Jales e também com a equipe do CAPE 

Regional durante o ano, que nos esclareceu como deveria ser a comunicação com a criança, 

sem muita infantilização, além as adequações para a alimentação da mesma, o que fortaleceu 

o trabalho que vinha sendo realizado na escola. 

A socialização de L. foi trabalhada sistematicamente em sala de aula e em todo o 

ambiente escolar. Houve uma participação significativa da aluna durante todo o ano letivo de 

2014. 

L. terminou o ano de 2014 compreendendo alguns comandos, respeitando a rotina da 

sala de aula e conseguiu atender algumas expectativas de aprendizagem de Língua 

Portuguesa, como ouvir com atenção e apreciar textos literários, em Matemática, conhecendo 

alguns números (0 a 9), em Arte, reconhecendo alguns elementos da linguagem visual; 

utilizando-se destes elementos para se expressarem e experimentar em suas criações 

diferentes materiais  além de identificar algumas das modalidades das Artes Visuais: desenho, 

pintura, escultura, modelagem, colagem, fotografia. 

A equipe escolar encerrou o ano com a certeza de que o medo inicial transformou-se 

em crescimento profissional e pessoal, amizade, partilha de experiências, sendo, o que ficou 

para cada um foi aprender a respeitar e a valorizar as diferenças, o ritmo de aprendizagem de 

cada ser humano, e que cada indivíduo é um ser único. 
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Para que as atividades realizadas com a aluna fossem positivas e promovessem 

avanços na aprendizagem da criança, foram feitas adaptações curriculares, buscando 

estratégias educativas facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem. Estas estratégias 

pretenderam, a partir de algumas flexibilizações no Currículo Oficial da SEE/SP, ser uma 

resposta à diversidade individual da estudante, considerando seu histórico pessoal, seu 

histórico educativo, sua motivação e interesses, ritmo e estilo de aprendizagem. 

Sem dúvida, a chegada da estudante à escola apresentou um fato novo e, portanto, um 

grande desafio para todos. O medo do fracasso era grande, mas tudo isso não foi empecilho 

para que fosse realizado um trabalho sério e de qualidade com a estudante.  

Em 2015, mais fortalecida, com estudos aprofundados sobre o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos PAEE, a escola pôde receber novamente a aluna, agora com 10 anos 

de idade e com toda uma trajetória positiva de escolarização no ensino comum. 

Embora tivesse um pouco mais de formação a respeito da inclusão de alunos com 

necessidades especiais na rede regular de ensino, a professora Vania Lizie da Silva Lima 

também ficou receosa e preocupada com a sua prática, afinal, como incluir de fato aquela 

aluna de modo a favorecer-lhe uma aprendizagem significativa? Era a teoria que se 

apresentava na prática. 

Aos poucos a professora pôde conhecer as potencialidades e as dificuldades da 

estudante e assim, fazendo adaptações no currículo, pôde propiciar-lhe atividades motivadoras 

e desafiadoras durante as aulas. Dentre as atividades de rotina da aluna estão atividades que 

tentavam resgatar as expectativas de aprendizagem não desenvolvidas/alcançadas pela aluna 

em anos anteriores: as letras do seu nome, as letras do alfabeto, a sequência de números, as 

cores, as formas geométricas, partindo do contexto e do cotidiano da estudante e 

flexibilizando o Currículo, com os mesmos temas “conteúdos” abordados na sala de aula, com 

diferença nas estratégias e metodologias, e adaptação de recursos.  

 No início, a estudante não demonstrava muito interesse pelas atividades (já que havia 

mudado a professora da classe), nem mesmo prestava atenção no que a professora queria lhe 

dizer, mas devagar esse comportamento foi sendo modificado. 

 Para que a aluna pudesse reconhecer as letras, a professora elaborou fichas que 

associam a letra a um objeto/figura de uso habitual da criança em outras situações que não da 

escola. Hoje ela não só aponta as letras que a professora pede, como busca as fichas na lousa, 
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quando lhe é solicitado; aponta figuras; demonstra desejos e interesses; participa das rodas de 

leitores, folheando e observando os livros que lhe são oferecidos, fazendo leitura de imagens; 

participa dos grupos, ouvindo e prestando atenção no que seus companheiros lhe dizem (além 

de sempre ter uma tarefa predefinida nos grupos); canta e dança (ainda que de joelhos) nas 

aulas de Arte; brinca com a bola e outros materiais nas aulas de Educação Física; faz 

contagem de tampinhas e palitos ainda que sem fazer correspondência termo a termo; rasga 

ou amassa folhas de revistas ou jornais velhos para realizar atividades que lhe são propostas; 

pinta com lápis de cor, giz de cera ou cola colorida desenhos específicos das aulas; ouve 

atentamente quando a professora lhe conta histórias, fazendo uso de fantoches; para a 

contagem e enumeração, a professora utiliza recursos de materiais concretos.  

Outros recursos bastante utilizados durante as aulas com a aluna são: quadro de velcro, 

computador como meio de estimulação da linguagem para facilitar o processo de 

aprendizagem da aluna  com imagens, vídeos, músicas etc.; jogos diversos de uso comum dos 

alunos da sala; plano inclinado com garras; formas geométricas e numeração cardinal e braile; 

tesoura mola; mesa escolar adaptada; tangram; alfabeto móvel; blocos lógicos; palitos de 

sorvete; tampinhas coloridas; quebra-cabeça, entre outros. 

Atualmente ela atende a várias comandas dos educadores e consegue comunicar-se, 

ainda que em poucas palavras, dentre outras inúmeras coisas que já é capaz de fazer. 

O trabalho iniciado este ano na SAPES/DF com a professora Vânia Pacheco, que 

realizou uma avaliação inicial, pontuando as fragilidades e habilidades da aluna, as 

necessidades de uso de comunicação alternativa, as tecnologias assistivas adequadas para 

diminuir as barreiras que impendem a comunicação, a oportunidade de fazer registros através 

do uso de software, comunicadores, pranchas de comunicação, além de um espaço preparado 

para atuar com a aluna. Possibilitam-na a apresentar avanços na aprendizagem, bem como, no 

seu desenvolvimento motor.   

As atividades de rotina dão a aluna L. condições de participar das aulas e atividades 

que compõem o currículo, trazendo significância para seu dia a dia na sala regular. Suas 

dificuldades de socialização estão sendo amenizadas em função das atividades coletivas 

proporcionadas na sala regular, na Sapes, bem como nas aulas de Educação Física. 

Desta forma, seu repertório linguístico tem se ampliado, e L. tem buscado novas 

formas de comunicação, por meio de pranchas e do boardmarker. A comunicação alternativa 
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com o auxilio desses recursos e do computador dá a ela liberdade para expressar-se de forma 

significativa, deixando-a menos ansiosa e mais participativa, favorecendo seu 

desenvolvimento integral. 

 

Conclusão 

Tendo em mente todos os aspectos abordados anteriormente, é possível concluir que 

quando pensamos em gestão democrática, participativa e inclusiva devemos pensar na 

responsabilização coletiva pelas ações da escola e pelas decisões em relação ao seu 

funcionamento, organização e estrutura. 

É fato que estamos vivenciando um momento em que a diferença deve estar em pauta 

e, considerando-se a complexidade e a amplitude do ato de ensinar, a LDBEN n. 9394/96 

estabelece que a garantia do acesso e permanência de jovens e crianças na escola requer, 

conforme seu artigo 59, entre outros aspectos, currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização, que sejam específicos para atender às diversas necessidades de 

todos os estudantes, inclusive daqueles que compõem o público-alvo da educação especial: 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/TGD e altas habilidades/superdotação. 

A partir dessa concepção, pensar numa escola com gestão escolar democrática e 

participativa é pensar numa escola aberta para a toda comunidade que a rodeia e que a integra. 

Nesse contexto, o Projeto Político Pedagógico consolidará as intenções da escola, assumidas 

como compromisso político e pedagógico da comunidade escolar, e derivadas de uma 

reflexão/avaliação a partir da concretização das relações educacionais cotidianas, sempre 

buscando constituir a consciência coletiva.  

É inegável que cada um tem um papel fundamental para a construção da gestão 

democrática na escola. Desde o diretor, peça chave e norteadora de todo o trabalho da equipe 

até o aluno, a família, professores (incluindo aqui o professor do APE), o coordenador 

pedagógico, enfim, toda a comunidade escolar. 

Sabemos que esse trabalho coletivo não é tarefa fácil, entretanto, não devemos desistir, 

ainda que haja vários entraves no nosso caminho; aos poucos conseguiremos resultados que 

se concretizarão ao longo dos anos. Assim, devemos buscar construir práticas pedagógicas 

significativas na escolarização dos alunos PAEE e sermos também um fator de proteção ao 

seu desenvolvimento. 
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Partindo dessas concepções, a inclusão tem sido uma realidade na EE Francisco 

Molina Molina, pois sabemos que a escola precisa ser acolhedora, inclusiva e, acima de tudo, 

precisa investir no diálogo entre professor e aluno/família.  Quando há investimento nas 

relações entre professor e aluno/família, certamente, a escola contará com um aluno mais 

confiante, com a autoestima elevada e isso fortalecerá a sua autonomia e suas capacidades, 

para realizar todas as atividades propostas sem medo de errar. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho sobre Práticas Pedagógicas na Classe Hospitalar tem por finalidade 

apresentar a importância da continuidade aos estudos escolares de crianças e adolescentes 

hospitalizados, possibilitando seu retorno à escola; através de um clima acolhedor que permite 

à livre expressão emocional da criança.  Ela tenderá a reagir com seus sentimentos, positivos 

ou negativos, livremente, e poderá estar mais apta a lidar com suas dificuldades, por encará-

las com certa normalidade e como um obstáculo transitório a ser vencido, principalmente no 

campo da aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Classe Hospitalar. Psiquiatria. Pedagogia. Aprendizagem.Escola. 

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho caracteriza-se pela diversificação de atividades a Classe Hospitalar do 

Instituto de Psiquiatria Infantojuvenil por ser multisseriada, atende crianças e adolescentes 

internados em regime de internação e semi-internação 

A educação de crianças com necessidades especiais vem tomando grande impulso nos 

últimos anos, exigindo a implantação de uma política de inclusão no sistema regular de 

ensino. A demanda (procura) que se impõe e o acesso à Educação Básica a todos que dela 

necessitam, de modo a garantir, promover e contribuir com o desenvolvimento da construção 

do conhecimento para estas crianças. 

1-Pedagoga,Psicopedagoga,professora de Classe Hospitalar do Instituto de Psiquiatria Infanto Juvenil-
HCFMUSP 
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Entende-se e se define como educandos com necessidades especiais àqueles que 

apresentam dificuldades de acompanhamento das atividades curriculares por condições e 

limitações específicas de saúde. 

A maioria das doenças psiquiátricas é potencialmente tratável, o que resultaria tanto à 

criança quanto aos que a cerca uma considerável diminuição do sofrimento vivido até então, e 

uma maior perspectiva em relação à qualidade de vida e ao seu crescimento sócio-psíquico-

emocional-intelectual saudável, tendo em vista que esta é uma fase de grande importância 

para o desenvolvimento da personalidade do futuro adulto.  

Pode-se dizer, então, que a criação da Classe Hospitalar Psiquiátrica é uma estratégia 

que possibilita acompanhamento pedagógico-educacional, contribuindo para a reinserção 

social do paciente. 

O papel do professor está em agir como um estimulador das capacidades e 

habilidades; começa a ocorrer à construção do conhecimento, através de propostas 

alcançáveis e de respeito as suas dificuldades, cabendo a ele modificar suas estratégias de 

ação, para que o aluno aos poucos consiga autonomia na realização de suas tarefas. 

DESENVOLVIMENTO: 

A prática da pedagogia hospitalar 

Adoecer faz parte da vida, entretanto, algumas doenças levam à hospitalização. O caso 

torna-se mais grave quando o paciente em questão é uma criança e a causa de internação, 

além de ser alguma debilidade física, traz a marca da discriminação socioeconômica de nossa 

sociedade e, por esta razão, acaba se tornando crônica, prejudicando uma das etapas mais 

importantes da vida: a infância. 

Pode-se dizer, então, que a criação da Classe Hospitalar é uma estratégia que 

possibilita o acompanhamento pedagógico-educacional, contribuindo para a reinserção social 

do paciente. 

O ambiente da Classe Hospitalar necessita ser diferenciado, tem que ser acolhedor, 

com estimulações visuais, jogos, sendo assim um ambiente alegre e aconchegante onde as 

crianças e adolescentes internados encontram maneiras de viver a situação de doença, de 
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forma criativa e positiva. A sua finalidade também é recuperar a socialização da criança por 

um processo de inclusão, dando continuidade à sua aprendizagem 

A faixa etária dos pacientes varia de 6 a 18 anos. Para Classe Hospitalar, são 

encaminhados pacientes tanto da Unidade de Internação Infantojuvenil, que possui 10 vagas 

(09 leitos de internação e 01 de observação), quanto do Hospital - Dia Infantojuvenil (HDI), 

que possui 15 vagas, perfazendo um total de até 25 pacientes/dia os atendimentos ocorrem de 

forma individual ou em grupo, dependendo das condições clínicas da criança.   

  O aluno ao ingressar na Classe Hospitalar, é realizada uma sondagem inicial do 

conteúdo escolar, priorizando as matérias de português e matemática, visando diagnosticar 

problemas de aprendizagem. Durante essa avaliação pedagógica, objetiva-se também a 

construção de um vínculo afetivo sendo esse a base para a aprendizagem. 

Assim que ocorre o início das aulas na Classe Hospitalar da Psiquiatria Infanto juvenil, 

é feito contato com a escola de origem, propiciando condições mínimas para que o aluno que 

se encontra internado mantenha contato com os colegas e professores. Isto facilita para que 

seu retorno à escola ocorra de uma forma menos ansiogênica.  No caso de crianças que ainda 

não estejam matriculadas em escola, o contato ocorre com o sistema de ensino, responsável 

por prover e garantir esse acesso, ou dependendo das condições em que se encontra é 

matriculada na escola vinculadora. 

 As atividades diárias realizadas com essas crianças e adolescentes têm começo, meio 

e fim, esse diferencial é fundamental para que elas se sintam como capazes de realizar e se 

organizar, é fundamental o professor estar ciente que cada dia se constrói com planejamento 

estruturado e flexível, pois a criança irá percebendo que é possível caminhar em seu 

aprendizado de forma mais diretiva. 

A partir daí o planejamento pedagógico é elaborado, respeitando a necessidade de 

cada um; do seu processo de aprendizagem, partindo do centro de interesse da criança, de 

modo a criar atividades significativas para o aluno. Assim, dá-se início ao envolvimento do 

aluno em seu próprio processo aprendizagem. 

 

O Planejamento deve ter como base: 
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 Atividades adaptadas: conteúdo reduzido e com significados mais concretos, 

 Durante o suporte pedagógico são acrescidas atividades mais lúdicas e criativas, 

porém as mesmas não são consideradas em situações avaliativas. 

 Evitar exercícios e atividades em situações ambíguas e com instruções implícitas.  

 Atividades extraclasse que envolvam o nível e o conteúdo pedagógico.  

 Utilizá-lo como auxiliar de sala e ajudá-lo em situações de interação com o grupo. 

 Estratégias de manejo social – intermediação e cuidados 

 

No Instituto de Psiquiatria Infantojuvenil, os alunos participam das aulas diariamente, 

onde, acompanhados pela professora se dirigem à sala de aula. A frequência varia em função 

de suas possibilidades e/ou disposição. Após a aula, há um registro da professora sobre o 

conteúdo e o modo de reagir no grupo de cada um dos alunos. A partir destes dados se 

consegue semanalmente discutir com a equipe multidisciplinar, expondo através do ponto de 

vista pedagógico, para elaboração dos próximos atendimentos, através de um planejamento 

individualizado, daí a necessidade de um currículo flexível. 

O papel do professor está também em agir como um estimulador das capacidades e 

habilidades, assim começa a ocorrer à construção do conhecimento, através de propostas 

alcançáveis e de respeito as suas dificuldades, cabendo a ele modificar suas estratégias de 

ação, para que o aluno aos poucos consiga autonomia na realização de suas tarefas. 

É possível perceber que estar valorizando os alunos, através de suas atividades, resulta 

em um importante incentivo para sua autoestima, o que resulta em progressos no trabalho 

pedagógico. 

 

Um relato bem-sucedido 

Histórico Escolar 

          G.,9 anos, estudante, veio para atendimento indicado por uma psiquiatra que o avaliou 

em consultório particular, com o objetivo de elucidação diagnóstica. A mãe de G. relata que 

ele desde um ano e meio de idade, foi muito inquieto, impaciente e agitado. 
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Ela refere também que G. sempre foi muito resistente a mudanças na rotina, irritando-

se quando estas ocorriam. Por exemplo, no trajeto de casa para a escola quando isso era 

necessário, ficava irritado, chorava, gritava e às vezes agredia a mãe. 

Possuía outras manias como não poder mudar o corte de cabelo, em seu vestuário as 

bermudas deveriam sempre estar com as mesmas camisetas. 

Os comportamentos desruptivos de G., trazia dificuldades para mãe em saber como 

lidar, pois, ele ficava agressivo e agitado por coisas simples e cotidianas, e ela então, acabava 

também se irritando e brigando com ele. Ao mesmo tempo por perceber certas limitações em 

G. tinha dificuldades em colocar e manter limites. Em torno dos 4 anos, G. foi diagnosticado 

com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e medicado para isso, fez 

acompanhamento psicoterápico, sem resposta. 

Seu tratamento no Hospital – Dia Infantojuvenil (HDI) durou 05 meses e inicialmente 

houve uma piora em seu comportamento nas primeiras semanas, ele quase não ficava nas 

atividades multidisciplinares que lhe eram propostas. Entrava nas demais salas do HDI, 

gritava e xingava com frequência quando contrariado. 

Histórico Escola 

As queixas trazidas pela mãe, quando do ingresso nas aulas da Classe Hospitalar, 

foram que, desde que entrou na creche, era uma criança agitada, quebrava brinquedos, não 

fazia amigos e consequentemente era agredido. Inicia a partir daí terapia então com 4 anos e 

passa a tomar remédios para hiperatividade, segundo informações colhidas (SIC). Iniciou sua 

vida escolar na creche Mundo Infantil, frequentando até os quatro anos de idade. 

Em 2009, passa a cursar o Colégio Âncora, por mudança de ciclo escolar, as queixas 

sobre seu comportamento continuam, a mãe informa que a escola não consegue acolher a 

demanda de G., e no último ano de estudo, apesar de apresentar rendimento pedagógico 

satisfatório, seu comportamento é agravado, sua relação com as outras crianças fica difícil e a 

opção é a transferência de escola. 

Atualmente, está matriculado na Escola Estadual José Crispiniano Soares, onde foi por 

um mês aproximadamente, até ingressar na Classe Hospitalar.  

 Desde então, é mantido contato com a escola procurando adequar o conteúdo 

curricular, onde a mãe auxilia reforçando também em casa. 
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Aspectos Cognitivos 

 Logo que iniciou, foi utilizado como sondagem, para saber sobre seus conhecimentos 

prévios, o Teste de Desempenho das Atividades Escolares (TDE, Stein, 2005), um 

instrumento de avaliação sobre a leitura, à escrita e às habilidades matemáticas, sua 

classificação foi inferior, ao esperado para sua idade, com falhas de cunho pedagógico. Como 

ilustra o quadro abaixo: 

 

Resultado            

Escore  Bruto (EB) 

Classificação Previsão Escore Bruto 

(EB) a partir da idade 

Escrita 22 inferior 9 anos 

Aritmética 06 inferior 7 anos 

Leitura 59 inferior 9 anos 

Total ( EB) 87 inferior 9 anos 

  

     As dificuldades presentes nas áreas de Português e Matemática foram: 

•Só conseguiu resolver adição e subtração simples, não domina divisão e nem multiplicação. 

•Na escrita, não coloca, confunde L com U, aglutina letras em palavras polissílabas. 

•Em leitura de palavras teve desempenho favorável, com ritmo e pronúncia adequados. 

Entretanto, ao interpretar textos possui ideias confusas, principalmente em questões 

subjetivas.  

•Ao redigir uma história simples utilizando uma sequência de fatos com começo, meio e fim, 

também teve dificuldades de elaboração. 

Uma grande dificuldade que se apresenta é com relação à agitação excessiva de G..Sua 

postura em grupo na sala é um impedimento para sua aprendizagem. Pede muito a presença 
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da mãe, anda pela classe e grita, fazendo “birra”, quando não é feito o que quer, não se 

concentrando nas atividades de maior elaboração. 

Nos primeiros contatos, sua mãe participou das aulas, pois ele chorava, o trabalho foi 

feito valorizando suas produções, elogiando seus bons comportamentos, resgatando assim sua 

autoestima; constituem estratégias encontradas para conseguir que G. se organizasse e 

pudesse concentrar-se minimamente. 

Em meados de abril, seu atendimento passa a ocorrer em grupos menores, havendo 

evolução em sua construção pedagógica, mas ainda se dispersa, com muito mais facilidade do 

que é esperado para sua faixa etária, comprometendo sua aprendizagem. Precisa de mediação 

constante para realizar o que lhe é proposto de forma adequada. 

Suas atividades foram planejadas junto com a escola de origem, onde em parceria com 

a coordenadora pedagógica elaboramos um planejamento a ser seguido. 

Estando para completar o tempo de tratamento, o teste TDE, é reaplicado onde foi 

possível constatar melhoras em cálculos sua maior dificuldade. 

 

Resultado            

Escore  Bruto (EB) 

Classificação Previsão Escore Bruto 

(EB) a partir da idade 

Escrita 25 médio 9 anos 

Aritmética 15 médio 9 anos 

Leitura 62 médio 9 anos 

Total ( EB) 102 médio 9 anos 

     

      Apesar de alguns avanços pedagógicos, G. necessita de um trabalho pedagógico 

especializado, por se dispersar com muita facilidade e frequência, seu ritmo de aprendizagem 

não é o mesmo do que se exige. Portanto, ainda precisa de um projeto específico que respeite 
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esses momentos de dispersão e proponha estratégias para que ele consiga focar sua atenção e 

mantê-la por tempo cada vez maior 

Aspectos Comportamentais 

Quando chegou à Classe Hospitalar, a agitação e a inabilidade social de G. eram as 

queixas principais da mãe. Notou-se que embora demonstrasse vontade pelo convívio social, 

muitas vezes apresentava comportamentos inadequados e descontextualizados. Insistia em 

suas “vontades”, não ouvia as pessoas e gritava muitas vezes de forma bastante infantil para 

chamar atenção, pareciam ser esses seus únicos recursos.  

G. apresentava dificuldades para lidar adequadamente com situações que lhe acarretassem 

frustrações ou que envolvessem algum tipo de conflito de interesse. 

Em aula, por dominar bem o computador e gostar de fazer pesquisas (fotos de cães, do 

Sirius Black entre outras), uma das estratégias utilizadas foi explorar o conteúdo aos 

personagens, visando de forma empírica trabalhar pesquisas e outros aspectos necessários ao 

seu aprendizado. 

Considerações finais: 

G. apresentou melhora em seu contexto social, mas ainda necessita de um retorno 

positivo. Apesar de sua evolução, ainda tem muitos aspectos a serem desenvolvidos para que 

adquira maior independência em seu percurso social e acadêmico. 

É necessário continuar estimulando a construção de sua autoestima mais positiva, 

acompanhando-a em situações de grupo e construindo com ele a possibilidade de participação 

individual mais adequada. 

REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Classe hospitalar e atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações. Brasília: MECSEE, 2002 

 

FABRÍCIO, Nívea Maria; SOUZA, Vania; ZIMMERMANN, Vera. Singularidade: na 

inclusão. São Paulo: Pulso, 2007. 

FONSECA, Eneida. Atendimento: ambiente hospitalar. 2.ed. São Paulo: Memnon, 2003. 



Boas Práticas na perspectiva da Educação Especial Inclusiva 

Volume I - 2015 

 

143 
 

 

SOMOS UM TODO, E TODOS SOMOS DIFERENTES. 

PROJETO VITRAL - PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO REGULAR 

 

Zilda Cristina Alves
1
 

 

Resumo  

Em minhas experiências em sala de aula regular e sala de recursos, tenho notado uma grande 

imaturidade emocional dos alunos para lidar com conflitos.Acredito que a educação 

institucional atual, pode e deve auxiliar seus alunos a superar estas crises, que geram tantos 

problemas disciplinares dentro e fora da escola.Se a função da escola é entre outras 

desenvolvimento da convivência humana, penso que muito pouco tem sido feito efetivamente 

neste âmbito dentro dos espaços escolares.Este projeto tem o objetivo de estruturar ações 

praticas de exercitar o amadurecimento emocional individual e coletivo, entender e aceitar as 

diferenças pessoais e de outros, colocar-se em diferentes posturas e posicionamentos e 

racionalizar o melhor modo de agir e pensar sobre as coisas, propor a superação de seus 

limites conflituosos, melhorar a convivência, diminuir os índices de casos de violência escolar 

causados por pré conceitos, aumentar o nível de compreensão dos alunos quanto a 

dificuldades de aprendizagem e deficiências, entre outros benefícios que não poderemos 

mensurar, com base em estudos científicos de autores como Augusto Cury, e utilizar como 

recursos, a análise dos próprios alunos, de situações conflituosas ocorridas dentro da escola, 

de forma racional e humana, intermediadas por conselheiros e/ou pessoas que forem 

pertinentes ao caso. 

Palavras chave: inteligência emocional, convivência humana, posicionamentos inteligentes. 

 

 

                                                           
1
Neurocientista, Professora Especialista E.E. “9  de  Julho” 

Diretoria de Ensino: Taquaritinga: melissa.cristina@hotmail.com 
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Introdução 

Este projeto surgiu da necessidade da sociedade escolar atual de inferir ações nos 

comportamentos dos alunos, pois a incidência de praticas de violência sejam diretas ou 

indiretas, individuais ou coletivas, tem aumentado assustadoramente. 

Muitos cientistas têm citado estes comportamentos como uma imaturidade emocional 

grave, presente na sociedade atual, como por exemplo: Augusto Cury, Médico, Psicanalista, 

Escritor e Diretor da Academia da Inteligência, nos livros: “O Código da Inteligência”, 2008; 

“Inteligência Multifocal”, 1999, entre outras obras; Daniel Goleman, Psicólogo, escritor, 

jornalista e consultor empresarial, no livro: “Trabalhando com a Inteligência Emocional”, 

1999 entre outros. 

Há uma grande dificuldade dentro do espaço escolar em reprimir estas práticas. Porém 

estes mesmos autores, colocam que a repressão não é o melhor caminho, e sim um 

amadurecimento emocional real, através de exercícios de racionalidade e de postura diante de 

fatos cotidianos, provocar situações de vivencias onde o aluno possa ampliar sua visão de 

mundo e histórias de vidas, que acabam compondo e justificando certas atitudes, e 

principalmente dar a estes alunos uma ferramenta de fortalecimento emocional de 

transformação e superação dos seus pré-conceitos e conflitos, para que de fato a escola tenha 

sua parcela de ação em prol ao relacionamento saudável coletivo e individual, resgatando 

valores éticos e morais, capacitando-o a nutrir amor-próprio e imagem positiva de si, somente 

um cidadão saudável pode gerar uma sociedade saudável. 

Desenvolvimento 

Muitos são os tipos de conflitos existentes na escola que este projeto atua, desta forma 

a princípio foi colocadas prioridades de ações como consta o quadro a baixo, eles surgem 

através de reclamações que os alunos especiais me trazem durante a aula, queixas levadas 

para a professora mediadora, observações por professores comuns e ou funcionários. 
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Conflito     Envolvidos   Ação realizada      Ação a realizar     Resultado 

esperado 

Bullying Aluno da educação 

especial. 

Alunos do 6º B, 

9ºD,1ª A 

1) Conversa com 

aluno da educação 

especial.  

1)Conscientização da 

turma sobre aceitação 

do diferente. 

 

Melhora na 

convivência 

dos alunos. 

Atitudes 

cooperativas. 

Agressividade 

para com 

professores 

Alunos da 

educação especial 

do ano: 8ºD, 1ªA, 

2º C, 7ºA 

1)Conversa com 

aluno da educação 

especial  

1)Diálogos de grupo. 

2)Dinâmicas de 

grupo.  

3)vídeos curtos . 

 

Respeito com 

professores. 

Relações 

cooperativas. 

Automutilaçã

o 

Alunos da 

educação especial  

e regular do ano: 

8ºD, 1ªA, 2º C, 7ºA  

1)Conversa com 

aluno da educação 

especial  

1)Diálogos de grupo. 

2)Dinâmicas de 

grupo.  

3) vídeos curtos . 

 

Aceitação de 

si. 

Superação de 

conflitos 

internos e 

sociais. 

Acompanham

ento clínico 

especializado. 

 

Todas estas ações são realizadas por: Professora Zilda, Coordenadoras, Diretor 

Escolar, Professora Mediadora, convidados. 

          Cronograma de ações 

Período Ação Realizado por 

1º bimestre Identificação dos alunos 

especiais, na Unidade 

Escolar. 

 Inicio de avaliação. 

Orientações familiares. 

Prof.ª Zilda, 

Coordenadoras: Ketriri e 

Cláudia,. 

2º bimestre Identificação das queixas para 

enquadramento do conflito 

(bullying, agressão, etc.) 

Continuidade de Avaliação. 

Planejamento e implantação 

dos projetos de aula para estes 

alunos em sala de recursos 

com base nas avaliações. 

Conscientização dos 

Prof.ª Zilda, 

Coordenadoras: Ketriri e 

Cláudia, Diretor Júlio, 

Professora mediadora 

Siomara, 

Supervisão Escolar. 
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professores para melhor 

atender estes alunos em sala 

de aula. 

Orientações  familiares. 

 

3º bimestre Avaliação periódica das ações 

realizadas. 

Replanejamento de ações. 

Conscientização dos 

professores para melhor 

atender estes alunos em sala 

de aula. 

Orientações  familiares. 

Prof.ª Zilda, 

Coordenadoras: Ketriri e 

Cláudia, Diretor Júlio, 

Professora mediadora, 

Siomara, Supervisão Escolar. 

4º bimestre Avaliação periódica das ações 

realizadas. 

Replanejamento de ações. 

Conscientização dos 

professores para melhor 

atender estes alunos em sala 

de aula. 

Orientações  familiares. 

Avaliação do projeto Vitral 

Prof.ª Zilda, 

Coordenadoras: Ketriri e 

Cláudia, Diretor Júlio, 

Professora mediadora 

Siomara, Supervisão escolar, 

Corpo docente, 

Alunos e familiares 

envolvidos no projeto. 

 

  Avaliação 

O projeto será avaliado ao final do ano letivo, por todos os envolvidos no projeto,  

sendo que as famílias, alunos e professores  responderão  questionários opinativos, e 

sugestivos, posteriormente será realizada uma tabulação destas respostas, será também 

realizada uma  análise da incidência de queixas feitas pelos alunos e professores, e tabuladas 

para comparações quantitativas. 

Com base nestas informações o projeto se reestruturará para o ano seguinte. 

 

Considerações finais 

Este projeto fez se necessário ao longo do processo escolar neste ano de 2015, onde 

estive compondo a equipe docente nesta Unidade Escolar, até o momento o maior avanço tem 

sido a aceitação da turma regular em relação ao aluno com deficiência, por ter um currículo 

adaptado e desta forma diferente, e não era bem compreendido o porquê desta diferença, bem 
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como uso de materiais diversificados, tenho a convicção que no ano seguinte este projeto 

alcançará melhores resultados (apesar de ainda não termos realizado a avaliação do mesmo) 

pois espero que seja implantado e refletido deste o inicio das aulas e poder contar com mais 

auxilio de recursos humanos, a princípio não era um projeto, era apenas ações necessárias 

para suprir conflitos, mas que, com a demanda e incidência, foi preciso racionalizar estas 

ações, onde eu coloquei em forma de projeto, esclarecendo que toda a equipe escolar se 

empenha em prol a estas ações, e que a maior parte destas, são previstas em lei,  desta forma, 

o projeto que chamei de Vitral ( peças diferentes que se encaixam formando um todo) é, na 

verdade, uma organização das ações realizadas, e o que se espera delas, porém com uma visão 

mais humanista e psicológica, do que simplesmente pedagógica e legal. 
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