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PREFÁCIO

Sempre é um desafio escrever um prefácio, pois representa a porta 
de entrada para horizontes de saberes e de conhecimento. Mas é um de-
safio que sempre vale a pena!

O livro EDUCAÇÃO INCLUSIVA: SUJEITOS, SABERES E 
PRÁTICAS é um convite para uma leitura atenta e minuciosa acerca de 
temáticas que versam sobre situações emergentes e contemporâneas, as 
quais perpassam o cotidiano escolar e circulam as práticas educativas e 
pedagógicas, desde o âmbito da gestão escolar às ações de sala de aula.

A escrita deste livro consiste no resultado de estudos realizados 
por profissionais da educação, entrelaçados às concepções, vivências e 
percepções relacionadas ao contexto da educação especial na perspectiva 
inclusiva. Buscar subsídios que problematizem e desafiem a investigação 
de pressupostos teórico-metodológicos representa uma estratégia de re-
flexão oportuna em tempos de uma educação contemporânea, na inten-
ção de promover um encontro estreito entre a formação de professores e 
a prática pedagógica. 

Os conceitos de educação inclusiva e educação especial são apre-
sentados e atrelados às concepções teóricas e às relações pedagógicas, 
com reverberações às rotas educacionais, dialogando também com o ce-
nário pandêmico. Os textos foram pensados e escritos por profissionais 
da educação, de modo a potencializar as vozes e a interação dos prota-
gonistas que vivenciam o cenário de educação inclusiva no município de 
Caxias do Sul. Este livro é, portanto, a materialização do engajamento 
pela causa da educação especial inclusiva e se vincula às reflexões e sis-
tematizações referentes a esse propósito. São escritas que provocam e 
instigam o leitor a adentrar nas relações pedagógicas, conhecendo os de-
safios que precisam ser construídos, como processo individual e social, 
no propósito de potencializar a formação humana e dar continuidade aos 
desdobramentos de formação docente. Que outras iniciativas de autorias 
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se manifestem a partir deste movimento! 
Agora, é a sua vez, leitor, entre no livro, vale a pena!

Carla Roberta Sasset Zanette



GESTÃO PÚBLICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA
Marijara Gobbi1

Carla Roberta Sasset Zanette2

(...) pouco tempo depois tinha construído uma ponte. 
Na verdade, meia ponte,

que chegou até a ponte do vizinho. 
Ele, então, atravessou o rio. (ROCHA)

Somos professoras da Rede Municipal de Ensino (RME) de Caxias 
do Sul e estivemos à frente do setor pedagógico, no ano de 2020, e aqui 
tratamos especificamente da Educação Especial. 

Iniciamos nossa escrita com o trecho do livro infantil A Ponte, de 
Eliandro Rocha, relembrando um dos raros momentos presenciais do ano 
de 2020 em que o Setor da Educação Especial da Secretaria Municipal 
da Educação (SMED) teve com os professores atuantes no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). Naquela ocasião, utilizamos essa his-
tória de forma simbólica para restabelecer a relação de proximidade entre 
SMED e escolas que estava adormecida.

De certo, não contávamos com um vírus desconhecido e perigoso 
a assombrar nossos planos, que trouxe consigo tantas restrições e, entre 
elas, o distanciamento social e suspensão das aulas presenciais.

Entretanto, o Coronavírus não foi páreo para que nos mantivés-
semos firmes em nosso propósito. Além de todos os desafios e tensões 

1 Especialista em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializa-
do. Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul. Email mgobbi@gmail.
com.

2 Doutora em Educação. Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul. Email 
crsasset@ucs.br.
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vivenciados neste ano marcado pela pandemia, percebemos a necessi-
dade de não perdermos o vínculo com os professores do AEE, mesmo a 
distância. 

O Setor da Educação Especial, por meio de sua assessoria pedagó-
gica, foi incansável na busca de estratégias de manutenção das orienta-
ções voltadas ao AEE, bem como fomento à qualificação dos professores, 
oferecendo formação continuada por meio de lives, videoaulas, reuniões 
virtuais e cursos on-line.

Enquanto professoras, com boa parte da trajetória dedicada à 
Educação, e, particularmente à Especial, olhamos para trás e observamos 
o quanto caminhamos em prol de uma educação inclusiva, em que crian-
ças e adolescentes têm a possibilidade de conviver em espaços escolares 
mais acolhedores. 

Acreditamos que, futuramente, lembraremos dos debates e discus-
sões sobre estratégias de ensino e práticas pedagógicas, que nos permiti-
ram construir o ambiente escolar favorável e atento às diferenças, vislum-
brando o caminho trilhado pela Rede Municipal de Ensino de Caxias do 
Sul ao longo desses mais de 10 anos de Educação Especial na perspectiva 
inclusiva.

Não se trata somente de colocar em prática os textos legais, por 
meio de políticas públicas voltadas para a Educação Especial, mas tam-
bém em assumir nossa postura de educadores. Tal função implica no 
constante desafio de lidar com as mais variadas formas de ensinar e de 
aprender. 

O presente texto tem por objetivo registrar e apresentar o percur-
so trilhado pelo Setor da Educação Especial da Secretaria Municipal de 
Educação de Caxias do Sul, durante o ano de 2020, diante de uma reali-
dade pandêmica. Um setor que foi constituído especificamente para ge-
renciar a educação especial do ano de 2020, tendo um grupo de professo-
ras que tinham o propósito de aproximar a Mantenedora e os professores 
da Educação Especial, restabelecendo o diálogo e a parceria entre as par-
tes, bem como valorizar seus saberes e experiências para que pudessem 
realizar seu trabalho na escola com confiança e sentimento de amparo 
por parte da Mantenedora. 

Cabe destacar que o trabalho neste grupo de quatro assessoras 
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pedagógicas iniciou na Secretaria da Educação em fevereiro de 2020 e, 
por consequência da Pandemia ocasionada pela Covid-19, tivemos que 
atuar em teletrabalho e escalas presenciais, dificultando o contato diário 
com toda a equipe. Somente em setembro, iniciamos a retomada do tra-
balho presencial de forma mais consistente. Em outubro, recebemos uma 
professora especializada em educação de surdos, fluente em Libras, que 
passou a contribuir com a equipe.

Este relato retrata as atividades desenvolvidas por esta equipe em 
um ano que para todos foi diferenciado em função da Pandemia que oca-
sionou a suspensão das aulas presenciais, com professores planejando au-
las em casa e estudantes realizando atividades de forma não presencial.

Neste novo contexto, a educação precisou se adequar e criar medi-
das para garantir o ensino aos seus estudantes de forma não presencial. 
O ensino híbrido passou a acontecer, construindo um novo fazer pedagó-
gico que necessitou maior envolvimento da escola, famílias e estudantes.

No começo houve muitos medos, incertezas, receios; no entanto, 
os desafios que surgiram foram de certa forma superados pela vontade e 
dedicação de cada um, pois todos se esforçaram para fazer o seu melhor.

Com os estudantes público da Educação Especial a preocupação 
e a atenção também surgiram nesta nova situação. Felizmente, a dedica-
ção dos profissionais da RME garantiu que eles pudessem ser olhados e 
atendidos da melhor forma possível.

A Assessoria Pedagógica da Educação Especial buscou, ao longo 
do ano letivo, orientar e acompanhar o trabalho realizado no intuito de 
garantir que, mesmo no ensino a distância, os estudantes da Educação 
Especial fossem realmente assistidos. Para isso foi necessário pensar e 
conduzir o trabalho pedagógico nas escolas de uma nova forma, tendo o 
cuidado e a preocupação em qualificar as práticas pedagógicas dos pro-
fessores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como 
orientar Equipe Diretiva, Coordenação Pedagógica, professores e fami-
liares nesse processo de Estudos Monitorados não presenciais.

Muitas ações foram criadas pelo Setor da Educação Especial em 
virtude do cenário pandêmico. Foi necessário buscar novas formas de 
aproximação com a comunidade escolar, a fim de manter vivo o víncu-
lo com a Mantenedora para compartilhar conhecimentos, orientações, 
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informações e experiências com o objetivo de fomentar a educação inclu-
siva de forma efetiva.

Com base no que foi descrito, na sequência, descrevemos as ações 
realizadas pelo setor da Educação Especial, da Secretaria Municipal da 
Educação de Caxias do Sul, de fevereiro a dezembro de 2020.

SERVIÇO DE CUIDADORIA EDUCACIONAL

A RME de Caxias do Sul mantém convênio com uma empresa 
terceirizada para prestação de serviço de Cuidadoria Educacional aos 
estudantes público da Educação Especial matriculados nas escolas muni-
cipais que necessitam de auxílio para locomoção, alimentação, cuidados 
de higiene, entre outros pertinentes ao contexto escolar, conforme previs-
to na Resolução CME nº 35/2017:

Art. 24 O Cuidador Educacional é o Profissional de Apoio 
Escolar previsto na Lei Federal nº 13.146/2015, que atua no 
apoio às crianças/estudantes com deficiência e/ou transtornos 
do espectro autista que apresentam alto grau de dependência 
no desenvolvimento das atividades escolares, auxiliando nas 
atividades de cuidado, de higiene, de alimentação, de locomo-
ção e outras pertinentes ao contexto escolar.

Após a solicitação desse serviço realizada pela equipe docente da 
escola, a equipe multiprofissional da SMED visita a escola ou a casa do 
estudante para efetivar observação técnica. Depois, viabiliza estudo de 
caso, a fim de decidir os encaminhamentos que considera mais adequa-
dos para cada situação. 

A empresa terceirizada gerencia a contratação dos cuidadores edu-
cacionais para as escolas de Ensino Fundamental. A equipe multiprofis-
sional define o perfil do profissional que deve ser contratado, de acordo 
com as características/necessidades do estudante. 

A SMED é responsável por oferecer curso de formação inicial 
aos candidatos para atuar na função periodicamente. Em 2020, devido à 
suspensão das atividades presenciais, foi possível realizar somente uma 
formação para ingressantes, a qual foi realizada no dia 14 de feverei-
ro. Nesse encontro foi abordado: contextualização sobre a política da 
Educação Especial na perspectiva inclusiva; caracterização do público 
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da Educação Especial; perfil do estudante que necessita do serviço de 
Cuidadoria Educacional; orientação sobre abordagem; acolhida; atribui-
ções do Cuidador Educacional; relação com os profissionais da escola; 
legislação; cuidados gerais; postura em sala de aula e outras orientações. 

Em parceria com um hospital público do município, no dia 03 
de março, aconteceu uma formação específica para alguns Cuidadores 
Educacionais que atuam com estudantes usuários de sonda nasogástrica 
e gastrostomia. O treinamento foi ministrado pela Enfermeira responsá-
vel pelo setor de Pediatria. 

Equipe Multiprofissional

Percebemos a necessidade de ampliação da equipe multiprofissio-
nal para realizar este trabalho de avaliação, a fim de agilizar os processos 
e dar retorno o mais breve possível às escolas e famílias que solicitam o 
serviço de Cuidadoria Educacional.

Cabe destacar que nos anos anteriores esta equipe era constituída 
por um único grupo formado por um assistente social, um psicólogo e 
um professor especialista em Educação Especial que atendiam a todas as 
81 escolas de Ensino Fundamental (EMEF) e as 45 escolas de Educação 
Infantil (EEI) com gestão compartilhada. Inicialmente esta organização, 
de certa forma, contemplou as demandas. Entretanto, com o crescente 
número de estudantes público da Educação Especial matriculados nas 
escolas da RME nos últimos anos, esta organização formada apenas por 
uma equipe resultou em demora nas avaliações e seus retornos às escolas 
e famílias.

Diante disso, neste ano de 2020, as equipes de avaliação foram 
estruturadas por núcleos formados por um grupo de escolas, constituído 
pelos profissionais do Setor Psicossocial da SMED (assistentes sociais e 
psicólogos) e o Setor da Educação Especial (professoras especialistas na 
área) para atender todas as solicitações das escolas da RME, resultando 
em sete equipes.

Entre os meses de fevereiro e março foram recebidos 80 pedidos de 
avaliação e reavaliação do Serviço de Cuidadoria Educacional, 24 pedi-
dos de Flexibilização de Carga Horária e um pedido para Atendimento 
Domiciliar.



12

Carla Roberta Sasset Zanette | Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado | 
Lúcio Costa de Andrade (Organizadores)

Destaca-se também que as fichas de encaminhamento para as de-
vidas solicitações foram reformuladas para serem mais objetivas e facili-
tar seu preenchimento por parte das escolas.

Essa nova organização possibilitou a realização de 58 visitas às 
escolas entre os meses de fevereiro e março, além da entrega do resultado 
das avaliações até maio. Devido à suspensão das aulas presenciais, esse 
processo foi interrompido. Mesmo com pouco tempo para dar continui-
dade a esta nova organização, tivemos feedbacks positivos das escolas de-
vido a maior agilidade resultante da ampliação de equipes para atender 
a demanda. 

ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS, ORIENTAÇÕES E 
REUNIÕES

Ao longo do ano letivo de 2020, nesta nova configuração de aten-
dimento não presencial, o Setor da Educação Especial realizou orien-
tações por meio de e-mail, telefone, aplicativo de conversa e reuniões 
virtuais com o grupo de professores do AEE.

Procuramos atender prontamente às solicitações, com o objetivo 
de orientar nas questões pertinentes à Educação Especial, esclarecendo 
dúvidas do AEE, quanto aos registros, documentações específicas, apon-
tamentos referentes às flexibilizações e adaptações nos planejamentos ou 
atividades, orientações sobre os estudos monitorados não presenciais, 
trabalho colaborativo entre professor referência e do AEE, com media-
ção da coordenação pedagógica e articulação com as famílias e outros 
profissionais para estabelecimento de parcerias.

Oficina sobre Registros Pedagógicos

Em 10 de março, foi oportunizada ao grupo de professores do 
AEE, uma oficina presencial sobre Registros Pedagógicos, a qual foi mi-
nistrada por uma professora atuante na função do AEE da nossa rede de 
ensino. 

Foi uma oportunidade para os professores iniciantes na fun-
ção ou aqueles que ainda apresentavam dificuldades em utilizar a pla-
nilha de registros pedagógicos on-line esclarecerem suas dúvidas de 
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forma prática, utilizando os computadores do Núcleo de Tecnologia 
Educacional Municipal (NTM). 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROGRAMA PRIMEIRA 
INFÂNCIA MELHOR

O programa Primeira Infância Melhor (PIM) é originário de uma 
política pública gaúcha que busca promover atenção às famílias com ges-
tantes e filhos de até 6 anos, em maior situação de vulnerabilidade, a par-
tir de sua cultura e experiência. O objetivo é garantir o desenvolvimento 
físico, intelectual, social e emocional integral das crianças. 

Atentos à necessidade de orientação para os profissionais que 
atuam nesse programa, o Setor da Educação Especial colocou-se à dis-
posição para auxiliar na formação continuada da equipe de visitadores 
do PIM, com as seguintes ações: 1) aula virtual com apresentação do 
panorama da educação especial na perspectiva inclusiva na RME, es-
clarecimentos sobre qual é o público da Educação Especial, bem como 
orientações e sugestões de intervenções e recursos para serem utilizados 
nas visitas às famílias e 2) reunião virtual com parte da equipe de profis-
sionais do PIM, a fim de esclarecer algumas dúvidas específicas quanto 
ao atendimento de crianças com deficiência atendidas pelo Programa.

ESCOLA ESPECIAL HELEN KELLER E PROJETO 
LIBRAS EM AÇÃO

 A escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Helen 
Keller atende estudantes surdos de Caxias do Sul e de municípios da re-
gião, como também aqueles que possuem outras deficiências associadas 
à surdez. A escola tem como objetivo principal oferecer aos surdos uma 
educação de qualidade, embasada em uma metodologia e comunicação 
bilíngues: Língua de Sinais (viso-espacial) e Língua Portuguesa (modali-
dade escrita). Oportuniza, assim, a leitura, a compreensão e a interpreta-
ção de mundo, para uma real inclusão na sociedade.

Essa instituição se preocupa com as diferenças e questões rela-
cionadas especificamente à surdez: língua natural ou primeira língua, 
cultura surda, comunicação diferenciada e metodologias apropriadas. 
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Entende o Surdo como um sujeito capaz e com condições de aprender, 
porém com necessidades linguísticas especiais, com uma metodologia 
baseada na língua natural do Surdo, a Língua de Sinais, respeitando a 
individualidade de cada estudante.

Ciente das especificidades da escola, o setor da Educação Especial 
buscou aprimorar os conceitos pedagógicos já existentes na escola Helen 
Keller. Desta forma foram elaboradas as habilidades e conceitos Bilíngues3, 
e criado o plano de trabalho específico para atender às demandas linguís-
ticas e socioculturais do público atendido nesta instituição de ensino. 

Projeto Libras em Ação

Pensado especialmente para atender a Escola Municipal Especial 
de Ensino Fundamental Helen Keller, o projeto criado em 2020 para en-
trar em vigor no ano de 2021, tendo como principal objetivo garantir o 
direito linguístico para crianças e jovens surdos, por meio da estimula-
ção, ensino e desenvolvimento da Libras como 1ª língua e da Língua 
Portuguesa escrita como 2ª língua. Foram disponibilizados dois profes-
sores a mais no quadro de docentes da escola para assumirem o projeto. 

Conhecer as características das pessoas surdas e suas necessidades 
é ponto de partida para oferecermos estratégias pedagógicas adequadas 
a este público; especialmente num contexto pandêmico onde estudantes 
surdos estão distantes da escola e do espaço propício para aquisição da 
Libras. Desse modo, o projeto almeja minimizar os impactos causados 
pela pandemia para esse público. 

A Resolução do CME nº 35/2017 conceitua estimulação precoce 
como o atendimento de crianças com deficiência, defasagem no desen-
volvimento e de alto risco, de zero a três anos e onze meses de idade, no 
qual são desenvolvidas atividades terapêuticas e educacionais, voltadas 
para o desenvolvimento global, contando fundamentalmente com a par-
ticipação da família.

Sendo assim, além das crianças surdas da educação infantil, com-
preendidas entre quatro e cinco anos, matriculadas na escola, o projeto 

3  Proposta de ensino usada em escolas especiais para surdos, que objetiva utilizar 
com a criança surda duas línguas no contexto escolar: a língua de sinais (primeira 
língua - materna) e a língua portuguesa (segunda língua).
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abre portas para acolher e atender as crianças surdas de zero a três anos 
e suas famílias com o intuito de apresentar precocemente a Libras e esti-
mular seu desenvolvimento comunicativo.

Visitas domiciliares

O setor da educação especial realizou levantamento do número 
de crianças com Deficiência Auditiva ou Surdez que frequentavam as 
Escolas de Educação Infantil com gestão compartilhada ou que eram 
atendidas pelo Programa Primeira Infância Melhor (PIM).

Após, mediante autorização das famílias, as assessoras da 
Educação Especial e as coordenadoras administrativa e pedagógica da 
EMEEF. Helen Keller realizaram visitas domiciliares, a fim de apresen-
tar o Projeto Libras em Ação, bem como convidar os responsáveis para 
conhecer a escola e, se for de seu desejo, matricular as crianças na insti-
tuição. Posteriormente, recebemos retorno da escola que muitas das fa-
mílias visitadas foram procurar a escola para matricular seus filhos. 

CANAL NO YOUTUBE

Criado como uma forma de acesso para todos os professores e 
demais interessados, com o intuito de tratar de assuntos relacionados à 
Educação Especial da RME de Caxias do Sul. Conteúdos do Canal: lives, 
série de vídeos, videoaulas. 

A sequência de lives, realizadas entre os meses de maio a julho, 
com a temática Educação Especial em tempos de quarentena, contou 
com a participação de professores e especialistas, os quais foram con-
vidados a debater temas afetos à educação especial, com mediação das 
assessoras pedagógicas do Setor da Educação Especial. Seguem os títulos 
e uma breve descrição das temáticas abordadas:

LIVE 1 - Atividades Domiciliares: possibilidades e desafios

A primeira live aconteceu em 15 de maio e contou com a parti-
cipação das professoras do Atendimento Educacional Especializado da 
RME de Caxias do Sul. Foram apresentadas sugestões e propostas de 
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atividades realizadas de forma não presencial com as crianças, jovens e 
adultos público da Educação Especial, neste momento de pandemia.

LIVE 2 - Impactos do isolamento social no desenvolvimento de 
pessoas com deficiência e autismo

Em 19 de maio, a live contou com a participação de profissionais 
das áreas de psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia debatendo so-
bre os efeitos do isolamento social no desenvolvimento das pessoas com 
deficiência e autismo. Foram sugeridas dicas de atividades a fim de mini-
mizar estes impactos.

LIVE 3 - Os benefícios das terapias com animais para pessoas com 
deficiência e autismo

Na última live do mês de maio, o debate foi sobre os benefícios das 
terapias com animais para pessoas com deficiência e autismo. Ótimos 
relatos foram apresentados nesta live com a presença de profissionais que 
trabalham em setores onde os animais fazem parte do tratamento dessas 
pessoas.

LIVE 4 - Estudos Monitorados Domiciliares para estudantes surdos

O mês de junho iniciou com a live que remete aos Estudos 
Monitorados Domiciliares para estudantes surdos, com o relato de como 
acontece na Escola Especial Municipal Helen Keller.

LIVE 5 – INAV: Instituto de Audiovisão

Na continuação das lives de junho, a próxima temática foi sobre 
Educação e Inclusão em tempos de quarentena, voltada aos estudantes 
com deficiência visual, por meio dos relatos da equipe do Instituto da 
Audiovisão (INAV).

LIVE 6 -Educação Especial e movimento

Em 17 de junho, a live teve como temática o movimento em suas 
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mais variadas formas de expressão. O convite foi estendido para dois 
profissionais da educação física da RME de Caxias do Sul, com uma 
caminhada significativa na educação especial e esportes adaptados, as-
sim como para uma bailarina, professora e pesquisadora de dança para 
corpos diversos.

LIVE 7 - Estudos não presenciais para os anos finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio: flexibilizações possíveis e necessárias

A sétima live teve como enfoque os jovens da educação especial 
e os desafios de pensar nas atividades não presenciais para este público, 
com a participação de professores da rede municipal e estadual de ensino 
de Caxias do Sul.

LIVE 8 - As múltiplas interfaces do AEE

Na última live, realizada no dia 06 de julho, os convidados para 
o debate expuseram as diferentes interfaces que o AEE tem na educa-
ção especial, com a participação de professoras do AEE falando sobre 
atendimento hospital e domiciliar e com a participação da professora e 
assessora de ações alternativas, inclusivas e diversidade do IFRS Bento 
Gonçalves.

Todas as lives estão disponíveis no Canal do Youtube Educação 
Especial - Caxias do Sul: https://www.youtube.com/channel/
UCKSmv3uSCLUiU7YH5Dx5AwQ/videos?view_as=subscriber.

Série de vídeos

A série de vídeos intitulada Especialmente em Casa, trata de uma 
parceria entre professores do AEE, escolas, famílias e Setor da Educação 
Especial no intuito de deixar registrado a caminhada dos Estudos 
Monitorados não presenciais; bem como valorizar o esforço e dedicação 
dos estudantes da Educação Especial e suas famílias.

A contribuição dos professores do AEE foi muito importante para 
que este projeto, com base nos registros audiovisuais disponibilizados pe-
las famílias, acontecesse. Ele é o retrato real do envolvimento e parceria 
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entre escola e família neste momento tão difícil para todos.
Professores do AEE e referência das turmas também enviaram 

seus relatos de como desenvolveram as propostas de atividades para os 
estudantes, relatando suas conquistas e desafios.

No total foram 66 vídeos enviados, editados e compartilhados em 
duas redes sociais: no Canal do Youtube Educação Especial – Caxias do 
Sul e na página do Facebook Aprender Brincando, em parceria com alguns 
profissionais da Educação Especial da Rede Municipal de Caxias do Sul.

Todos os vídeos da série estão disponíveis no 
Canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCKSmv3uSCLUiU7YH5Dx5AwQ/videos?view_as=subscriber.

Videoaulas

O setor da educação especial ofereceu vários momentos de apren-
dizagem por meio de videoaulas que foram norteadoras para o trabalho 
desenvolvido pelos professores, coordenadores pedagógicos e equipes di-
retivas das escolas, direcionadas às demandas pedagógicas da Educação 
Especial na perspectiva inclusiva. Os temas das aulas foram: 1) Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva: implementação 
na RME de Caxias do Sul e 2) Flexibilização Curricular: da conceituação 
à prática em sala de aula (vídeoaulas direcionadas aos professores dos 
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental). 

Todas as videoaulas podem ser assistidas no 
Canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCKSmv3uSCLUiU7YH5Dx5AwQ/videos?view_as=subscriber.

CURSOS DE FORMAÇÃO AOS DOCENTES

A Educação Especial contribuiu com muitos cursos de formação 
continuada ou de preparação de professores no ano de 2020. Também foi 
responsável por duas edições de cursos de formação continuada na área 
da Educação Especial na perspectiva inclusiva.

Curso de Educação Especial - primeira edição
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 Este projeto planejado e executado pela assessoria pedagógica 
da Educação Especial teve como objetivo qualificar e oferecer maio-
res subsídios para a prática pedagógica dos professores que atuam no 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) da RME de Caxias do 
Sul. O curso foi organizado em quatro módulos, abrangendo estudos 
sobre Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla, Altas habilidades/
Superdotação e Tecnologia Assistiva, totalizando 120 horas-aula.

Curso de educação especial - segunda edição

Uma segunda edição reformulada para atender os professores de 
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, bem como os que atuam 
na Educação Infantil e na Educação de Jovens e Adultos, foi oferecida.

Nesta segunda edição foram introduzidos os módulos: Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva e Flexibilização Curricular. Os demais 
módulos foram mantidos como na 1ª edição. O módulo Tecnologia 
Assistiva foi oferecido como módulo extra, totalizando 120 horas-aula.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE APOIO AO 
PROFESSOR

Diante da suspensão das aulas presenciais, orientamos os profes-
sores da RME que procurassem trabalhar de forma colaborativa no pla-
nejamento dos Estudos Monitorados não presenciais para os estudantes 
públicos da Educação Especial.

Com base nesse propósito, os professores foram convidados e mo-
tivados a tecer essa rede de saberes, contribuindo com sugestões de ati-
vidades e propostas pedagógicas, que foram compartilhadas no Portal 
da Educação da SMED, de modo a exercer a autoria e o protagonismo 
docente.

O setor da Educação Especial da SMED, por meio das assessoras 
pedagógicas e com a contribuição de professores especialistas na área, 
organizou diversas atividades como sugestão para este momento. Foram 
publicadas cerca de 120 sugestões de atividades e planejamentos com as 
devidas adaptações e flexibilizações, bem como indicação do público da 
Educação Especial mais adequado para cada proposta.
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Para isso, foram levadas em consideração as características indivi-
duais de cada estudante, analisando suas potencialidades e dificuldades 
descritas no Plano do AEE, em consonância com o Plano de Trabalho 
da turma na qual está matriculado. Esses dois documentos foram orienta-
dores nesse processo, pois sabemos que muitos professores eram inexpe-
rientes na função e não tiveram a oportunidade de atender os estudantes 
de forma individual ou acompanhá-los em sala de aula. Neste sentido, a 
contribuição da coordenação pedagógica e demais professores da escola 
que já conheciam este estudante foi essencial.

Os professores do AEE fizeram o possível para que as atividades 
oferecidas fossem acessadas pelas famílias; tanto por meio de ferramen-
tas digitais, como de forma física.

Foi estabelecido um canal de comunicação direta com os respon-
sáveis, a fim de orientar e explicar como intervir com seus filhos na rea-
lização das atividades. Ex: texto orientador, áudio ou vídeo, links com 
demonstração ou explicação da atividade, entre outros.

Algumas dicas foram sugeridas pela assessoria da Educação 
Especial para os planejamentos:

- Identificação das áreas de interesse pessoal do estudante, a fim de 
melhor engajá-lo na tarefa.

- Estimulação aos estudantes com altas habilidades em sua área de 
interesse com produções de sua autoria.  

- Variação do tipo, a quantidade das atividades e o tempo para me-
lhor manutenção do foco de atenção e do interesse.

- Utilização de estratégias que priorizem a experimentação de mate-
riais concretos. Utilização de diferentes recursos: jogos pedagógi-
cos prontos e confeccionados, músicas, vídeos, instrumentos musi-
cais, softwares e jogos educacionais.

- Montagem de uma rotina visual no qual as famílias utilizem du-
rante esse período de aulas não presenciais.

-  Organização de uma sacola ou caixa com jogos, livros e atividades, 
especialmente para os estudantes que possuem Plano Curricular 
Funcional Individual.

- Utilização de imagens, mapas, esquemas palavras-chave, lis-
tas, links de vídeos na flexibilização de forma complementar ou 



21

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

suplementar dos planejamentos dos professores referência.
- Utilização de ícones para identificar a tarefa a ser feita de modo a 

relacionar texto escrito com símbolo visual.
Link para acesso às atividades compartilhadas: https://educacao.

caxias.rs.gov.br/atividades-apoio-professor.

PASSATEMPOS PEDAGÓGICOS

Diante das restrições causadas pelo Coronavírus, o setor pedagógi-
co da SMED buscou estratégias para otimizar o tempo de nossas crianças 
e estudantes, fazendo uso dos recursos tecnológicos em prol da aprendi-
zagem. As atividades, intituladas Passatempos Pedagógicos para a qua-
rentena, não tiveram o caráter de substituir as aulas presenciais e foram 
disponibilizadas antes do período de início dos Estudos Monitorados 
não presenciais.

Criou-se um espaço no Portal da Educação com sugestões de di-
versas atividades, jogos e sites educativos para o público da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Especial contemplando diferentes habili-
dades, das mais simples às mais complexas, alinhadas aos pressupostos 
norteadores da Base Nacional Comum Curricular.

Pais, responsáveis e professores foram incentivados a participar 
para que as crianças e os estudantes da RME de Caxias do Sul tivessem 
acesso às sugestões e realizassem as atividades.

A Educação Especial na perspectiva inclusiva já faz parte da nossa 
rede de ensino. Estudantes com algum tipo de deficiência, transtorno do 
espectro autista ou alta habilidade/superdotação frequentam nossas es-
colas diariamente. Neste período de quarentena e aulas não presenciais, 
esse público que tanto necessita de estímulo ficou em casa, junto de suas 
famílias.

Perante essa realidade a proposta deste espaço foi de sugerir às fa-
mílias passatempos que pudessem contribuir para o desenvolvimento de 
estudantes com necessidades especiais enquanto estavam longe da escola 
e das terapias. A assessoria pedagógica da Educação Especial colaborou 
com a indicação de diversos sites e atividades on-line.

Link para acesso aos passatempos pedagógicos: https://educacao.
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caxias.rs.gov.br/passatempos-para-a-quarentena.

TELE AJUDA ESPECIAL

A SMED ofereceu um canal de atendimento voltado para escuta 
e orientação aos familiares de estudantes com necessidades especiais, da 
RME de Caxias do Sul.

O projeto, idealizado pelo Setor da Educação Especial, em parce-
ria com o Setor Psicossocial, teve início em abril e o contato deveria ser 
realizado via telefone.

As famílias tiveram à disposição professores, psicólogos, psicope-
dagogos, fonoaudiólogos e profissionais da área do serviço social.

A intenção foi prestar escuta qualificada e orientações para dú-
vidas e situações pontuais, podendo haver outros encaminhamentos, se 
necessário.

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS MONITORADOS

Com a necessidade da retomada das atividades escolares, mes-
mo que a distância, o Setor Pedagógico da SMED criou um Protocolo 
Orientador para os Estudos Monitorados não presenciais.

Tendo em vista a singularidade do público da Educação Especial, 
o Setor da Educação Especial criou um protocolo específico para pro-
curar atender às especificidades dos estudantes com deficiência, autis-
mo e altas habilidades matriculados nas escolas municipais de Ensino 
Fundamental de Caxias do Sul.

O Protocolo da Educação Especial está disponível em: https://
gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2020/05/312fb222-a4da-48f6-a-
83c-1c6f4be4f360.pdf.

ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO ANO LETIVO

Devido ao contexto enfrentado pelas escolas, as diretrizes para o 
fechamento do ano letivo de 2020 tiveram que ser revisitadas. Muitos 
debates foram necessários para que o Parecer do Conselho Municipal da 
Educação nº 25/2020 fosse homologado. Nele, todas as diretrizes para 
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orientar as escolas quanto ao fechamento do ano letivo de 2020 estão 
descritas.

A partir deste documento, o Setor da Educação Especial preocu-
pou-se em detalhar as orientações no que diziam respeito aos estudantes 
com deficiência, autismo e altas habilidades. Orientações escritas em do-
cumentos oficiais, lives e reuniões remotas foram realizadas com o intuito 
de auxiliar a comunidade escolar. Sem contar os contatos realizados pelo 
grupo oficial de aplicativo de conversa (no qual decidimos deixar aberto 
todas as quintas-feiras para sanar dúvidas) e orientações individualizadas 
aos professores.

LIVRO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Com o intuito de contribuir para a continuidade da formação dos 
professores, no que diz respeito à Educação Especial na perspectiva in-
clusiva, o setor organizou uma coletânea de textos escritos pela assesso-
ria pedagógica, professores da RME de Caxias do Sul e convidados. O re-
sultado final foi uma bela obra, intitulada Tecendo experiências na Educação 
Especial com cerca de 20 artigos. O livro está disponível em: https://edu-
cacao.caxias.rs.gov.br/publicacoes-2020 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO SETOR DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Como finalização do processo orientado pela equipe de Assessoria 
da Educação Especial no ano de 2020, foi oportunizada uma avaliação 
institucional, na qual os professores atuantes no AEE foram convidados 
a manifestar sua opinião referente ao desempenho da equipe de profis-
sionais que atuaram na Secretaria da Educação, no Setor da Educação 
Especial, no ano de 2020, demarcado pela pandemia. Cerca de 90% dos 
professores responderam ao questionário. Observou-se relevante percen-
tual de satisfação em relação ao trabalho realizado pela assessoria, tanto 
na organização da formação continuada quanto no atendimento às ne-
cessidades e apoio à docência, incluindo a satisfação nas relações inter-
pessoais e na superação das expectativas profissionais.

Diante do exposto, a avaliação realizada entre os pares, dentre 
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tantos aspectos e elementos teórico-metodológicos emergentes, forne-
ceu também material empírico para esta escrita, bem como subsídios 
para formação docente, tendo em vista as ressonâncias provocadas pelas 
narrativas.

O Memorial do setor da Educação Especial, que foi balizador para 
este relato pode ser acessado, na íntegra, no endereço https://educacao.
caxias.rs.gov.br/publicacoes-2020 . 

Os saberes e as experiências docentes são ricos e merecem ser va-
lorizados. Esperamos que esse relato possa contribuir com professores e 
gestores da educação. 
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CENÁRIO PANDÊMICO: 
REFLEXÕES E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

SOBRE O OLHAR DA COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA EM UMA ESCOLA ESPECIAL 

PARA SURDOS
Ana Lúcia Gil Terres1

Introdução

A escola especial, para o estudante Surdo, proporciona o encontro 
com seus pares, com as práticas diversas ao mesmo tempo passa a signi-
ficar o mundo que o rodeia. É no espaço escolar que sua identidade se 
constitui, com seus pares, com professores, com líderes Surdos, que atra-
vés da ação pedagógica o incentivam para novas descobertas e desafios. É 
o lugar em que ele pode ressignificar as situações do dia a dia que lhe são 
apresentadas e das quais não tem entendimento. A prática pedagógica, 
além do letramento, vem ao encontro de um olhar que busca a sua cons-
tituição enquanto sujeito de direito, de quereres e saberes. 

A Língua de Sinais não pode ser somente mais um componente 
curricular, que traz o acesso ao conhecimento, à ampliação da vida so-
cial e à reflexão sobre o funcionamento e seus usos. Ela deve embasar e 
dar subsídios para a aprendizagem da Língua Portuguesa, como segunda 
língua, contemplando o ensino na modalidade escrita, considerada como 

1  Professora com habilitação para Magistério pela Escola Cenecista Santo Antônio. 
Pedagoga licenciada pela UCS. Capacitada como Tradutora Intérprete de Libras/
Português pela mesma instituição. Prolibras Tradução e Interpretação de Libras/
Português em 2010 e para Ensino de Libras em 2015.Pós Graduada em Educação 
Especial e Inclusiva pela Uninter. Pós Graduada em Neuropsicopedagogia e Pós 
Graduanda Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas pela Faculdade 
Metropolitana de São Paulo. E-mail: algterres@hotmail.com.
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fonte necessária para que o estudante surdo construa seu conhecimento 
para uso social e para aprendizagem das demais áreas do conhecimento.

A construção do conhecimento na perspectiva da metodologia 
bilíngue para surdos respeita o tempo de aprendizagem de cada um, sen-
do assim cabe ao educador, como mediador, entender como se dá o pro-
cesso ensino-aprendizagem, no sentido de intervir para que o estudante 
avance em suas hipóteses, desenvolva autonomia, tomando decisões in-
dividuais e coletivas. Conhecer a lógica do estudante, o processo de aqui-
sição da Língua de Sinais, o desenvolvimento cognitivo e afetivo, oferece 
ao educador a possibilidade de ampliar as intervenções para qualificar o 
processo ensino-aprendizagem. 

Em março de 2020, da noite para o dia, fomos surpreendidos pela 
notícia de uma pandemia mundial, ela chegou sem aviso prévio, ao me-
nos para a maioria da população) e nos obrigou a lidar com o desconhe-
cido, aprendemos a priorizar o essencial. O cotidiano escolar que havia 
sido pensado para uma escola viva, movimentada por crianças sinalizan-
tes e ativas, de um dia para o outro, silenciou. Fomos pegos de surpresa 
com a informação de que um vírus mortal, antes tão distante, hoje batia 
as nossas portas. Meio que incrédulos ainda, nos recolhemos aos nossos 
lares e protegemos nossas crianças, deixando-as em casa. Fomos pegos 
de surpresa e percebemos rapidamente a fragilidade da vida. Escola, con-
teúdos?! Tudo em “stand by”, saúde e garantia de vidas em primeiro 
lugar. Ficamos por alguns dias meio que anestesiados, paralisados, inde-
cisos sobre qual caminho seguir. Ficamos atentos aos avisos e pronuncia-
mentos da mantenedora. O aviso sobre a não presencialidade logo che-
gou. O fechamento das escolas e o cotidiano das atividades escolares não 
presenciais desencadearam em nós uma angústia: o que será de nossos 
estudantes, como se dará o acesso as atividades, conseguiremos atingir a 
todos, como ficarão em casa, com comunicação restrita ou gestos casei-
ros?! A escola ficou silenciosa, nossos corações apertados e por alguns 
instantes paralisamos. 

Do impacto à ação

Rapidamente nos mobilizamos, vivemos de expressão e movimen-
to e temos como princípio desempenhar nosso papel de educadores, de 
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buscar novas estratégias e de não desistir nunca, por mais difícil que pos-
sa parecer. Nos fizemos valer das ferramentas tecnológicas para acessar 
cada um de nossos alunos, respeitando suas necessidades e especifici-
dades. Criamos grupos de WhatsApp para cada turma e os professores, 
dentro das suas potencialidades e habilidades, contribuíram com o seu 
melhor. Vale destacar a importância dos projetos interdisciplinares, das 
trocas e do planejamento conjunto. É notório o engajamento e a qualifi-
cação dos planejamentos nestes tempos de pandemia. O contato diário 
entre colegas e coordenações, via WhatsApp, por videochamada, lives 
e ligações telefônicas, possibilitaram um trabalho muito próximo da in-
terdisciplinariedade, coerente com as propostas e a realidade de nossos 
educandos. 

A educação de surdos contempla aspectos que vão muito além do 
processo de ensino aprendizagem: identitários, antropológicos, sociais, 
culturais, políticos e cognitivos. Enfrentamos dias difíceis, em alguns mo-
mentos a resistência das famílias em admitir as barreiras de comunicação 
com os filhos (a grande maioria das famílias sabe apenas sinais básicos 
que não dão conta de uma comunicação efetiva), a falta de retorno das 
atividades, a redução do quadro de professores em função da retirada dos 
que estavam em ampliação de jornada, bem como, questões de acessi-
bilidade. Com muita parceria, trocas e serões, conseguimos realizar um 
trabalho que certamente teve falhas, mas cada detalhe foi pensando com 
muito profissionalismo e dedicação. O contato com as famílias, foi e se 
manteve frequente, uma escuta atenta aos desafios de cada uma e den-
tro do possível, fornecemos o apoio necessário, seja ele material ou ver-
bal. 

Desafios e possibilidades

O ensino remoto desafiou alunos e professores diariamente, mas 
proporcionou benefícios quanto ao desenvolvimento da autonomia, in-
teratividade, criatividade e engajamento por parte de alunos, familiares, 
professores e equipe diretiva. Essa experiência à distância nos traz a re-
flexão do quão importante e enriquecedor é a renovação da sala de aula, 
trazendo a tecnologia a favor do ensino. Propõe que observemos estas 
ferramentas como um material de suporte para o aprendizado, recursos 
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digitais pedagógicos para o ensino remoto como os demais materiais 
didáticos tradicionais. Quanto mais dinâmico e útil for o aprendizado, 
mais prazeroso e estimulado o ele será.  

As aulas foram gravadas em vídeo, apresentando uma proposta 
diferenciada que abordasse os conteúdos e dinâmicas. Os professores 
gravaram as aulas em Língua de Sinais, elaboraram atividades, realiza-
ram contação de histórias e interpretações de músicas relacionadas aos 
temas e projetos trabalhados. A maior dificuldade se apresentou na falta 
de interação dos alunos em tempo real. O envio de vídeos em Libras e 
atividades escritas pareciam insuficientes para dar conta de conceitos que 
permeiam a aquisição de uma primeira língua e alfabetização em uma se-
gunda língua, na modalidade escrita. O grande desafio do não presencial, 
no caso das crianças pequenas é despertar e prender a atenção destas para 
uma tela de celular ou computador. Além disso, muitas vezes as crianças 
não conseguiam ter acesso às aulas por falta de equipamentos, acesso à 
internet e/ ou falta de conhecimento dos familiares.

Considerando que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes 
e em maioria não são fluentes em Libras, o contato com a língua de sinais 
fica restrito ao ambiente escolar. 

No início da pandemia as famílias se mostraram mais próximas e 
interessadas nas tarefas escolares, no aprendizado da língua materna de 
seus filhos, no decorrer dos meses pareciam desmotivados e com muitas 
dificuldades para se comunicar com os mesmos. A família e a escola 
precisaram se reinventar e estreitar laços, por ser a família um elemento 
essencial no processo de aprendizagem dos seus filhos.  

No âmbito escolar, o aluno surdo conta com equipe de professores 
fluentes na língua de sinais. Em casa, entretanto, na maioria dos casos, 
as famílias não têm fluência, o que dificulta o incentivo e apoio familiar 
nas atividades escolares. 

Diante desta dificuldade de comunicação, algumas mães buscaram 
o apoio do grupo de professores e coordenação da escola para adaptar o 
cotidiano de suas casas, a fim de, melhorar a comunicação e a aprendiza-
gem de seus filhos. Construíram quadro de rotinas em forma de calendá-
rio, adesivaram móveis e objetos em Libras e Língua Portuguesa, cons-
truíram jogos com sucatas e materiais alternativos, montaram circuitos 
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para a prática de Educação Física e diversas outras práticas que envolve-
ram e divertiram os membros das famílias. Além disso, foram realizadas 
adaptações quanto à acessibilidade dos materiais, nos casos em que o 
celular e os dados móveis não davam conta de reproduzir os vídeos, estes 
foram salvos em pendrives e reproduzidos na TV, aumentando a visibili-
dade e despertando a atenção e o interesse dos estudantes, especialmente 
das crianças da Educação Infantil. 

É importante salientar que, ao mesmo tempo em que a criança 
ouvinte desde o nascimento, ou antes, mesmo deste, recebe estímulos 
sonoros e vai constituindo a Língua Portuguesa e aos poucos emitindo 
balbucios; a criança surda estando em contato com a Língua de Sinais 
desde o nascimento, recebe os estímulos visuais necessários para adquirir 
a sua primeira língua. Strobel afirma:

[...] o nascimento de uma criança surda é uma catástrofe por-
que estão acostumados com o padrão “normalizador” para 
interagir à vida social e também desconhecem o “mundo dos 
surdos”. Por outro lado, na maioria das vezes, o povo surdo 
acolhe o nascimento de cada criança surda como uma dádiva 
preciosa e não agem como os pais ouvintes que sofrem exa-
geradamente o desapontamento inicial de gerarem seus filhos 
surdos, isto é evidenciado nas várias gerações de famílias com 
todos os membros surdos da família. (2008, p. 23)

Bisol, no texto “A Construção de uma Identidade Cultural de 
Surdos em Parceria com Pais Ouvintes”, afirma: 

Para que tarefas normais relacionadas com o desenvolvimento 
infantil possam ocorrer a contento, a família vê-se arrastada 
por um turbilhão de fatos e de aflições. Frequentemente, po-
de-se observar: a) A negação da surdez: os pais insistem em 
que a criança responde ao ser chamada, obedece às solicitações 
feitas, está entendendo tudo o que se passa ao seu redor. […] b) 
Resistência à Língua de Sinais: […]. Os pais precisam substituir 
sua própria língua materna pela língua de um grupo que é, para 
eles, desconhecido. c) Tentativas de reparação: inicia-se uma 
maratona em médicos e fonoaudiólogos, exames, testes, numa 
busca incessante por um diagnóstico melhor, por um “mila-
gre”. […] d) Crises familiares: […]. A maneira como cada um, 
pai e mãe, consegue tolerar as frustrações e pressões, associada 
com a necessária elaboração de um novo modo de ser pai e 
de ser mãe, […] determinam a necessidade de reorganização 
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familiar. 

 Quanto mais cedo a criança tiver acesso à Língua de Sinais, 
mais fácil será no futuro a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita. 
Conforme destaca Capovilla:

A filosofia educacional do Bilinguismo defende a tese de que a 
criança seja mergulhada desde tenra idade na Língua de Sinais 
para que possa atingir suficiente desenvolvimento linguístico e 
cognitivo. É este desenvolvimento que lhe possibilitará, mais 
tarde, a fazer uso da Língua de Sinais com metalinguagem para 
a aquisição das habilidades de leitura e escrita alfabética e, se 
assim o desejar, também da oralização. (2001, p. 1540)

  Strobel analisa que muitos surdos se apropriam da sua cultura 
tardiamente, na fase adulta, pela falta de comunicação dentro da própria 
família, as quais sabem o básico de Libras ou desconhecem. O que reafir-
ma o quanto os ouvintes precisam conhecer e valorizar a cultura surda, 
pois além de impedirem que os surdos se reconheçam e convivam entre 
si, também creem que seu modo de interagir com o mundo ocorra da 
mesma forma que os ouvintes. Nesta perspectiva, a autora ainda destaca 
que:

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e 
de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustan-
do-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a de-
finição das identidades surdas e das “almas” das comunidades 
surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, 
os costumes e os hábitos do povo surdo. (2008, p. 22).

 Os professores precisaram se reinventar, buscar formação tecno-
lógica e planejar novas estratégias de ensino/aprendizagem. Mais do que 
nunca o planejamento coletivo se fez necessário, para que a aprendiza-
gem seja cada vez mais lúdica e prazerosa. O maior limitador se concen-
tra em elaborar aulas com metodologias e estratégias pedagógicas que 
chamem a atenção dos estudantes já que se trabalha com Libras, uma 
língua gestual visual. As aulas remotas têm o intuito de desenvolver nos 
alunos o interesse e maior autonomia para pesquisar e desenvolver suas 
atividades, além de envolver as famílias. 

A avaliação embora realizada de forma processual e contínua, 
pautada na observação dos poucos vídeos e atividades impressas ou 



31

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

digitalizadas que retornaram pareciam insuficientes para dar conta de 
um diagnóstico preciso. Então, fez-se necessário criar estratégias e traba-
lhar com elementos visuais que fossem da área de interesse do aluno e de 
acordo com sua realidade, trabalhando conceitos, habilidades que fazem 
parte do planejamento e currículo escolar. Elaborando vídeos e/ou ima-
gens de sinais para que os estudantes fizessem correlações com a Língua 
Portuguesa e/ou imagens. Podendo ser com perguntas e respostas em 
L1(Libras) e L2 (Língua Portuguesa na modalidade escrita). Lembrando 
que por se tratar de estudantes surdos é fundamental o uso de interações 
visuais que estimulem a atenção e a vontade de aprender, vídeos indican-
do o acerto ou estímulo para uma nova tentativa. Quanto mais interativo 
mais desenvolve a autonomia e a aprendizagem. 

As ferramentas digitais para o ensino remoto se tornaram uma al-
ternativa para os alunos surdos terem um envolvimento maior com os 
estudos mesmo fora do ambiente escolar, pois, com a disponibilização e 
a facilidade de acesso a links e aplicativos, os alunos aprendem de forma 
leve e dinâmica, através de um recurso atrativo para uma geração que 
quando, há oportunidades de acesso, é exposta precocemente ao uso das 
tecnologias. Os alunos exploram e desenvolvem habilidades dentro do 
seu ambiente. A tecnologia digital no ensino remoto permitiu a busca 
pelo aprendizado autônomo, considerando que ao terem acesso a essas 
novas ferramentas, há um incentivo ao sentimento de capacidade para 
aprender além do que lhes é disponibilizado.

Considerações Finais

O maior desafio está em romper com o método tradicional de en-
sino, deixando de lado a adaptação do educando à escola e procurando 
com que a mesma adapte-se ao estudante e ele próprio possa manifes-
tar suas reais necessidades. Desta forma, a educação poderá contribuir 
para que uma nova sociedade se construa, buscando autonomia moral 
e intelectual e produzindo transformações grandes e pequenas sobre to-
dos os aspectos, nos ambientes físicos e no enfoque dado ao diferente 
que não pode der visto pela ótica da incapacidade. A educação deve, 
então, promover possibilidades que transcendam a transmissão de conhe-
cimentos, especializando-se na necessidade e diversidade de estudantes, 
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promovendo a singularidade, deixando para trás o paradigma da homo-
geneidade, que se transforma cada vez mais em mito. 

Diante deste momento incerto e que nos colocou diante da fra-
gilidade da vida, nos desafiamos a ser cada vez melhores, reavaliamos 
nossas práticas e as ressignificamos, reafirmando e reorganizando as 
prioridades, sempre em prol da aprendizagem de nossos alunos surdos.

Mesmo diante de um cenário pandêmico não deixamos de come-
morar os sessenta anos da escola, foram coletados mais de cem depoi-
mentos de pessoas que ali trabalharam, confiaram a educação de seus 
filhos ou que o reconhecem como seu berço linguístico. Uma série de 
lives foram reproduzidas no Youtube e abordaram assuntos pertinentes 
ao cotidiano escolar e familiar, com a presença de convidados: alunos, 
professores, instrutores, funcionários e familiares de estudantes que fize-
ram parte desta trajetória de 60 anos.

A lição e a mensagem que a pandemia nos trouxe é a de que en-
frentamos a sensação de encontrar alguém que não visitávamos há algum 
tempo. A correria desenfreada, sob a justificativa de “dar conta das ati-
vidades diárias” e buscar o sustento e o crescimento profissional ou pes-
soal, por vezes, abortou a nossa capacidade de olhar para dentro de nós. 
O encontro com nosso eu, por vezes, foi doloroso, estampou verdades, 
e nos colocou de frente com nossos medos e inquietudes, exigiu sair da 
nossa condição de receber e até mesmo de doar, exigiu neutralizar e sair 
de si, para enxergar e tratar nossas dores e mazelas. O tempo foi propício 
para deixar de lado o que trouxe sofrimento e nos apegarmos ao que faz 
o coração pulsar mais forte. 

Então…Experimentei ouvir minha voz interior, aquela que só meu 
travesseiro conhece… fiz um balanço entre o que reclamava e o que a 
vida tem me oferecido… percebi que mesmo frente as dificuldades, tenho 
mais a agradecer do que a reclamar. Confio na minha capacidade de me 
reinventar, seja qual for a minha dificuldade, seja qual for a minha dor, 
este momento vai passar, porque tudo passa! Certamente este momento 
pandêmico jamais será esquecido e seremos uma nova e melhor versão 
de nós mesmos!

Gratidão pela confiança e parceria das colegas que compõem a 
equipe diretiva: coordenações administrativas e pedagógicas, professores, 
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instrutores de Libras, familiares, estudantes, crianças e todos que fize-
ram/fazem esta escola ser referência. A todos que carinhosamente com-
põem a Família Helen Keller, pelas trocas, estudo e vivências, gratidão!
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ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
AVALIATIVOS PARA ESTUDANTES 
PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Marijara Gobbi1

As políticas públicas atuais e seus desdobramentos constituem-se 
em um grande avanço para a educação inclusiva, pois determinam o di-
reito à aprendizagem de todos, contemplando os princípios de equidade, 
diversidade e igualdade de oportunidades. Uma educação que privilegia 
um currículo que leve em consideração as particularidades sociais, cul-
turais e regionais, potencializando as diferentes formas de aprender e de 
ensinar, respeitando a singularidade do educando e do educador. 

Com base nessa concepção de educação inclusiva e cientes da di-
versidade de estudantes público da Educação Especial que habitam as 
escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, faz-se necessário 
a implementação de um currículo flexibilizado que proponha a avaliação 
a partir de planejamento adequado às necessidades de cada um. 

No que se refere à modalidade da Educação Especial na perspec-
tiva da educação inclusiva, a Resolução do CME nº 35/2017 orienta que 
a organização e operacionalização dos currículos escolares são de com-
petência e responsabilidade da escola, devendo constar as adequações 
para atender as necessidades dos educandos com deficiência (sensorial, 
intelectual, física), transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilida-
des/superdotação, referendadas pela Proposta Pedagógica e Regimento 
Escolar.

Fica claro a importância de um currículo flexibilizado que respeite 
as especificidades de cada educando público da Educação Especial. Se 
partirmos desse pressuposto, logo chegaremos à conclusão de que, se o 

1 Especialista em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado. 
Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. E-mail: mgobbi@
gmail.com.



35

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

estudante possui um currículo flexibilizado, suas atividades e instrumen-
tos avaliativos podem ser adaptados. 

A avaliação precisa levar em consideração a individualidade dos 
estudantes, privilegiando as habilidades essenciais e funcionais para o 
seu desenvolvimento. Com o auxílio do professor do AEE, é possível 
identificar quais são as potencialidades e dificuldades do estudante e de-
finir as adequações necessárias nos instrumentos avaliativos para que se 
adequem com as respostas que o estudante pode dar. 

A Secretaria Municipal da Educação enfatiza que o planejamento 
anual da área de conhecimento ou do componente curricular de cada ano 
do Ensino Fundamental é de responsabilidade do professor referência, 
tendo o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
como apoio nesse processo, a fim de que, juntos possam definir as estra-
tégias pedagógicas mais adequadas para cada estudante público da edu-
cação especial. 

As adaptações nos instrumentos avaliativos devem considerar a 
necessidade apresentada pelo estudante, de acordo com avaliação prévia 
realizada pelo professor do AEE e baseada nas habilidades do currículo 
que foram previstas. Ou seja, não podemos oferecer um instrumento ava-
liativo que não tenha relação com o que foi abordado pelo professor em 
sala de aula. Por isso a importância do planejamento prévio, apontando 
o que será enfatizado como essencial. 

Segundo a Resolução Nº 35 do Conselho Municipal da Educação, 
de 30 de maio de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a Educação 
Especial no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul:

Art. 15 A avaliação do desempenho escolar da criança/estu-
dante com deficiência, transtornos do espectro autista ou altas 
habilidades/superdotação deve ser embasada no Art. 24, da 
LDBEN - “avaliação contínua e cumulativa do desempenho 
do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais” - realizada como processo dinâmico, 
considerando as habilidades imprescindíveis apontadas nos 
planos de estudos individualizados ou adaptados, configuran-
do uma ação pedagógica processual e formativa que analisa 
o seu desempenho em relação ao seu progresso individual. § 
1º - A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deve 
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contemplar as adequações de instrumentos e procedimentos 
que atendam à diversidade das crianças/estudantes. 
§ 2º - o processo de avaliação do desempenho escolar deve 
envolver, além dos professores da sala de aula, o professor do 
AEE e a coordenação pedagógica da escola, e, quando neces-
sário a assessoria da mantenedora.

 Este texto tem como objetivo compartilhar com os professores 
estratégias e adaptações que podem ser utilizadas nos instrumentos ava-
liativos, especialmente para estudantes que apresentam deficiência inte-
lectual. Importante ressaltar que são apenas sugestões e que estas devem 
ser personalizadas para a necessidade de cada caso. 

Estratégias: 
a) Leitura dos testes: o professor pode ler os enunciados e explicar/

exemplificar de forma que o estudante entenda, utilizando 
exemplos próximos da sua realidade;

b) Explicações diretas de várias maneiras, com exemplos, imagens, 
vídeos;

c) Tempo extra para a realização da avaliação ou divisão da mesma 
em várias partes, com intervalos de tempo;

d) Auxílio de equipamentos que facilitem a resolução da tarefa, 
como calculadora, material de contagem, livro didático, 
esquema, computador;

e) Respostas orais: se o estudante possuir impossibilidade de escrita, 
a resposta pode ser escrita pelo professor ou gravada;

f) Realização da avaliação em um local mais tranquilo;
g) Auxílio do professor do AEE para a aplicação da avaliação;
h) Uso de respostas curtas, múltipla escolha, mudança de letra, 

destaques ou outras formas que possam inserir pistas para 
encontrar a resposta;

i) Redução das instruções/enunciados ou dividi-las em partes. 

EXEMPLO 1: 
Parte de instrumento avaliativo integrando Língua Portuguesa e 

História para o 5º ano do Ensino Fundamental - 1º trimestre
Critérios avaliativos: 
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a) Identifica, relaciona e compreende fatos e informações referentes 
às Grandes Navegações e o Descobrimento do Brasil.

b) Lê, interpreta e compreende textos. Retira informações explícitas 
e implícitas do texto.

Avaliação EMEF. Catulo da Paixão Cearense, 2018. 
Arquivo Pessoal Professora Marijara Gobbi
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ADAPTAÇÃO PARA ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

  Avaliação Adaptada EMEF. Catulo da Paixão Cearense, 2018 
Arquivo Pessoal Professora Marijara Gobbi

 Observa-se no Exemplo 1 que os critérios avaliativos não foram 
modificados. O que ocorreu foi uma adaptação nas questões, desde seu 
enunciado até sua apresentação, de modo a facilitar o entendimento da 
atividade, bem como estimular autonomia para realização da mesma.
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EXEMPLO 2: 
Parte de instrumento avaliativo de Ciências para o 8º ano do 

Ensino Fundamental - 1º trimestre
Objetivos: Oportunizar situações de reconhecimento e 

compreensão de características do ser humano, de relações de 
interdependência dos sistemas que compõem o corpo, de estruturas e de 
organização das células.

Critérios de avaliação: Identifica corretamente características e 
transformações do ser humano em cada fase do ciclo vital, bem como 
características que o diferenciam dos demais animais.

Avaliação EMEF. Arnaldo Ballvê, 2019 - Arquivo Pessoal Professora Priscila 
Garcia Vieira 
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ADAPTAÇÃO PARA ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL

Objetivos: Oportunizar situações de compreensão que o ser 
humano é formado por células, bem como reconhecimento das suas 
principais estruturas e tipos.

Critérios de avaliação: Identifica corretamente as principais 
estruturas de uma célula, bem como reconhece seus diferentes tipos. 
Compreende que o ser humano é formado por células. 

 Avaliação Adaptada EMEF. Arnaldo Ballvê, 2019 – Arquivo Pessoal Professora 
Marijara Gobbi

No Exemplo 2, os objetivos e critérios avaliativos foram 
modificados a fim de privilegiar as habilidades e conceitos essenciais 
desse tópico do conhecimento. Desse modo, houve uma flexibilização 
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no Plano de Trabalho e não somente no instrumento avaliativo. 
Desse modo, é possível concluir que, as adaptações dos 

instrumentos avaliativos são consequência das flexibilizações realizadas 
no currículo do estudante, observando suas potencialidades e dificuldades, 
tendo como base as informações contidas no Plano do AEE e orientações 
do professor especialista da Educação Especial, o qual aponta suas 
necessidades, indicando os procedimentos metodológicos e intervenções 
mais adequadas para cada caso.

REFERÊNCIAS: 

RESOLUÇÃO CME Nº 35. Dispõe sobre as Diretrizes para a Educa-
ção Especial no Sistema Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Dis-
ponível em: https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2018/04/
26ca99e6-940a-4116-b1e6-6e51e9cea8d3.pdf. Acesso em: 16 dez. 2020.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Política Nacional da Educação Es-
pecial na perspectiva da educação inclusiva, 2008.

TAVEIRA, Cristiane Correia (org.) Orientações para inclusão de alu-
nos nas escolas do município do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal 
da Educação do Rio de Janeiro, 2011.



FLEXIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO 
CURRICULAR: ESTRATÉGIAS NECESSÁRIAS 

PARA GARANTIR UMA INCLUSÃO DE 
QUALIDADE

Andrea Mioranza de Souza Bertassi1

Daniela Serafini2

Valéria Cristina Ferrazzo Castilhos3

Flexibilização e Adaptação, primeiramente, é importante uma re-
flexão sobre os conceitos e em seguida, diferenciá-los de forma objetiva. 

Adaptação nos traz a ideia de ajustes (mecânico, físico, localiza-
do). Conforme Bueno(2000), adaptar é ajustar uma coisa à outra, amol-
dar, adequar, apropriar. São ajustes e modificações com modelo de in-
tervenções individualizadas, de acordo com a necessidade do estudante.

Flexibilização, oposição ao que é duro, rígido, fixo, remete a um 
significado mais prático e instrumental dos conteúdos básicos, favorecen-
do uma interpretação de hierarquização do acesso aos conhecimentos a 
partir das diferenças individuais” (GARCIA apud GARCIA, 2005,p.15). 
Traz a garantia do direito às diferenças no currículo, valorizando a rea-
lidade de cada estudante, de acordo com suas características e modo de 
aprender, levando em consideração as múltiplas inteligências, tornando 
o aluno protagonista de seu processo educacional.

 Para seguir dentro desta temática e compreender de forma mais 

1 Especialista em Gestão do Meio Ambiente e Especialista Educação Especial Pro-
fessora da Rede Municipal de Caxias do Sul - bertassia12@gmail.com.

2 Especialista Educação Especial InclusivaProfessora da Rede Municipal de Caxias 
do Sul - maedduas@yahoo.com.br.

3 Especialista em Atendimento Educacional Especializado e Especialista em Altas 
Habilidades/Superdotação Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul - vale-
riacfc1@gmail.com.
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objetiva os caminhos para o processo de adaptação e flexibilização, tam-
bém é importante revisitar os conceitos de Currículo e Conteúdo:

Currículo: No dicionário de Houssais (2008, p.206) temos a defi-
nição de currículo como “a programação de um curso ou de uma maté-
ria a ser examinada” e analisando a realidade escolar, ainda se percebe 
a conexão de currículo com matéria e conteúdos quando deveria estar 
relacionado à rede de experiências, intenções, ações e atuações a fim de 
possibilitar o aluno a resolução de problemas, bem como o seu desenvol-
vimento integral. 

Mônica Ribeiro da Silva em Currículo e competências (2008), 
aponta que “competência é a expressão da relação entre pensamento e 
ação” e, sendo assim, competência abrange trabalhar, inclusive a partir 
de conhecimentos vindos das experiências, do que previamente sabemos 
para solucionar um problema. E, então, competência, como afirma Silva 
(2008, p. 90), “é sempre constituída socialmente, na prática em situações 
de interação ao desenvolver os esquemas que possibilitam que os conhe-
cimentos sejam contextualizados”. 

Conteúdo: O dicionário Houssais (2008, p.186) define conteúdo 
como “tópico abrangido em livro; assunto”. Há definições como “disci-
plinas curriculares”, “matérias ou disciplinas que fazem parte de um cur-
so”. Por muito tempo, definições como estas fizeram do conteúdo uma 
área de conhecimento sem considerar interesses, conhecimentos prévios 
dos estudantes, nem suas vivências. E assim, o conteúdo era resumido 
por uma listagem de conhecimentos a ser ensinada. A reforma educacio-
nal desmistifica concepção de conteúdo do papel de listagem obrigatória 
que assumiam e como cita Coll (2000, p.11) “há o rompimento com a 
transmissão unilateral dos conteúdos passando a valorizar a construção 
do ensino e da aprendizagem” e passam a ser “uma seleção de formas ou 
saberes culturais assumindo sentido de: conceitos, explicações raciocí-
nios, habilidades, linguagens, valores, crenças, sentimentos, atitudes, in-
teresses, modelos de conduta, etc.”. E sendo assim, o conteúdo pode ser 
compreendido de forma a significar e dar sentido à aprendizagem. 

Uma escola inclusiva acredita que todas as crianças podem apren-
der, cada uma fará esta construção de forma diferente, assim como apre-
sentarão necessidades diferenciadas, ritmo e interesses também adversos, 
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apresentando a necessidade de se pensar em um currículo que leve estas 
diferenças em consideração e assim possibilite a construção das apren-
dizagens. Destaca-se que as adequações e flexibilizações são imprescin-
díveis para que tenhamos um olhar não somente voltado para o déficit, 
mas principalmente para elevar as potencialidades e desta forma romper 
práticas limitadas e limitantes. 

Flexibilizações e adaptações: necessárias e possíveis

Conforme nos escreve Beyer, o desafio é construir e colocar em 
prática no ambiente escolar uma pedagogia que consiga ser comum e 
válida para todos os alunos da classe escolar, porém capaz de atender 
os alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem re-
queiram uma pedagogia diferenciada. Tudo isto sem demarcações, pre-
conceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados estigmas. (2006, p. 76).

O Projeto Escola Viva: Garantindo o acesso e a permanência de 
todos os alunos na escola – Alunos com necessidades especiais, publica-
do pelo MEC/SEESP (2000), volumes 4, 5 e 6 tratam das Adaptações 
Curriculares (conceito, Grande e Pequeno Porte), respectivamente.

Neste documento, encontram-se afirmações muito pontuais acer-
ca das adaptações significativas, como: sabe-se que cada aluno tem sua 
própria história de vida; sua própria história de aprendizagem anterior 
[...]; Características pessoais em seu modo de aprender. [...] Desta forma, 
cada um é diferente do outro, tanto em termos de suas características 
físicas, sociais, culturais como de seu funcionamento mental. Sabe-se, 
também, que não há aprendizagem se não houver um ensino eficiente. 
[...]. (V. 5, p. 8).

Com base nestas colocações, reforça-se a necessidade de o profes-
sor conhecer cada aluno e suas peculiaridades e consequentemente as 
suas necessidades especiais. Estas necessidades irão revelar as estratégias, 
que serão diferentes das usuais, serão necessárias para permitir que todos 
os alunos, consigam acessar integralmente as oportunidades educacio-
nais, chegando a resultados favoráveis, dentro de um planejamento tão 
normal quanto possível.

Ainda neste documento, percebe-se que algumas estratégias de 
adaptação e flexibilização são de competência e atribuição das instâncias 
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político-administrativas superiores e justifica os motivos pelos quais são 
assim compreendidas.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Adaptações 
Curriculares também encontra-se indicativo de adaptações não 
Significativas. São descritas desta forma, porque compreendem modifi-
cações menores, de competência específica do professor. Elas configuram 
pequenos ajustes nas ações planejadas a serem desenvolvidas no contex-
to da sala de aula. A essas, o documento do MEC/SEESP denomina 
Adaptações Curriculares de Pequeno Porte.

Duk, Hernandéz e Sius (s.d) distinguem, dentro do processo de 
adaptações curriculares, três etapas diferenciadas, a saber:

1º Etapa: Formulação das adaptações curriculares. 

Para esta etapa, é importante que o professor conheça as necessi-
dades educativas especiais do aluno e por outro lado, a proposta curricu-
lar do seu grupo de referência (ano/ciclo na qual o aluno está inserido). 
Com estas informações, considerando os recursos disponíveis, o profes-
sor decide o tipo e o grau de adaptações ou flexibilizações que deverá 
adotar para ajudar o aluno a progredir em sua aprendizagem.

2º Etapa: Implementação das Adaptações Curriculares

Após definidas as adaptações curriculares, o professor traçará as 
estratégias que deverá seguir para colocar em funcionamento, buscando 
o atendimento simultâneo da turma.

3º Etapa: Continuidade e Avaliação das Adaptações Curriculares

No decorrer do processo de ensino-aprendizagem, o professor ve-
rifica se as adaptações estabelecidas para os alunos estão sendo eficazes 
ou se fazem necessárias revisá-las.

Algumas adaptações possíveis no nível da sala de aula:
1. Adaptações de objetivos de aprendizagem:
a) priorizar objetivos fundamentais e importantes para o desenvol-

vimento de aprendizagens posteriores;
b) objetivos ou conteúdos que não estão no currículo, mas que po-
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dem complementá-lo;
c) excluir objetivos ou conteúdos que não sejam considerados bá-

sicos.
Importante: as adaptações devem ser organizadas para darem res-

postas às necessidades de cada aluno, em especial daqueles que apresen-
tam dificuldades de aprendizagem, decorrentes ou não de deficiência. 
Ressalta-se a necessidade de cuidado para não ocorrer o empobrecimen-
to do currículo. 

Figura 1: Material adaptado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)
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2. Adaptações de Conteúdos:

 Estas adaptações podem ser desde a priorização do conteúdo, 
áreas ou unidades temáticas, sempre levando em consideração os objeti-
vos educacionais.

Figura 2: Material ampliado

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Caça-palavras com letras ampliadas e as respostas destacadas atra-
vés de cores. As mesmas palavras foram aproveitadas para o trabalho de 
alfabetização.

Figura 3: Material adaptado

Fonte: Material adaptado pelas autoras (2020)
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Utilização de “tirinha” para exemplificar texto sobre Estados 
Físicos da Água. Na atividade foi proposto leitura de palavras do texto.

Figura 4: Material adaptado

Fonte:  Fonte: Material adaptado pelas autoras (2020)

Após ouvir o texto sobre Cadeia Alimentar foi utilizada a mesma 
imagem da atividade da turma para este trabalho. O número de questões 
foi diminuído e as respostas foram sinalizadas com cores diferentes para 
que o estudante conseguisse completar a atividade sozinho ou com pouca 
ajuda.

3. Adaptações de método de ensino e da organização didática

Procedimento fundamental, uma vez que o jeito que cada um tem 
para aprender é diferente. 
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Figura 5: Material adaptado

Fonte: Material adaptado pelas autoras (2020)

Atividade de interpretação de texto (aproveitando o mesmo tex-
to realizando a adequação na fonte, na organização dos questionamen-
tos e estabelecendo alguns efeitos visuais para facilitar a localização das 
respostas.

Ao invés de medir tamanhos utilizando fita métrica com nume-
rais acima da quantidade compreendida pelo estudante, foi proposto a 
medida (dos mesmos objetos que os colegas) com uso de barbante, com 
compreensão visual de cada medida.

Figura 6: Pintura

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)
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Trabalho interdisciplinar sobre Independência do Brasil: Arte, 
História e Língua Portuguesa.

Figura 7: Atividade. Questionário “transformado” em Carta Enigmática, também 
pensando na autonomia do estudante.

Fonte:Pinterest ( 2020)

Através do planejamento da professora de Matemática do 9º 
ano sobre “ângulos”, pode-se traçar o objetivo e estratégias para o estu-
dante público do Atendimento Educacional Especializado (AEE) com 
Deficiência Intelectual (DI) considerando os objetivos:  
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Figura 8: Gráfico objetivo/habilidades

Fonte: Elaborado pela professora Carla Pauletti ( 2020)

OBJETIVO:

No Atendimento Educacional Especializado, o objetivo traçado 
para o trabalho com o estudante de 9º ano com Deficiência Intelectual foi 
de que ele “conhecesse a ideia de ângulo”, observando seu corpo e obje-
tos de seu cotidiano, compreendo a sua utilidade (visto que se trata de um 
conceito que pode aparecer em diversas situações de nossas vidas como 
nas casas,  prédios...). Então, foram pontuados os seguintes objetivos/
habilidades:

a. Reconhecer a noção de ângulo;
b. Identificar um ângulo em objetos do seu cotidiano ou mesmo com 

seu corpo;
c. Conhecer os principais tipos de ângulos (retos, agudos e obtusos);
d. Identificar o de ângulos retos e não retos (associação de ângulos 

com movimentos de giro; relação entre ângulos e frações; associa-
ção do ângulo reto com giro de 1/4 de volta). (EF04MA18) 

ABAIXO A PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA A TURMA: 

Complete com as medidas em graus de cada ângulo e escreva se é agudo, 
reto ou obtuso.



52

Carla Roberta Sasset Zanette | Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado | 
Lúcio Costa de Andrade (Organizadores)

Figura 9: Ângulos

Fonte: Cardozo (2020)

AQUECIMENTO:
Observação e verificação dos ângulos nos objetos e situações 

abaixo:

Figura 10:  Ângulos em objetos

Fonte:  Rocha ( 2017)

O reconhecimento de ângulos em objetos da vida cotidiana, bem 
como sua reprodução utilizando um artefato manipulativo. O artefato foi 
confeccionado pelo estudante com auxílio da professora (tiras de papelão 
e colchetes de alfaiataria colados nas extremidades. E com o artefato, 
verificando os ângulos formados no encontro das semirretas dos objetos. 
Então, foi realizada a retomada da noção “ângulo” com exemplos que 
poderiam ser realizados na sua prática.
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Figura 11:  Ângulos

Fonte: Material adaptado pelas autoras (2020)

Segundo  Iglesias (2020) os ângulos podem ser encontrados em 
diferentes lugares: na natureza, nas construções, bem como em diferentes 
objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Denomina-se como ângulo o 
encontro entre duas semi retas que partem de um mesmo lugar. Para ficar 
mais fácil, procure na sala de sua casa, ou até mesmo na sala de aula, o 
lugar em que duas paredes se encontram.

Figura 12: Ângulos

Fonte: Blastingcdn (2020)
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Após, a sequência foi com a noção “tipos de ângulos”, colocando 
que os ângulos podem ser “mais abertos” ou ”mais fechados”, observan-
do a porta. Partimos para a etapa em que se utiliza o transferidor, mas 
ainda estabelecendo relação com a porta.

Retomando a classificação dos ângulos em reto, agudo, raso e ob-
tuso, ilustrando na porta cada caso. Por fim, expliquei que o grau (a uni-
dade de medida usada para ângulos) é indicado pelo símbolo (°).  E que 
o instrumento utilizado na medição de ângulos é chamado transferidor, 
podendo ele ser de meia volta (180°) ou volta inteira (360°).  Nesta etapa, 
a solicitação foi de que utilizassem o próprio corpo: 

Direcionando os alunos a relacionar a ideia de ângulo, dando giro 
em torno de um ponto fixo, vivenciando a proposta com o próprio corpo. 
Para isso, foi solicitado  que um aluno fosse à frente da sala de aula e rea-
lizando giros, de forma a representar os ângulos referentes a 1/4 , 1/2 , 
3/4 de volta e 1 volta completa, esquematizando e ilustrando na lousa as 
respectivas medidas em graus, o que evidencia também o sentido horário 
ou anti-horário do giro. 

SISTEMATIZAÇÃO DO CONCEITO: E com o transferidor, rea-
lizando atividades, pedindo para que se medissem ângulos, utilizando o 
transferidor: Após, a ideia foi de realizar muitas atividades práticas:

Figura 13: ângulos

    Fonte: Pinterest (2020)
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Figura 14: Ângulos

Fonte: Rocha (2017)

E em um planejamento dos Estudos Monitorados a Distância do 
8º ano, da área de Ciências da Natureza sobre “Aquecimento global”, os 
objetivos traçados para a turma foram:

Figura 15: Objetivo

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)
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Figura 16: Proposta de atividade: Aquecimento global

Fonte: Material adaptado pelas autoras
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Figura 17: Proposta de atividade: Aquecimento global

Fonte: Pinterest (2020)

4.  Adaptações de materiais: 

 O uso de material concreto, muitas vezes considerado um facili-
tador no processo de construção de aprendizagem. Este é um recurso que 
deve ser bastante explorado e com a garantia de que toda a turma acaba 
sendo beneficiada.

Figura 18: Chaveiro do alfabeto

  

Fonte: Castilhos (2020)



58

Carla Roberta Sasset Zanette | Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado | 
Lúcio Costa de Andrade (Organizadores)

Chaveiro montado com as letras do alfabeto, na ordem do alfabeto, 
ilustrado com imagens que levam em consideração a letra inicial.

Tarefa: Ler com a criança a letra e a palavra. Importante, realizar 
a leitura com a criança diariamente, na ordem do alfabeto, incentivando 
ela a repetir. Também deve ser mostrado a letra, destacando o som da 
mesma. Ao ler a palavra, mostrar com o dedo onde está lendo. 

Kit caixa plástica com letras móveis compondo todas as letras do 
alfabeto. São três gavetas, com letras do alfabeto (várias) divididas con-
forme a legenda externa.

Figura 19: Caixa Alfabética

     Fonte: Castilhos (2020)

Tarefas
1) Deixar a criança explorar o material, brincar livremente, selecionar, 
classificar as letras da forma que quiser.
2) Depois de um tempo de apreciação do material, sugerir que a criança 
monte palavras, conforme  seu interesse, podendo copiar a palavra, rece-
ber ajuda de outras pessoas.

Objetivo: Montar palavras conforme o interesse e conhecimento 
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do (a) estudante, podendo contar com o suporte de palavras escritas (có-
pia) ou receber ajuda na montagem da palavra por outras pessoas. Uma 
variação que poderá ser utilizada é solicitar que a criança copie a palavra 
montada no caderno e após tente representar a palavra com desenho.
Importante: Determinar um tempo curto para a realização da atividade, 
ou seja, fazer um pouquinho por dia.

Figura 20: Sussurrofone

  

Fonte: Castilhos (2020)

Objeto que se assemelha a um telefone de brinquedo. O objetivo é 
falar como se fosse em um telefone, desta forma a criança ouve sua pró-
pria voz e assim pode-se ajudar na correção da articulação de palavras. 

 Sugestão: usar o sussurrofone para ler o chaveiro do alfabeto, brin-
car de repetir palavras ou cantar canções que a criança goste.

5) Adaptações no processo de avaliação: 

 Importante destacar a necessidade e importância da flexibiliza-
ção/adaptação no processo de avaliação. Este processo poderá ser por 
meio de modificação de técnicas, como dos instrumentos utilizados. O 
documento do MEC/SEESP (2000, p. 28) nos apresenta alguns exem-
plos de ajustes possíveis e necessários, tais como:

a. utilizar diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos 
diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos;

b. possibilitar que o aluno com severo comprometimento dos mo-
vimentos de braços e mãos se utilize do livro de signos para se 
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comunicar, em vez de exigir dele que escreva com lápis, ou cane-
ta, em papel;

c.  possibilitar que o aluno cego realize suas avaliações na escrita 
braile, lendo-as então, oralmente, ao professor;

d.  nas provas escritas do aluno surdo, levar em consideração o mo-
mento do percurso em que ele se encontra, no processo de aqui-
sição de uma 2º língua, no caso, a língua portuguesa. (p. 28 e 29).

6) Adaptações do espaço físico e organização tempo: 

Esta ação é muito importante e significativa. Um dos primeiros 
movimentos a serem planejados, é rever o espaço adequado assim como 
o tempo necessário para a realização de atividades ou até mesmo de per-
manência no espaço escolar.

É preciso lembrar que numa mesma escola e, até mesmo, sala de 
aula pode haver alunos com necessidades educacionais especiais, decor-
rentes de deficiência de diferentes áreas ou altas habilidades e que, o pro-
fessor, ao estabelecer as flexibilizações/adaptações deverá considerar tais 
especificidades. Também há de se considerar que este processo, beneficia 
não somente o público da educação especial, como também os demais 
estudantes da turma.
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REGISTROS PEDAGÓGICOS 
NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Liciane Troian1

Introdução

Os Registros Pedagógicos são uma importante ferramenta para 
qualificar e comprovar o trabalho do professor. A escrita é uma das for-
mas que permite organizar melhor o pensamento e refletir sobre nossa 
prática pedagógica. 

Zabalza (2004, p.137), afirma que “Não é a prática por si mesma 
que gera conhecimento. No máximo, permite estabilizar e fixar certas 
rotinas. A boa prática, aquela que permite avançar para estágios cada 
vez mais elevados no desenvolvimento profissional, é a prática reflexiva.”

A Rede Municipal de Ensino (RME) de Caxias do Sul possui 
uma trajetória evolutiva no que se refere aos Registros Pedagógicos 
da Educação Especial, construída de forma coletiva pelos professores 
atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE) ao longo 
dos anos. Este aspecto nos diferencia de muitas Redes de Ensino pois 
conquistamos documentos específicos que validam o trabalho do AEE 
nas escolas. 

Conceito 

O livro de registro de classe é um documento oficial da escola, 
que legitima a vida do aluno, assegurando-lhe o direito de ter os registros 
de sua vida escolar bem como o acesso aos mesmos. É muito importan-
te frisar que o Livro Registro de Classe, utilizado em nossas escolas, é 

1 Especialista em Ciências do Esporte e Processos Inclusivos na Educação, Profes-
sora da Rede Municipal de Caxias do Sul, e-mail: ltroian@hotmail.com.
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um documento que legitima a vida legal do aluno, deveria explicitar o 
pretendido e o feito pedagógico, bem como, deveria estar estreitamen-
te articulado ao Plano de Trabalho Docente, levando em consideração 
questões referentes à Matriz Curricular, Calendário Escolar, Proposta 
Pedagógica Curricular, Plano de Ação da Escola, Regimento Escolar e 
Projeto Político Pedagógico (SANTANA, 2013). 

O presente trabalho não pretende ser uma revisão bibliográfica da 
importância do ato de registrar, mas um documento norteador do pro-
fessor da Educação Especial, no que diz respeito à sua ação prática na 
escola, bem como base de consulta para dúvidas e ações que devem ser 
feitas ao longo do ano letivo para preservar e construir os documentos 
dos estudantes garantindo assim fontes de consulta e legitimidade no tra-
balho do professor.

A legitimidade do trabalho se dá com a certeza de que o professor 
cumpriu todas as atribuições legais do cargo ao qual se dispõe.

Vejamos as atribuições do professor do AEE, conforme Resolução 
do Conselho Municipal da Educação nº 35/2017, em consonância com 
as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica (2009):
Art. 23 O professor do AEE tem como atribuições: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 
II- identificar, produzir e organizar estratégias e serviços, recursos peda-
gógicos, de acessibilidade, considerando as necessidades específicas das 
crianças/estudantes em todos os espaços do AEE;
III - elaborar e executar o plano do AEE, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
IV - organizar o tipo e o número de atendimentos às crianças/estudantes 
na sala de recursos; 
V - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagó-
gicos e de acessibilidade na sala de aula do ensino regular, bem como em 
outros ambientes da escola; 
VI - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 
VII - orientar professores, cuidadores educacionais, servidores, funcioná-
rios e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utili-
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zados pela criança/estudante; 
VIII - ensinar e usar recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar 
habilidades funcionais das crianças/estudantes, promovendo autonomia 
e independência; 
IX - estabelecer articulação com os professores da sala de aula regular, 
visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovam a participação das crian-
ças/estudantes nas atividades escolares; 
X - promover atividades, criando espaços de participação da família e 
interface com os serviços setoriais da Saúde, da Assistência Social, entre 
outros. 

O registro pedagógico, além de garantir a revisão constante das 
práticas do professor, aprimorando-as, serve como base de consulta para 
reuniões, conselhos de classe, reflexão e ampara o enriquecimento de sua 
prática educativa.

A Educação Especial na RME de Caxias do Sul tem atualmente 
documentos próprios para o registro pedagógico que foram construídos 
ao longo do tempo por muitas mãos, num processo democrático que 
prioriza o cumprimento da lei e as orientações dos Conselhos Nacional e 
Municipal de Educação. 

O caderno de registros pedagógicos é o principal documento, 
mas não é o único. Recomenda-se manter atualizada a pasta do estu-
dante (passivo e ativo do AEE), a pasta individual da criança/estudante 
mantida na secretaria da escola, os documentos do Setor de Orientação 
Escolar (SOE) nas escolas onde o setor existe, o planejamento adaptado/
flexibilizado, os registros nas planilhas dos professores, bem como os re-
gistros audiovisuais e portfólios organizados para facilitar o processo de 
avaliação. 

Pasta do estudante (sugestão de organização):
l	1) Capa (fazer todos os anos): foto atualizada do estudante, nome 

completo, data de nascimento, turma/ano-calendário, professor 
do AEE e data de início do atendimento no setor.

l	2) Anamnese (se o estudante estiver ingressando na escola) ou 
Ficha de atualização de dados. 

l	3) Documento de oferta do AEE e termo de compromisso dos 
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familiares, assinado pela família. https://educacao.caxias.rs.
gov.br/formacao/formacao-educacao-especial 

l	4) Plano do AEE Individualizado ou Plano Curricular Funcio-
nal Individualizado. 

l	5) Atestados médicos com CID da criança/estudante, outros 
comprovantes de atendimentos e cópias de encaminhamentos 
atualizados (equoterapia, revisão com neurologista, entre ou-
tros). 

l	6) Pareceres trimestrais já estarão no caderno de registros da tur-
ma. 

Todos os documentos citados estão disponíveis no Portal da Educação de 
Caxias do Sul: https://educacao.caxias.rs.gov.br/formacao/formacao-e-
ducacao-especial.

Figura 1 - Sugestão de capa

 Fonte: Elaborado pela autora (2020)
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Vejamos como planejamento, ação e registro podem ser entrela-
çados e garantir uma ótima qualidade de atendimento para as crianças e 
estudantes atendidos pelo AEE nas escolas municipais de Caxias do Sul. 

Etapas para o desenvolvimento do trabalho no AEE e respectivos re-
gistros: 
No início do ano letivo: 

1. Verificar quem são os estudantes e o ano em que estão matricula-
dos. Sugere-se formular a lista a partir do relatório anual entregue 
no final do último trimestre do ano anterior. Pode-se ter uma 
breve conversa para conhecê-los e fazer uma foto atualizada para 
colocar na capa da pasta individual do estudante e também no 
documento de orientações aos professores. Conferir com a secre-
taria se houve o ingresso de novos estudantes com necessidades 
especiais.

Obs.: o documento de orientação aos professores é o início do plano in-
dividual e pode conter, além de uma foto, o nome, a turma, as potenciali-
dades, as dificuldades e sugestões de trabalho, exatamente como você faz 
no plano individual. Utilizar uma reunião pedagógica para entregar o do-
cumento, dá ciência aos professores de todas possibilidades, adaptações 
e flexibilizações que o estudante necessita. Uma boa conversa sobre o 
estudante é sempre muito importante, mas esse registro escrito que cons-
tará em ata de reunião é uma garantia e dá bastante respaldo ao trabalho.

2. Ler de forma criteriosa do plano do AEE do ano anterior (indi-
vidual ou funcional) e elaboração do documento de orientação. 

3. Chamar os pais/responsáveis para preenchimento da ficha de 
atualização de dados ou da anamnese, oferta do contraturno e 
assinatura do termo de compromisso. 

4. Fazer uma lista dos estudantes do turno e iniciar a organização 
dos horários de atendimento com o contraturno.

Caderno de Registros Pedagógicos: todos os registros serão feitos em 
uma planilha chamada “Mãe” que você encontra no Portal da Educação.

1. Para baixar: portal da educação>gestão>direção administrativa 
e rolar até “REGISTROS PEDAGÓGICOS DO AEE”; https://
educacao.caxias.rs.gov.br/gestao/direcao-administrativa. 
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Figura 2 - Caminho para o documento
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Fonte: Portal da educação (2020)

2. Faça o mesmo caminho para os documentos objetivo concei-
tuação; horário e atendimentos. Coloque tudo dentro de uma 
mesma pasta que você pode nomear como Registros Pedagógi-
cos_ano_nome_turno. 

3. Depois de organizar a pasta, renomeie a planilha “Mãe”, colo-
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cando um “0” à frente, para garantir que estará sempre em pri-
meiro plano na sua pasta e facilitando sua organização.

4. Na aba “capa” utilize a flecha ao lado da célula para escolher o 
nome da escola, na célula ao lado de professor coloque o nome 
do professor do AEE, preencha o nome do diretor e do vice-dire-
tor. Utilize a flecha para escolher o turno e no ano letivo coloque 
o ano-calendário (ex.: 2020).

5. Na aba “nome” preencha o nome dos estudantes, primeiro os do 
turno por ordem alfabética e depois os do contraturno, também 
por ordem alfabética. Estudantes novos vão para o fim da lista. 

6. Depois de preencher as abas “capa” e “nome” da planilha “Mãe”, 
salve, feche a planilha e comece a duplicá-la renomeando de 
acordo com a planilha de registros de cada estudante (nome do 
estudante). Você terá um total de planilhas igual ao total de estu-
dantes, mais a planilha “0Mãe”. Se no meio do ano você receber 
um estudante novo modifique SOMENTE a planilha “0Mãe” e 
depois repita o procedimento de duplicação colocando o nome 
do estudante novo. 

Figura 3 - Renomeando arquivos

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

Trabalhando na planilha individual: 
Se a planilha estiver nomeada com o nome e número interno do 

estudante facilita bastante a organização, mas isso não é obrigatório. 
Cada professor tem a sua maneira de organizar os registros.

1. Abra a planilha do estudante na aba “frequência” (em hipótese 
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alguma faça registros na planilha “Mãe”), sempre na planilha 
individual que você duplicou e que tem o nome do estudante 
para o qual você deseja fazer o registro. Utilize a flecha para 
preencher o nome do professor do AEE, escreva o nome do pro-
fessor referência (área 1) ou conselheiro (área 2). 

2. Os nomes do diretor e vice serão preenchidos automaticamente 
conforme o nome utilizado na capa. O nome da criança você 
deve escolher pela seta, pois você já preencheu a lista na aba 
“nome”. Caracterização, ano, turma e turno serão preenchidos 
automaticamente. Preencha o quadro com o horário de atendi-
mento do estudante que deve coincidir com o horário previsto 
na planilha “horário”. Registre os dias de atendimento horizon-
talmente, obedecendo a seta de orientação que está na planilha.

3. Após preencher as datas vá para a aba “Registropedag” que já 
estará com as datas preenchidas na aba anterior. Faça o seu re-
gistro descrevendo o tipo de atendimento, atividade e habilidades 
trabalhadas.

Figura 4 - Registros
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Fonte: Portal da Educação(2020). Obs:Para o contraturno valem as mesmas 
orientações (colocar sempre a habilidade trabalhada).

Plano Individual do AEE:
Documento que contempla toda a história da criança ou do es-

tudante público da Educação Especial e acompanhado pelo AEE. Sua 
construção começa no primeiro ano de matrícula na escola e segue até 
que a criança ou o estudante permaneça na RME de Caxias do Sul, sen-
do de responsabilidade do professor do AEE. Orienta-se que não seja 
feito um documento novo a cada ano, mas sim complementações e atua-
lizações a partir do documento inicial. 
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Figura 5 - Plano Individual
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Fonte: Portal da Educação (2020) 

Relatório Final Individual do AEE:
Documento que sintetiza o Plano do AEE da criança ou do estu-

dante, com enfoque no que foi proposto no ano letivo vigente, além da 
indicação de estratégias e encaminhamentos para o ano letivo seguinte. 
Se trata do primeiro documento a ser lido pelos professores da criança ou 
do estudante no início do ano letivo, a fim de orientar quais os procedi-
mentos pedagógicos a serem seguidos. 

Figura 6 - Relatório Final

Fonte: Portal da Educação (2020)
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Relatório Geral do AEE:
Documento que apresenta um panorama do AEE na escola. Cada 

professor preenche com a relação das crianças e estudantes atendidos 
em seu turno de trabalho, devendo entregar uma cópia para o setor da 
Educação Especial, trimestralmente. As informações deste relatório sub-
sidiam as ações da mantenedora no que se refere à distribuição de turnos 
do AEE por escola, verificação do serviço de Cuidadoria Educacional, 
designação matrícula ou transferência, entre outras. 

Figura 7 - Relatório Geral 

Fonte: Portal da Educação (2020)

No Portal de Educação está disponível o documento Oficina de 
Registros e pode ser acessado para tirar dúvidas: https://gcpstorage.
caxias.rs.gov.br/documents/2020/03/a305408e-80dc-4c56-8197-d7d-
8d7f42824.pdf.

Montando o Caderno de Registros:
1. Capa da planilha “Mãe”
2. Planilha “Objetivos e conceituação” que você preenche confor-

me o Regimento e Proposta Pedagógica;
3. Documento “Horário”;
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4. Aba nome dos estudantes (lista);
5. Estudante 1: aba frequência, aba registros pedagógicos, plano 

anual, oferta do aee e termo de compromisso com familiares; 
(termo de desistência do contra turno se houver) e relatório final;

6. Se for na modalidade de Atendimento Domiciliar ou Hospi-
talar colocar o documento de registro (modelo no portal), o 
plano e o relatório final;

7. Repetir tudo para cada estudante (estudante 2, estudante 3...);
8. No final de todos os estudantes o documento “Atendimentos”, 

onde será feito o registro de todos os atendimentos aos pais, pro-
fissionais que também acompanham o estudante, conselhos de 
classe, reuniões na mantenedora, orientações (pais, professores, 
cuidadores), reuniões pedagógicas e outras; 

Observe quantas atribuições do professor do AEE podem ser re-
gistradas nesse documento. É muito importante ter em mente todas elas 
e deixar claro o registro para que não haja dúvidas da legitimidade do 
trabalho.

9. Relatórios dos três trimestres (enviados para a Secretaria Munici-
pal de Educação - SMED);

10. Relatórios das avaliações de estudantes feitas pelo professor do 
AEE;

11. Outras atas ou documentos que possam ser importantes.
O registro conta a história do trabalho desenvolvido e nos dá se-

gurança e efetividade. Revisão, cuidado com erros de ortografia, confe-
rência dos dados e ausência de rasuras são imprescindíveis e refletem a 
competência e seriedade do professor ao executar o seu trabalho.
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ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: 

PARCERIAS ENTRE O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O ENSINO 

REGULAR COMUM
 Gislaine Eracy Bossle de Freitas1

Valéria Cristina Ferrazzo Castilhos2

O processo de identificação de estudantes com Altas Habilida-
des/Superdotação é amplo, importante e necessário, porém, após este 
movimento, é imprescindível que se ofereça o atendimento diferenciado, 
atendendo inclusive a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), Lei nº 9.394/96, artigo 59, inciso I. Também temos referência 
a tal direito na Constituição Federal (BRASIL, 1988), principalmente 
no artigo 208, inciso V. Além destas legislações e outras, também temos 
a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 
Aprendizado ao Longo da Vida (Decreto nº 10.502, de 30 de setembro 
de 2020), que sinaliza e institui caminhos para oferecer um atendimen-
to educacional especializado e de qualidade a este público da Educação 
Especial. 

Existe uma gama muito significativa de possibilidades para um 
atendimento educacional voltado ao público com perfil de AH/SD, des-
tacando: enriquecimento intra e extracurricular, suplementação, comple-
mentação, adaptação, flexibilização, compactação curricular, aceleração, 
monitorias, tutorias, mentorias e projetos dentro dos mais diversos con-

1  Pedagoga, Especialista em Altas Habilidades/Superdotação. Professora do Aten-
dimento Educacional Especializado da Rede Municipal de Educação de Caxias 
do Sul - gisbossle@gmail.com.

2  Especialista em Atendimento Educacional Especializado e Especialista em Altas 
Habilidades/Superdotação. Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul - va-
leriacfc1@gmail.com.
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textos. 
Cada escola, de acordo com seu contexto e público, respeitan-

do a realidade, a individualidade e especificidade de cada aluno, deve-
rá organizar a intervenção, priorizando alguns objetivos pontuais, que, 
conforme Tannenbaum (1983), citado por Alencar; Fleith (2001,p.125), 
deveriam ser priorizados:  

a) Ajudar aquele indivíduos com um alto potencial a desenvolver 
ao máximo os seus talentos e habilidades. 

b) Favorecer o seu desenvolvimento global, de tal forma que venha 
a dar as maiores contribuições possíveis à sociedade, possibili-
tando-lhe ao mesmo tempo, viver de uma forma satisfatória.

c) Fortalecer um autoconceito positivo. 
d) Ampliar experiências desses alunos em uma diversidade de áreas 

e não apenas em uma área especializada do conhecimento. 
A escola organiza-se por um currículo regular para garantir e or-

ganizar o conhecimento sistematizado, diante disso, faz-se necessário a 
concepção clara e dinâmica de que o mesmo deve ser flexível e passível 
de transformações. Para dar conta das especificidades de cada estudante 
com perfil de AH/SD, é importantíssimo que se parta deste princípio 
básico, pois ajustes no currículo são um dos passos na modalidade de 
atendimento ao estudante talentoso.  

De acordo com as características, o currículo poderá ser flexi-
bilizado, complementado, suplementado, adaptado, considerando o que 
sugerem Alencar e Fleith (2001), onde nos dizem que a aprendizagem 
deve ser centrada no estudante e não no professor; deve-se encorajar a 
independência e uma atmosfera aberta em sala de aula; enfatizar a acei-
tação e não o julgamento e encorajar a alta mobilidade. Diante destes 
aspectos, é possível trabalhar com um currículo direcionado às dúvidas 
e inquietações dos estudantes com AH/SD, que por suas características 
normalmente instigam e propulsionam a movimentação do currículo e 
dos saberes, tornando uma sala de aula mais motivadora e desafiadora, 
trazendo benefícios e resultados positivos não somente ao estudante ta-
lentoso.  

A aceleração ou compactação curricular é uma das outras possi-
bilidades para se pensar em relação a atendimento a um estudante com 
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AH/SD. Acelerar consiste em avançar de ano, popularmente conhecido 
como “pular um ano escolar”. 

Outras formas de aceleração: o aluno continua cursando o ano 
letivo em que está inserido, porém, recebe atendimento no ano seguinte 
ou outro, dentro do conteúdo que apresenta grande domínio, entrada 
precoce na escola ou universidade e dupla aceleração: quando o aluno 
frequenta mais de um ano escolar no mesmo ano letivo. 

Para uma destas estratégias serem bem sucedidas, é importante 
que se realize uma avaliação muito organizada e estruturada, lembran-
do o que nos diz Pinto e Fleith (2013), 

[...]não é uma receita que se aplica da mesma  maneira a todos 
os indivíduos. Deve ser  consideradas as áreas de interesse do 
aluno, a  maneira como ele prefere estudar ou aprender, seu  
ritmo de aprendizagem, a sua motivação e,  principalmente, a 
vontade de ser acelerado (PINTO;  FLEITH, 2013, p.152) 

A compactação curricular é uma modalidade onde prevê a adap-
tação do currículo regular, eliminando os excessos e assim possibilitando 
que o aluno tenha um currículo mais desafiador e com tempo para ativi-
dades de enriquecimento. Esta compactação poderá ser efetivada através 
de pesquisas individuais, grupos de estudos, atividades extraclasses ou 
aprendizagem com centro de interesses.

O enriquecimento curricular é uma estratégia muito significativa 
e com alternativas muito importantes para a contribuição da qualidade 
de intervenções nos alunos com perfil de AH/SD na escola. Este enri-
quecimento poderá ser intracurricular ou extracurricular. 

O enriquecimento intracurricular é composto de ações e estraté-
gias vindas no contexto de sala de aula. São tarefas adicionais, (projetos 
individuais, monitorias, tutorias ou mentorias), dentro do conteúdo que 
se está trabalhando com a turma, que são de interesse do estudante. Para 
esta modalidade, faz-se necessário conhecer nosso aluno com AH/SD, 
saber de seus interesses e área de destaque e assim conseguir adequar 
uma estratégia de enriquecimento intracurricular dentro de sua curio-
sidade e experiência. Este tipo de enriquecimento, pode ser estendido a 
todos os estudantes da turma, trazendo alternativas enriquecedoras para 
todo o grupo. 

Quanto ao enriquecimento extracurricular, está previsto nas Di-
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retrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRA-
SIL, 2001) e nos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1999), como o atendimento educacional individualizado, em salas de 
recursos ou núcleos específicos. Importante destacar que é uma das for-
mas de atendimento na Sala de Recurso, porém, não deve ser limitada 
a somente esta formatação. Esta forma de atendimento se constitui em 
disponibilizar atividades dentro da área de interesse do estudante. Con-
forme Renzulli (2004), através do enriquecimento extracurricular, além 
de trabalhar a área de interesse do aluno, esta modalidade também pro-
porciona autoconhecimento, motivação para novos saberes e o cultivo de 
relações sociais entre os pares.  

Renzulli também desenvolveu um Modelo de Enriquecimento 
Escolar – 1985 - (The Schoolwid e Enrichement Model – SEM). Este mo-
delo foi validado com mais de vinte e cinco anos de pesquisas empíricas. 
Segundo o autor, como resultado deste estudo é possível tornar a escola 
um local para identificação de talentos e desenvolvimento de potenciais.  

Este modelo de enriquecimento, proposto por Renzulli, deve 
apresentar um portfólio do aluno (história completa e detalhada do estu-
dante com AH/SD, objetivando conhecer o perfil deste aluno e identifi-
car seu(s) potencial(s) e a forma como se pode exercitar tal talento. Este 
modelo, na sua proposta original, deve ser aplicado para toda a escola. 

A partir deste modelo, as estratégias de enriquecimento extra-
curricular proposta para os estudantes com AH/SD seguem o Modelo 
Triádico de Enriquecimento, sugerindo a implementação de três tipos: 
Tipo I, Tipo II e Tipo III.  

a) Tipo I: atividades exploratórias, colocando o estudante em con-
tato com diferentes temáticas e áreas do conhecimento, prin-
cipalmente temas que não estejam contemplados no currículo 
regular.

b) Tipo II: atividades instrutivas e materiais para desenvolver habi-
lidades técnicas, de pensamento e processos afetivos, dentro do 
interesse específico de cada estudante. Em resumo, uma fase que 
antecede o desenvolvimento de atividades do tipo III. Momento 
de estudo e planejamento. 

c) Tipo III: investigação de um determinado problema gerando 
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novos conhecimentos, trazendo possibilidades para solução ou 
apresentação de novos produtos, serviços… Neste tipo de enri-
quecimento, busca-se desenvolver habilidades de planejamento, 
organização do tempo, espaço, recursos, avaliação e habilidades 
sociais. 
Este enriquecimento não exige uma sequência metodológica e 

cronológica, ou seja, pode se iniciar oferecendo atividades de enriqueci-
mento de qualquer tipo em qualquer momento, a depender somente do 
perfil do educando. 

Destaca-se também a importância de se pensar em um ensino 
colaborativo, promovendo um trabalho em conjunto entre o professor da 
sala de aula regular ou disciplina, o professor do AEE, equipe diretiva, 
familiares e comunidade em geral, em uma relação dialógica, conside-
rando sempre as necessidades de adaptações e modificações estruturais 
em relação a tempo, espaço e conteúdos, sempre com o foco em respeitar 
o interesse do estudante, procurando motivar e potencializar cada vez 
mais suas habilidades, sem deixar de atenuar suas necessidades. 

Um pouco de nossa prática: 
Atendimento Educacional Especializado na EMEF Carlin Fabris: A ca-
racterização dos estudantes público da Educação Especial é: Deficiência 
Intelectual, TEA, Deficiência Auditiva e AH/SD. Os atendimentos do 
turno, organizam se da seguinte forma: 

a) Planejamento com professores especializados e coordenação pe-
dagógica; Organização e participação dos Reagrupamentos; 

b) Atendimentos do contraturno. 

Atendimentos pontuais em relação aos estudantes com AH/SD: 
a) Planejamento com professores das disciplinas especializadas a 

fim de flexibilizar/adaptar os conteúdos/atividades. 
b) Reagrupamentos organizados com atividades de desafios, jogos 

e projetos. 
c) Atendimento no contraturno escolar(Extracurricular): Organi-

zação do Grupo Eternos Aprendizes. Fazem parte deste grupo: 
Alunos com AH/SD, representantes e vice-representantes de tur-
mas e Grêmio Estudantil.
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É no atendimento com o Grupo Eternos Aprendizes que desen-
volvemos atividades extracurriculares do Tipo I, Tipo II e Tipo III na 
perspectiva de Renzulli. São nestes encontros semanais que apresenta-
mos propostas, desafios, jogos e dinâmicas, onde todos os estudantes do 
grupo trabalham. 

A partir de seus interesses, os estudantes são subdivididos em 
pequenos grupos, por interesse e afinidades. Posterior a organização dos 
subgrupos, os estudantes estabelecem o projeto pelo qual irão se dedicar, 
indicando inclusive o tempo de duração para execução do mesmo. Nos 
encontros semanais de atividades do contraturno, assim como em horá-
rios extraclasse, os estudantes vão dando sequência aos projetos idealiza-
dos e assessorados pelas professoras do AEE.  

Dentre os projetos organizados podemos citar alguns que foram 
executados: 

a) Organização e planejamento de gincanas culturais e esportivas; 
b) Organização e execução de projetos como: homenagem ao dia 

dos professores (desde a homenagem até a confecção dos pre-
sentes e cartões; 

c) Organização e execução de projetos como: homenagem ao dia 
dos diretores (desde a homenagem até a confecção dos presen-
tes e cartões; 

d) Auxílio na realização das atividades alusivas ao dia das crian-
ças; 

e) Responsabilidade pela organização e manutenção dos murais 
da escola;

f) Música no recreio: seleção de músicas de interesse dos colegas, 
organização do pen drive com as músicas selecionadas, acom-
panhamento do recreio; 

g) Esquetes com temas relevantes, com momentos para reflexão e 
debates como: respeito às diferenças na escola, cuidados com o 
lixo que produzimos, perigos da internet… 

h) Campanhas como arrecadação de tampinhas para doação a 
entidades assistenciais; 

i) Visitas monitoradas a casa de idosos com campanhas de arreca-
dação de produtos de higiene e doação para as mesmas, assim 
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como organização e execução de atividades para serem realiza-
das com os moradores da casa; 

j) Participação de projetos como: vereador por um dia, jornalista 
por um dia, calendário ecológico, RBS de leitura… 

k) Criação da banda CF5. Estudantes com habilidades artísticas 
que se encontram e ensaiam músicas em geral. Participação do 
concurso da CIPAVE. Composição de músicas conforme as 
demandas e projetos em execução;

l) Encaminhamento de estudante para frequentar uma disciplina 
do curso de arte em uma escola de formação acadêmica; 

m) Criação de jogos através de softwares de programação; 
n) Montagem de circuitos e comandos de uma casa(maquete) atra-

vés do Arduíno.
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ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES 
NA ESCOLA

 Gislaine Eracy Bossle de Freitas1

Valéria Cristina Ferrazzo Castilhos2

 

Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) ainda 
são pouco identificados nas escolas regulares de Caxias do Sul, apenas 
0,04% dos estudantes da Rede Municipal de Caxias do Sul são conside-
rados com essa condição. 

A Organização Mundial da Saúde estima que o número de super-
dotados na população seja de 3,5 a 5%. São dados estatísticos, calcula-
dos pelo resultado obtido em testes de QI (com escores de 130 ou mais 
pontos percentuais), que não são precisos para identificar a totalidade da 
inteligência.

Estudos realizados pela Associação Brasileira para Superdotados 
(RS) em escolas públicas de Porto Alegre apontaram 7,78% dos estudan-
tes com indicadores de Altas Habilidades. O número reduzido de estu-
dantes com altas habilidades/superdotação apontado no Censo Escolar 
reduz a possibilidade de captação de recursos financeiros voltados para 
qualificar o atendimento para esse público;

O atendimento aos estudantes com AH/SD está garantido na le-
gislação e são considerados público alvo do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Portanto, têm direito e podem se beneficiar muito 
deste atendimento.

1  Pedagoga, Especialista em Altas Habilidades/Superdotação. Professora do Aten-
dimento Educacional Especializado da Rede Municipal de Ensino de Caxias do 
Sul - gisbossle@gmail.com.

2  Especialista em Atendimento Educacional Especializado e  Especialista em Altas 
Habilidades/Superdotação. Professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias 
do Sul - valeriacfc1@gmail.com.
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A identificação de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação 
vem para que os mesmos possam desenvolver seu potencial, tornando 
este potencial em capacidade real e transformação do mundo (solucio-
nando problemas, inventando novas tecnologias, superando desafios). 
Os profissionais envolvidos na área ganham maior credibilidade com 
os estudos, pais se favorecem em conhecer melhor os caminhos ainda a 
percorrer, demais profissionais adquirem possibilidade de ampliar seus 
conhecimentos. As pessoas, com altas habilidades, podem aprender a de-
senvolver ou a procurar os profissionais mais adequados para elevar seu 
potencial, desta forma, a sociedade como um todo ganha com o reconhe-
cimento da área.

Vários teóricos contemporâneos se dedicam a compreender as 
principais características das pessoas com AH/SD e como identificá-los. 
O psicólogo americano Joseph Renzulli, sistematizou a Teoria dos Três 
Anéis, em que a Alta Habilidade se dá quando a pessoa apresenta a in-
teração entre habilidade acima da média dentro da sua área de interesse, 
criatividade e envolvimento com a tarefa. Nenhum desses três traços so-
zinhos produz o comportamento superdotado.

A Habilidade acima da média compreende a capacidade de 
processar informações, dar respostas adequadas a diferentes situações, 
demonstrar pensamento abstrato, ter alto desempenho e capacidade de 
adaptação a situações e problemas reais. 

A habilidade acima da média então, pode ocorrer em qualquer área 
do saber ou do fazer humano e pode ser detectada sempre tendo como 
referência um grupo homogêneo de pessoas (por exemplo, os alunos de 
uma mesma turma escolar), de mesma faixa etária e aproximadamente 
da mesma origem socioeconômica, não porque haja diferenças quanto à 
origem, mas sim porque há diferença na oportunidade de expressão das 
AH/SD, que são estritamente vinculadas ao contexto. (PÉREZ, 2016, 
p.12)

A criatividade implica em apresentar várias ideias e maneiras 
incomuns de resolver um problema, demonstrar  flexibilidade de 
pensamento, mostra-se sensível aos detalhes, ter curiosidade, enfrentar 
desafios e exercitar o pensamento divergente. Um produto pode ser con-
siderado criativo se for novo, apropriado, útil e relevante.
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Renzullli 2005 (apud VIRGOLIN, 2018, p.9 ) retoma porém 
que “os comportamentos de superdotação vão se tornar aparentes em 
algumas pessoas, em alguns momentos e em algumas condições, dado o 
contexto apropriado” .  

Howard Gardner 2000 (apud PÉREZ;FREITAS,2016, p.11) traz 
a teoria das inteligências múltiplas, em que o cérebro é considerado uma 
estrutura múltipla, sendo que todas as inteligências têm o mesmo valor e 
a mesma importância. O ser humano pode desenvolver múltiplas inteli-
gências em um ambiente estimulador, mas existem aquelas pessoas que 
apresentam alto potencial, considerado acima da média. As inteligências 
já identificadas são: inteligência linguística (habilidades de comunica-
ção escrita ou verbal), lógico matemática (relacionar conceitos abstratos, 
raciocinar e usar lógica), espacial (aptidão para se orientar, representar 
relações espaciais), intrapessoal (reconhecer seus próprios sentimentos), 
interpessoal (relacionar-se com outros), musical (habilidade de aprender, 
compor ou tocar música e compor significados compostos por sons) e 
naturalista (compreender, reconhecer e classificar diferentes espécies). 

Stemberg (1986) traz a Teoria Triádica da inteligência e defende a 
inteligência plena seria o equilíbrio entre a inteligência analítica (consis-
te em identificar o problema, alocar recursos, organizar as informações, 
elaborar estratégias, monitorar essas estratégias e avaliar as soluções), a 
inteligência criativa (procura redefinir o problema, questionar e anali-
sar suposições, vender ideias criativas, gerar ideias, reconhecer as duas 
faces do conhecimento, identificar e superar obstáculos, assumir riscos 
razoáveis, tolerar a ambiguidade, desenvolver a autoeficácia, descobrir 
interesses verdadeiros, adiar a gratificação e modelar a criatividade) e  
inteligência prática (utiliza as habilidades das duas primeiras e leva ao 
sucesso ao lidar de forma eficiente com os problemas do cotidiano). 

Para Stemberg (1986), quanto menos energia o sujeito necessita 
para processar uma informação, terá mais energia para automatizar seu 
desempenho e lidar com a nova tarefa ou situação. 

Em seu Manual de Identificação de Altas Habilidades/
Superdotação, as professoras Susana Graciela Pérez e Soraia Napoleão 
Freitas (2016) sintetizam características gerais das pessoas com Altas 
habilidades:
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a) Precocidade e gosto pela leitura;
b) Interesses variados e diferenciados dos seus pares;
c) Assincronismo;
d) Sentimento da diferença na sua forma de pensar, sentir ou agir 

em relação às demais pessoas;
e) Preferência por trabalhar e estudar sozinhos;
f) Nível de exigência mais elevado e perfeccionismo;
g) Independência e autonomia;
h) Senso de humor desenvolvido;
i) Capacidade de observação muito elevada;
j) Liderança;
k) Gosto e preferência por jogos que exijam estratégia

Uma pessoa com AH/SD pode ser do tipo Acadêmica (facilmente 
percebido por meio de testes padronizados têm capacidade de aprendi-
zagem escolar valorizada) ou Produtivo/Criativo (desenvolvimento de 
ideias, produtos, expressões artísticas originais em diferentes áreas, vin-
culado a problemas da vida real).

Para identificar esses estudantes em nossas escolas, podemos re-
correr a pelo menos três instrumentos já reconhecidos no meio científico: 

a) Manual de Identificação de Altas Habilidades/Superdotação 
das professoras Susana Graciela Pérez Barrera Pérez e Soraia 
Napoleão Freitas( 2016): 
O manual utiliza instrumentos a serem utilizados pelas escolas, 

consideram estudantes da educação infantil, ensino fundamental, médio 
e superior, além de indicadores para as áreas de educação artística e edu-
cação física. 

Os instrumentos de triagem identificam alunos que se destacam 
em cada turma escolar são respondidos por professores. O preenchimen-
to é simples e o professor deverá indicar dois alunos em cada item, não 
precisa indicar todos os alunos da turma e pode repetir nomes e precisa 
conhecer a turma por um período superior a um bimestre. Ao analisar 
o questionário, deve-se levar em conta que o estudante precisa ter sido 
mencionado em pelo menos metade dos itens. 

Após, para estes estudantes são aplicados: Questionários de 
Identificação do aluno, dos responsáveis e do professor, com questões 
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específicas sobre o aluno indicado. 
Além disso, conta com questionário de autonomeação e nomea-

ção pelos colegas. Após, o professor pode proceder a organização de um 
portfólio com as produções dos alunos para conhecer e registrar o pro-
cesso de desenvolvimento e elaborando o registro destas informações em 
um parecer pedagógico.  

b) Lista de Indicadores de Superdotação – Parâmetros para observa-
ção de alunos em sala de aula, da professora Cristina Maria Car-
valho Delou ( 2001): 
Considerado como um instrumento de observação para professo-

res utilizarem em sala de aula, de forma grupal, para toda a turma, des-
tacando alunos que apresentam as características, dentro de cada item. 
Após, observa-se os alunos que mais apareceram e quais áreas – inteli-
gência geral, pensamento criador, capacidade de liderança, capacidade 
psicomotora. Após, inicia-se a análise individual de cada estudante e o 
professor buscará as características que aparecem mais vezes e as mais 
assinaladas na coluna “sempre”.

A partir da Lista de Indicadores, poderá o professor propor ativi-
dades em sala de aula que tenham como objetivo ampliar a observação 
destas habilidades para a turma e para os estudantes que se destacaram, 
podendo oferecer um currículo enriquecido para todos os alunos, e proce-
der o encaminhamento para o Atendimento Educacional Especializado. 

c) A Lista de Identificação de Alunos Dotados e Talentosos, da pro-
fessora Zenita Guenther(2000)
Propõe uma lista com 31 indicadores, em que o professor deverá 

preencher com o nome de dois alunos para cada item, sendo que os alu-
nos podem ser citados em mais de uma categoria e nem todos da turma 
precisam ser anotados. Apresenta também uma pergunta aberta, sobre 
qual aluno se destaca, ou apresenta algum talento especial. A análise da 
ficha se dá, considerando sinais de inteligência geral, pensamento não-
-linear, capacidade verbal, criatividade e potencial criador e capacidade 
socioafetiva. 

A identificação deste estudante, junto com o professor do Atendi-
mento Educacional Especializado ocorre com o objetivo de que ele seja 
atendido para que suas capacidades sejam desenvolvidas e que ele possa 
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ser estimulado na sua área de interesse. 
E, se depois, o comportamento de AH/Sd não for confirmado? 
Não há prejuízo nenhum se a pessoa ingressar num programa 
de atendimento e no seu decorrer, não se confirmarem os indi-
cadores. Apenas teremos oferecido a ela as oportunidades de 
enriquecimento educacional diferenciadas que todos deveriam 
ter e que, por carências endêmicas acabam sendo oferecidas 
apenas para aqueles que mais precisam. (Pérez, 2016, p.117)
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DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, 
CONCEITO E INTERVENÇÕES

                                                                          Mara Teresinha Rossatto1

                                                       

A deficiência múltipla é a ocorrência de duas ou mais deficiências 
simultaneamente, na mesma pessoa, sejam elas deficiências intelectuais, 
físicas ou sensoriais.  Por envolver associações diversas em graus de in-
tensidade muito variados, apresenta uma condição bastante heterogênea. 
Exemplos incluem uma pessoa cega e paraplégica, uma pessoa com defi-
ciência intelectual e baixa visão, uma pessoa que tem deficiência física e 
é surda, dentre muitas outras associações possíveis.

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (PNEE), 
a deficiência múltipla é uma “associação, no mesmo indivíduo, de duas 
ou mais deficiência primárias (mental/ visual/auditiva/física) com com-
prometimento que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na ca-
pacidade adaptativa (MEC,1994).

O que irá caracterizar a deficiência múltipla não é a soma da as-
sociação de deficiências, mas, sim, a complexidade de desenvolvimento, 
sejam elas de comunicação, interação social, possibilidades funcionais e 
de aprendizagem que determinam as necessidades educacionais dessas 
pessoas.

Várias são as causas que envolvem a deficiência múltipla, e pode-
mos destacar as  sensoriais, motoras, de ordem linguística ou originada 
de fatores pré-natais, perinatais ou natais e pós-natais. Levando em conta 
que a situação ambiental também pode contribui, tais como acidentes e 
traumatismos cranianos, intoxicação por produtos químicos, irradiações, 
tumores ou outras situações. Por má-formação congênita podemos citar: 

1  Especialista em Educação Especial. Especialista em Mídias na Educação. Profes-
sora da Rede Municipal de Caxias do Sul.
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hipotireoidismo, síndrome de Rett, infecções virais como rubéola congê-
nita, também por doenças sexualmente transmissíveis.

De acordo com Campos (2003), as causas da deficiência múltipla 
ainda podem ser por icterícia, infecção do ouvido, falta de oxigênio no 
cérebro, sarampo, glaucoma, traumatismos, tumor cerebral, toxoplasmo-
se, catarata e casamentos consanguíneos.

  Caracterização da Deficiência Múltipla

A caracterização da deficiência múltipla pode apresentar-se me-
diante a associação das seguintes categorias, dentre outras:

FÍSICA E PSÍQUICA  
-  deficiência física associada à deficiência 
intelectual; 
-  deficiência física associada a transtorno 
mental.

Figura 1: Deficiência Múltipla

Fonte: Ative 614 (2015)

SENSORIAL E PSÍQUICA 

-  deficiência auditiva ou surdez associada à 
deficiência intelectual;   

-  deficiência visual ou cegueira associada à 
deficiência intelectual; 

-  deficiência auditiva ou surdez associada a 
transtorno mental.

Figura 2: Surdocegueira 

Fonte: Érica Sitta (2020)

SENSORIAL E FÍSICA   

-  deficiência auditiva ou surdez associada à 
deficiência física; 

-  deficiência visual ou cegueira associada à 
deficiência física.    

Figura 3: Cais

Fonte: Claudia Corbett (2017)
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 FÍSICA, PSÍQUICA E SENSORIAL    
- deficiência física associada à deficiência 
visual ou cegueira e à deficiência intelec-
tual;
-  deficiência física associada à deficiência 
auditiva ou surdez e à deficiência  intelec-
tual;  
- deficiência física associada à deficiência 
visual  ou cegueira e à deficiência auditiva 
ou surdez.

Figura 4: Atividade para 
educação especial

Fonte: ativi614(2015)

É importante lembrar que a combinação de deficiência auditiva 
com a deficiência visual não é considerada deficiência múltipla, e sim 
uma deficiência única: a surdocegueira.

Características Gerais da Criança com Deficiência Múltipla.

Crianças e adolescentes com deficiência múltipla apresentam algu-
mas características distintas que as diferem das outras: 

a) apresentam dificuldade na abstração das rotinas diárias, nos ges-
tos ou na comunicação;

b) dificuldade no reconhecimento de pessoas do seu cotidiano;
c) maior tempo necessário para a aprendizagem, ritmo lento;
d) poucas respostas aos estímulos causados por sons, toques, entre 

outros.
e) apresentam movimentos corporais involuntários;
f) maior possibilidade de esquecer informações que não praticam 

com frequência;
g) dificuldades em generalizar habilidades aprendidas separada-

mente.
Doenças que costumam estar relacionadas a casos de deficiência 

múltipla:
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Figura 5: Tabela associações

  

Fonte: Elaborado pela autora (2020)

A inclusão de estudantes com deficiência múltipla

Figura 6: Nova Escola

Fonte: Maggi Krause (2019)

A inclusão de estudantes com grandes dificuldades de aprendiza-
gem no ensino regular requer não apenas a aceitação da condição huma-
na, mas implica em transformação significativa de atitudes e modo de 
ver e agir, com um olhar especial em relação às práticas pedagógicas, à 
modificação do sistema de ensino e à organização dos espaços escolares  
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para que se ajustem às especificidades de todos os estudantes.
Estes estudantes com deficiência múltipla, apresentam necessida-

des educacionais acentuadas que deverão ser de conhecimento da escola, 
para que a inclusão aconteça. É natural que a escola, professores e pais 
precisam criar vínculos para que as possibilidades de sucesso nessa tarefa 
possam ser efetivas. 

Sabemos que o benefício que traz esta inclusão para qualquer estu-
dante, independentemente de sua condição física, intelectual ou emocio-
nal, é fundamental para toda a sociedade. Oportunizar programas com 
objetivos de cuidar, desenvolver possibilidades humanas e habilidades, 
na promoção da aprendizagem, da autonomia moral, intelectual e 
valorizando as diferentes formas de comunicação e de expressão.

Deficiência múltipla: das necessidades às possibilidades

Diante das limitações apresentadas pelos estudantes com defi-
ciência múltipla, assim como as alterações significativas no processo de 
desenvolvimento, aprendizagem e adaptação social, muitas são as inter-
venções que devem ser aplicadas para que sua passagem nas escolas seja 
significativa. Nesta ordem, podem apresentar variadas potencialidades, 
possibilidades funcionais e necessidades concretas que necessitam ser 
analisadas, compreendidas e avaliadas dentro de cada realidade apre-
sentada. Levamos em consideração que cada um tem sua forma de se 
comunicar, de sentir, de se expressar, assim como as condições que os 
motivam podem ser diferentes, e que implicam assim, uma nova forma 
compreender para poder assistir suas necessidades.

A inclusão desses estudantes no sistema regular de ensino é muito 
desejada por famílias, escolas e professores que se comprometem e se 
propõem a assumir esse desafio. As escolas têm obtido resultados po-
sitivos no processo de inclusão e têm como compromisso o respeito à 
diversidade e diferenças individuais, numa proposta de adaptação do cur-
rículo e a adaptação dos recursos metodológicos e pedagógicos. Esses 
são fatores essenciais e capazes de atender às expectativas das famílias e 
necessidades específicas de aprendizagem desses estudantes.
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O processo de desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes  com 
deficiência múltipla

Conforme Piaget, a inteligência se constrói mediante a troca entre 
o organismo e o meio: “o organismo com sua bagagem hereditária, em 
contato com o meio, perturba-se, desequilibra-se e, para superar esse de-
sequilíbrio e se adaptar, constrói novos esquemas”.

Para o autor, o importante para o desenvolvimento cognitivo é o 
esquema geral que as ações que podem ser transpostas de uma situação 
para outra, e não a sequência das ações empreendidas pela criança. Desta 
forma, estes esquemas provêm do resultado direto das generalizações que 
as próprias ações constroem.

A educação de pessoas com múltipla deficiência no Brasil pode ser 
um tipo de aprendizado novo na vida do sujeito, por ser acompanhado 
e sistematizado. Por isso a necessidade de um planejado adequado às 
possibilidades e habilidades previamente estudadas: 

a. propiciando o desenvolvimento deste estudante e possibilitando 
seu acesso e participação da vida social e cultural; 

b. favorecendo para que esses estudantes convivam com expectati-
vas positivas com ajudas, com trocas sociais diferenciadas e for-
mas adequadas de comunicação e interação;

c.  oportunizando situações de aprendizagem desafiadoras,  que 
lhes proporcionem escolhas, pensar,  resolver problemas, expres-
sar sentimentos, desejos e tomando  iniciativas quanto às suas 
necessidades.

Em se tratando de sujeitos com múltiplas deficiências, devemos 
garantir suportes e apoios escolares pertinentes às especificidades de 
aprendizagem, criando aos mesmos possibilidades de apropriação dos 
conceitos escolares e do seu desenvolvimento cultural.     Em outros ter-
mos, o processo de escolarização pode colaborar com a reorganização 
neurológica e a reestruturação das funções psicológicas dos limites im-
postos pelas condições orgânicas (impeditivos ao desenvolvimento), por 
meio das práticas sociais que envolvem a aprendizagem. Para isso, a ga-
rantia de suportes e apoios pertinentes e adequados é indispensável para 
que possa ocorrer a compensação social da deficiência.     
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Figura 7: Proposta de apoio

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Como adaptar atividades que promovam habilidades motoras finas 
para estudantes com Deficiências Múltiplas (cognitivas e motoras) - 
Deficiência motora e Intelectual?

Fatores que impactam o uso das mãos

Estudantes com deficiências cognitivas e motoras severas costu-
mam demonstrar uso limitado das mãos devido a atenção visual redu-
zida, motivação, força na mão, déficit de planejamento motor e alcance 
dos movimentos. No entanto, adaptações no ambiente e nas atividades 
podem aumentar suas habilidades motoras, contribuindo a promover su-
cesso e motivação para usar mais as mãos.

Figura 8: Fixador para mãos

Fonte: Mara Rossatto (2020)
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Posicionamento adequado

Para promover o uso das mãos de um estudante com deficiências 
múltiplas severas é necessário considerar seu posicionamento e preensão. 
Aos estudantes que usam cadeira de rodas, o posicionamento para esta-
bilizar o tronco, permitindo que usem suas mãos com mais eficiência, é 
necessário. Uma alternativa é posicionar uma caixa abaixo dos pés para 
o estudante que sentar na cadeira, assim conseguirá um melhor posicio-
namento e ter apoios para os braços. 

A mesa deve ser posicionada mais ou menos 5 centímetros acima 
da altura dos cotovelos e as solas dos pés encostadas no chão. Em alguns 
casos com deficiências múltiplas, para usar as mãos, melhor quando es-
tão deitadas de lado ou apoiadas em almofadas. Deitar de lado permite 
que o estudante veja suas mãos e as use juntas para pegar ou manipular 
objetos.

Figura 9: Apoio para posicionamento

Fonte: Marijara Gobbi (2019)

Posicionamento dos materiais

Outra consideração que deve ser observada é a altura dos materiais 
que serão utilizados nas intervenções. Deixe as atividades onde favore-
ça a visualização, de preferência na linha visual do estudante, mas que 
ao mesmo tempo, promova e estimule movimentos. Para isto, promova 
situação onde os recursos fiquem elevados (sobre caixas ou suportes) e 



99

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

ao alcance do estudante. Algumas sugestões para promover essas habili-
dades:

a. Puxar objetos presos em uma caixa com velcro ou elástico e de-
pois colocá-los dentro da caixa. Pense em objetos que favoreçam 
o “pegar”;

b. Colocar argolas em um eixo alto;
c. Colocar imãs em uma assadeira posicionada em uma superfície 

vertical.
Figura 10: Objetos com velcro

Fonte: Mara Rossatto (2016)

Ofereça objetos grandes e estimulantes para segurar

Estudantes que apresentam dificuldade de pegar objetos pequenos 
podem se beneficiar ao usar materiais que tem pegadores grandes que 
encaixam na palma da mão. Muitos dos objetos do dia a dia, como talhe-
res, escovas de cabelo e dente, podem ser adaptadas e engrossadas com 
materiais simples como EVA ou espuma. Isto facilitará sua preensão. 

Fixadores também exercem a mesma função. Objetos sensoriais 
como garrafas e painéis sensoriais podem ser de fácil construção, e po-
dem ser adaptados para promover estimulação sensorial das seguintes 
maneiras:

a. Cubra as garrafas com cores vibrantes e coloque em seu interior 
objetos que façam barulho quando forem mexidas;

b. Use objetos que se movam, que tenham cores e façam barulho;
c. O peso dos objetos pode deixar o corpo mais consciente e au-

mentar a atenção à tarefa.
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Exemplo de painéis sensoriais:
Figura 11: Painéis sensoriais

Fonte: Mara Rossatto (2018)

Promovendo o uso bilateral das mãos:

 O estudante com deficiências múltiplas severas evitará usar as 
duas mãos juntas e atividades devem ser montadas para encorajar as ha-
bilidades bilaterais das mãos. Isso pode ser feito usando materiais que:

a. São pesados (empurrar meias cheias de areia para dentro de uma 
caixa);

b. Grande, longo ou desajeitado (colocar uma forma em cima de 
outras formas);

c. Necessitam de estabilidade com uma mão (remover formas de 
uma garrafa que estão presas com velcro);

d. Quando os estudantes com deficiências motoras e cognitivas se-
veras vão ficando mais velhos é cada vez mais importante usar 
atividades que supram suas necessidades de aprendizado, mas 
que não são “para bebês”;

e. Adaptar atividades para habilitar tarefas simples como alcançar, 
pegar e colocar objetos irão ajudar os estudantes a desenvolver as 
habilidades cognitivas básicas além de promover atenção visual, 
organização espacial, força dos membros superiores, uso bilate-
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ral das mãos e coordenação.

Figura 12: Jogos para uso bilateral

Fonte: Mara Rossatto (2020)

Recursos de aprendizagem

Alguns recursos específicos facilitam a compreensão e organizam 
o estudante em suas atividades escolares. O planejamento envolvendo 
um olhar amplo de possibilidades e recursos audiovisuais e concretos, 
compreendendo que cada estudante é único em sua especificidade, é o 
melhor caminho para que alcance seus objetivos.

Figura 13: Recursos variados: pareação de cores

 Fonte: Mara Rossatto (2020)

Caixa de antecipação

As caixas de antecipação auxiliam na organização dos 
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acontecimentos diários e devem ser utilizadas com estudantes que ainda 
não têm nenhum sistema formal de comunicação. Elas permitem conhe-
cer os primeiros objetos de referência que anteciparão as atividades e o 
conhecimento das primeiras palavras.

Figura 14: Caixa de antecipação

Fonte: Mara Rossatto ( 2020)s

Objetos de transferências

São objetos que têm significados especiais, os quais têm a função 
de substituir a palavra e, assim, podem representar pessoas, objetos, luga-
res, atividades ou conceitos associados a eles.

Figura 15: Objetos de transferência

 Fonte: Mara Rossatto ( 2020)

Adequações visuais/adequações

Os estudantes com surdocegueira e com deficiência múltipla que 
tem baixa visão precisam do máximo de contraste possível entre os mate-
riais que lê e o ambiente. Quanto maior o contraste e texturas disponíveis, 
maior será o envolvimento.
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Figura 16: Textura e contraste

Fonte: Mara Rossatto ( 2020)

Características visuais

Proporcione materiais didáticos com grande apelo sejam: visuais, 
auditivos ou uma combinação dos dois: figuras, vídeos e áudios, filmes, 
materiais escritos, contraste, material com figura, com alteração de tama-
nho, cor e ângulo. 

Figura 17: Seriação por cor

Fonte: Mara Rossatto ( 2020)

Recurso de Audiodescrição

A Audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o 
entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais, 
gravados ou ao vivo, como peças de teatro, programas de TV, exposições, 
mostras, musicais, óperas, desfiles e espetáculos de dança; eventos turís-
ticos, esportivos, pedagógicos e científicos, tais como aulas, seminários, 
congressos, palestras, feiras e outros, por meio de informação sonora. 

É uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de 
tradução intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo 
possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo 
para a inclusão cultural, social e escolar. (MOTTA & ROMEU FILHO, 
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2010, p.11).
A audiodescrição pode ser gravada ou ao vivo, neste caso é pri-

meiro  inserida previamente no programa, filme ou produto a ser audio-
descrito, e, depois, é feita a mixagem. No segundo caso, o próprio nome 
já diz. Toda a estrutura da audiodescrição é inserida entre os diálogos e 
falas durante a narrativa( evento), em qualquer um dos casos, de modo 
a interferir o mínimo possível no trabalho. Também pode ser fechada ou 
aberta: no primeiro caso, ela é ouvida apenas pelo usuário, no segundo, 
todos os participantes têm acesso aos recursos e podem ouvir.

Proposta de audiodescrição realizada por Viviane Schorn, durante 
o curso de formação Educação Especial SMED 2020. Acesse: https://
www.youtube.com/watch?v=3cszBzXh6fY.

  Figura 18: Audiodescrição

Fonte: Elaborado pela autora ( 2020)
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 
REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS PARA 

ATUAÇÃO PEDAGÓGICA
Daiane Siota1

Figura 1- Reflexões

Fonte: Silva, Ribeiro (2017)

O que propomos com esta escrita é refletir sobre o entendimento 
ao deficiente intelectual e a atuação pedagógica no contexto da escola 
inclusiva.

Para iniciar, é fundamental que esta atuação pedagógica tenha por 
base a compreensão sobre a conceituação de deficiência intelectual, esta 
que apresenta um percurso histórico que nos mostra o quanto a definição 
é amplamente discutida.

O conceito adotado pelos órgãos oficiais brasileiros e por estudio-
sos da área, apresentado na 10ª edição do manual da AAMR, em 2002, 

1  Graduada em Pedagogia Séries Iniciais e Educação Infantil. Graduada em Edu-
cação Especial. Especialista em Educação Especial. E-mail: daianesiota@gmail.
com.
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a deficiência intelectual é entendida:

[...]uma incapacidade caracterizada por importantes limita-
ções, tanto no funcionamento intelectual quanto no compor-
tamento adaptativo, está expresso nas habilidades adaptativas 
conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade tem início an-
tes dos 18 anos de idade. (AMERICAN ASSOCIATION ON 
MENTAL RETARDATION, 2006, p. 20)

Assim, com este conceito compreendemos que a deficiência inte-
lectual não envolve apenas o funcionamento do intelecto, ele nos aponta 
para um enfoque mais amplo voltado ao contexto do ambiente e das 
interações, deixando de lado o foco no indivíduo.

Nesta linha de pensamento para Paulon, Freitas e Pinho, a defi-
ciência intelectual:

[...] passa a ser interpretada como um estado de funcionamen-
to. Deixa de ser entendida como uma característica absoluta, 
expressa somente no indivíduo, para ser tomada como uma 
expressão da interação entre a pessoa com limitações no fun-
cionamento intelectual e seu contexto. Nessa definição, tam-
bém há um incremento na importância dos sistemas de apoio 
requeridos pelas pessoas com deficiência mental, uma questão 
que ganha ainda mais ênfase, a partir de 2002. Paulon, Freitas 
e Pinho (2005, p. 13)

Com esta percepção nos cabe mencionar e acreditamos ser fun-
damental, que nas ações pensadas numa perspectiva de inclusão escolar, 
nós, profissionais da Educação, comprometidos no processo de ensino e 
de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual, tenhamos 
consciência que o diagnóstico de deficiência não deve ser interpretado 
como um fim. Ele apenas nos conduz a compreender as limitações e 
necessidades do sujeito para que seja possível planejar, criar estraté-
gias educacionais específicas, bem como ofertar os apoios necessários. 
(MENEZES; CASTRO, 2016). 

Também as autoras Menezes, Canabarro e Munhoz (2018) nos 
alertam que “muito mais do que procurarmos pelo diagnóstico ou não da 
deficiência, precisamos ser capazes de compreender os processos mentais 
percorridos por essas pessoas na construção da sua aprendizagem”.  Para 
esta compreensão, nós educadores precisamos desconstruir as práticas 
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baseadas no modelo clínico, que de acordo com as mesmas autoras cita-
das, responsabilizam o estudante com deficiência intelectual pelo “não 
aprender” devido à sua deficiência. Esta culpabilização da não aprendi-
zagem à deficiência, mostra o quanto ainda muitos profissionais se sen-
tem despreparados e presos a preconceitos que nos foram incutidos. 

A deficiência mental não significa incapacidade de aprender. 
Talvez a criança não aprenda o que o professor espera que ele 
aprenda; talvez não tenha o mesmo ritmo da maioria dos alu-
nos nem aprenda da mesma maneira; mas isso de modo al-
gum significa que ela não seja capaz de aprender. (PRIOSTE; 
RAIÇA; MACHADO, p.32)

Todos somos capazes de aprender, como bem esclarecido por 
BEYER (2005), se atuarmos numa perspectiva sociológica, o olhar para 
a deficiência será direcionado para a   reação do grupo social perten-
cente, este que pode ser agravada pelo entendimento equivocado e/ou 
preconceito, mas que pode ser aliviada através da empatia e aceitação das 
diferenças. Nesta concepção a qualidade das aprendizagens e do desen-
volvimento dos sujeitos com deficiência intelectual serão determinados 
pelas interações proporcionadas pelo meio e, por isso é, crucial o nosso 
entendimento sobre os percursos mentais percorridos por eles, a fim de 
podermos auxiliá-los ainda mais nas interações e no desenvolvimento de 
outros processos mentais. 

É Vygotsky que nos apresenta esse olhar numa abordagem socioin-
teracionista e nos sinaliza que as intervenções pedagógicas para o es-
tudante com deficiência intelectual “deve primar pela ação nas funções 
psicológicas superiores”, estas que se caracterizam pelo funcionamento 
psicológico humano sendo ‘ações conscientemente controladas, atenção 
voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, comportamento in-
tencional’” (OLIVEIRA, 2005, p. 23),

Desta forma ao pensar no trabalho a ser desenvolvido com estu-
dantes com deficiência intelectual é importante dispormos de recursos 
variados para a realização das atividades pedagógicas, sempre respeitan-
do as especificidades deste sujeito, propondo atividades que partem do 
nível concreto, passando para o abstrato em direção à representação men-
tal, desmistificando a ideia de incapacidade no alcance do pensamento 
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formal (BEYER, 2005). 
Neste momento, a partir do que foi discutido, cabe a nós profissio-

nais da educação refletirmos: o que pensamos sobre esses estudantes, de 
que maneira os enxergamos   enquanto sujeitos de aprendizagem, e mais, 
como articulamos nossas ações para o trabalho com eles?

Os estudantes com deficiência intelectual apresentam como qual-
quer outra pessoa potencialidades e dificuldades, neste sentido precisa-
mos oportunizar condições adequadas para aprendizagens nas interações 
com seus pares. A escola é um espaço para isso, para a estimulação so-
cial, cognitiva, motora e afetiva onde esses sujeitos terão maiores possi-
bilidades de ampliar seu desenvolvimento integral, sendo os educadores, 
os mediadores e os impulsionadores destas possibilidades. 

A inclusão envolve a colaboração de todos os envolvidos, cada um 
se torna uma peça fundamental deste processo. Por isso cabe destacar que 
as decisões tomadas sobre o processo de aprendizagem do estudante com 
deficiência intelectual devem levar em consideração a sua singularidade e 
envolver o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
professores referência, sua família e, se possível, o próprio estudante. 

Na sequência apresentamos algumas estratégias pedagógicas para 
o auxílio no trabalho a ser desenvolvido com estudantes com deficiência 
intelectual:

Quando pensamos no trabalho a ser desenvolvido com os estudan-
tes com deficiência intelectual cabe destacar que é de fundamental que:

a) O professor planeje. O planejamento é o fio condutor do proces-
so ensino-aprendizagem. É nele que os objetivos são articulados 
às estratégias, ou seja, é por meio dele que as práticas educacio-
nais se tornam adequadas às reais necessidades dos estudantes. 
Mas lembre-se ele não é fechado, estanque;

b) O trabalho proposto com estes sujeitos deve priorizar os conteú-
dos e processos que respeitem o interesse próprio da idade cro-
nológica do estudante, tomando o cuidado para não infantilizar;

c) A proposta vise a aprendizagem significativa;
d) As interações e relações nos diferentes espaços da escola;
e) O professor tenha em mente que habilidades, conceitos são es-

senciais no momento para serem desenvolvidos com o estudante, 
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considerando o seu  nível de aprendizagem;
f) A valorização das diferenças por meio de planejamento de estra-

tégias de ensino que considerem as diferentes formas e ritmos de 
aprendizagem;

g) A busca a partir de situações concretas para chegar a possível 
abstração;

h) A intervenção mobilize o sujeito para sair de uma posição passi-
va e automatizada diante da aprendizagem para o acesso e apro-
priação ativa do próprio saber;

i) As estratégias planejadas favoreçam a autonomia e independên-
cia do estudante;

j) O reforço positivo e o elogio aconteceram. A afetividade do pro-
fessor faz toda a diferença!

Vejamos alguns exemplos de estratégias sugeridas por Falconi e 
Silva (2014): 

Dar ênfase em projetos e atividades relacionadas à vida real tra-
balhando as competências e habilidades que o estudante possui. Desta 
forma, devemos pensar em: 

a. Manter uma rotina diária de trabalhos;
b. Explicar as atividades de forma lenta e tranquila, repetindo quan-

tas vezes forem necessárias, (a repetição e rotina de aplicação 
das atividades, possui grande importância no desenvolvimento, 
compreensão e aprendizagem de estudantes com deficiência in-
telectual; 

c.  Utilizar o interesse que o estudante apresenta por determinados 
assuntos, temas e formas de realizar as atividades. Assim é pos-
sível estar organizando e planejando adequadamente os desafios 
propostos;

d. Olhar, observar como o estudante reage e age em cada situação 
nas atividades aplicadas e como as realiza;

e. Garantir o trabalho em duplas ou grupos em sala de aula;
f. Realizar ateliês, os cantinhos e as oficinas, (onde o aluno ativi-

dades diversificadas em sua própria sala de aula regular, como 
leitura, escrita, jogos, pesquisa, recorte, pintura, desenho, etc).  
Dramatizações com músicas, teatros e leituras; 
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g. Propor trabalhos e atividades para que possam auxiliar o desen-
volvimento de habilidades adaptativas: sociais, de comunicação, 
cuidados pessoais, autonomia;

h. Utilizar os diferentes recursos para produção de escrita e leitura: 
letras móveis, computador, lápis adaptados, jogos, etc;

i. Utilizar, nas atividades de matemática os seguintes recursos: blo-
cos lógicos, cuisenaire, ábacos, calculadoras, dados, jogos, etc; 

j. Garantir os procedimentos pedagógicos que visem a busca do 
estudante na descoberta das soluções para resolver situações pro-
blema;

k. Oportunizar a autocorreção de suas atividades; 
l. Propor um espaço de tempo entre as repetições de temas e as 

experiências;
m. Produzir os cartazes, as imagens, os vídeos, as histórias, as expe-

riências, as vivências e a pesquisa para facilitar o entendimento 
de novas aprendizagens.

O computador como recurso para aprendizagem dos estudantes 
com deficiência 

 O uso do computador pode ser um importante aliado no seu 
fazer pedagógico durante o desenvolvimento de atividades com os alu-
nos que possuem deficiência intelectual. Assim como em toda prática 
pedagógica, independente do recurso que estejamos utilizando, o que vai 
determinar a qualidade no trabalho realizado será a abordagem teórica 
implícita ao mesmo.

Sendo assim, é importante pensarmos de que forma utilizamos o 
computador para o desenvolvimento de habilidades destes nossos estu-
dantes. Existem múltiplas possibilidades, no entanto precisamos ter cla-
reza que o seu uso possa possibilitar a criação de ambientes de aprendiza-
gem que priorizem a construção do conhecimento. Nesta perspectiva, o 
computador não se torna o detentor do conhecimento, mas sim, é consi-
derado uma ferramenta educacional utilizada pelo estudante para a reso-
lução de problemas. Para Schlunzen “ Esta abordagem consiste em criar 
situações que permitam ao aluno resolver problemas reais a aprender 
com o uso com a experiência, com os conceitos envolvidos no problema 
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que está sendo resolvido” (2000, p.76)
Ao utilizarmos o computador, promovendo atividades que priori-

zem pela resolução de problemas, contribuímos para o desenvolvimento 
da autonomia dos nossos estudantes que possuem deficiência intelectual, 
bem como acreditamos em suas potencialidades e capacidades.

O estudante é quem comanda o computador, atua e usa o seu co-
nhecimento construindo novas aprendizagens. E você professor terá con-
dições de acompanhar como o estudante está pensando e procedendo 
no processo de construção de seu saber, sendo assim possível fazer as 
intervenções e mediações necessárias.

Segundo Almeida (apud MENEZES, 2006, p. 59) ressalta que pre-
cisamos ter em mente que deveremos ser capazes de incitar o aluno a:

a. Aprender a aprender; 
b. Ter autonomia para selecionar as informações pertinentes à sua 

ação; 
c. Refletir sobre uma situação-problema e escolher a alternativa 

adequada de atuação para resolvê-la;
d. Refletir sobre os resultados obtidos e depurar seus procedimen-

tos, reformulando suas ações;
e. Buscar compreender os conceitos envolvidos ou levantar e testar 

hipóteses.
Veja que, em se tratando da aprendizagem de alunos com defi-

ciência intelectual, estará esse professor atuando exatamente nas funções 
psicológicas superiores de seus alunos.

Figura 2 - Informática

Fonte: Comunicação e Marketing (2017)
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Figura 3- Informática e Inclusão

Fonte: Ferreira (2017)

A seguir apresentamos algumas sugestões:

HAGÁQUÊ

Entre os softwares existentes podemos indicar o software HagaQuê, 
que é um software livre. Desenvolvido por uma equipe de pesquisadores 
da Unicamp a partir da estrutura das histórias em quadrinhos – HQs. 
Nele o estudante tem a liberdade de criar suas próprias histórias em qua-
drinhos usando sua imaginação.

Figura 4 - HAGÁQUÊ

Fonte: Costa (2011)

No site https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=
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10982 você encontra o download para baixar.

PROJETO PARTICIPAR

Figura 5 - Projeto Participar 

Fonte: Borges (2020)

AULAS ANIMADAS

Conjunto de aplicativos desenvolvidos para smartphones e table-
tes, que auxiliam no desenvolvimento do letramento. Acesse: http://
aulasanimadas.org.br/. Desenvolvimento de projetos de produção de 
material digital.

Figura 6 -  Aulas Animadas

Fonte: Instituto Paramitas ( 2020)
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PROGRAMA PALMA

Figura 7 - Palma

Fonte: Programa Palma ( 2020)

Aplicativo completo para apoiar a alfabetização. Acesse:  https://
www.programapalma.com.br/

Gcompris

O GCompris é uma suíte educacional de alta qualidade, que inclui 
uma grande quantidade de atividades para crianças com idade entre 2 
e 10 anos. Ele é um software livre, o que significa que você pode adap-
tá-lo às suas necessidades, melhorá-lo e, o mais importante, comparti-
lhá-lo com as crianças de toda a parte. Acesse: https://gcompris.net/
index-pt_BR.html.

Figura 8 - Compris

Fonte: Timothée Giet (2020)

REALIDADE AUMENTADA

Embora as tecnologias não estejam presentes em todas as realidades 
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(celulares ou tablets), é bom estarmos cientes deste recurso e saber utili-
zá-lo. Encontramos em escolas, nas salas do AEE ou LIE, tablets que 
podemos utilizar em nossas aulas. Pensando nisso, a maioria dos Links 
aqui oferecidos são propostas para app do sistema operacional Android.

Quiver

Figura 9 - Quiver

Fonte:  Quiver ( 2020)

Acesso o app em : https://apkpure.com/br/quiver-3d-coloring-app/
com.puteko.colarmix

Alfabetização

Figura 10 - Alfabetização

Fonte: Educ360° (2019)

Acesso o app em : https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.educalfabetizacao.
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LandscapAR

Figura 11 -  LandscapAR augmented reality

Fonte: Stapps

Acesso do app em :https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=de.berlin.reality.augmented.landscapar

QuimicAR

Figura 12 -  QuimicAR

Fonte: CreativiTIC (2014)

Acesse do app em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.CreativiTIC.AugmentedClass
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Expedições

Figura 13 - Expedições

Fonte: Google LLC ( 2020)

Acesse o app em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.google.vr.expeditions&hl=pt_BR

Arloopa

Figura 14 -  Arloopa

Acesse o app em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.arloopa.arloopa

Além da utilização de softwares podemos propor para o estudante 
com deficiência intelectual   o trabalho com editores de texto, editores de 
imagem, e a própria Internet como fonte de pesquisa, acesso à informa-
ção e comunicação. Também com a Internet é possível encontrar ainda, 
inúmeros sites com jogos e programas disponíveis gratuitamente para 
download, no entanto,  é fundamental que o professor  saiba  identificar 
os que contribuem para  o desenvolvimento do seu estudante.

O jogo como proposta de intervenção

Os jogos sempre foram atrativos para qualquer idade, no caso de 
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estudantes com deficiência intelectual, os jogos podem contribuir com o 
avanço significativo para o desenvolvimento das Funções Psicológicas 
Superiores. Ao considerarmos a necessidade de ofertar adequadamen-
te as aprendizagem, reforçamos a importância da mediação dos jogos 
sendo trabalhados de forma direcionada, para que possam cumprir de 
maneira ampla seu papel.

Compreendemos que o uso dos jogos contribui de diversas ma-
neiras ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, estimulando o 
lúdico, seu desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, entre outros, no 
entanto cabe destacar que não devemos usar o jogo pelo jogo, por isso 
primeiramente o professor precisa ter clareza: “O que preciso estimular 
no estudante? “Que habilidades ele necessita desenvolver?”

Em relação à prática com alunos que apresentam deficiência 
intelectual, a utilização do lúdico permite, segundo Vygotsky, 
a redução de zona de desenvolvimento proximal, que significa 
a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 
desenvolvimento potencial da criança, e também favorece a re-
visão do papel do professor como um mediador que auxilia na 
busca de soluções para os conflitos cognitivos, criando possibi-
lidades de intervenção que permitem elevar o conhecimento do 
mesmo. (GUERO,SIGMAR,MIGLIORANZA, 2013.p. 01 )

  Pensando no quanto os jogos podem se tornar um recurso va-
lioso em sala de aula com os estudantes com deficiência intelectual, o 
professor poderá utilizar a sua criatividade para criar e adaptar diferentes 
tipos de jogos de acordo com as necessidades e habilidades que pretende 
desenvolver com seu  estudante.  

Figura 15 - Aprender Brincando

Fonte: Página Facebook Aprender Brincando (2020)
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Introdução

A Política Nacional de Educação Especial estabelece que todas as 
escolas da rede de ensino, tanto públicas como privadas, devem ser inclu-
sivas, isto é, atender a todos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 
13.146, de 6 de julho de 2015, tem a finalidade de assegurar e promover 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, a inclusão social e 
a cidadania das pessoas com deficiência.

As pessoas com deficiências vivenciam, ainda hoje, muitas situa-
ções de desigualdade de oportunidades, e alterar isso é um importante de-
safio social e político. Portanto, são necessárias mais informações sobre 
as especificidades desse público, bem como formação qualificada e con-
tinuada de profissionais para atender às necessidades dessa população.
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Deste modo, o presente artigo visa contribuir com o processo de 
aprendizagem das pessoas com deficiência visual, colaborando com a 
análise de alguns dos desafios que surgem na prática educacional em 
busca de uma inclusão com qualidade.

Quem são os estudantes com deficiência visual?
São pessoas com comprometimento parcial ou total da visão. Não 

estão incluídas as pessoas com erros de refração, como: astigmatismo, 
miopia e hipermetropia, pois esses podem ser corrigidos com a utilização 
de óculos e/ou cirurgias. O oftalmologista é o profissional responsável 
por fazer o diagnóstico e encaminhamentos para os serviços de atendi-
mento. 

Baixa visão:
Segundo a Organização Mundial de Saúde, baixa visão é uma 

condição em que há uma diminuição da capacidade visual. Pode ser em 
consequência da diminuição da acuidade visual, e/ou campo visual, e/
ou diminuição de sensibilidade de contraste, estando o indivíduo com 
sua melhor correção em ambos os olhos.

Utilizando um valor numérico de acuidade visual, podemos dizer 
que é a condição em que a acuidade visual é igual ou menor que 20/60 
no melhor olho corrigido.

a) LEVE – acuidade visual de 20/60 a 20/805

b) MODERADA – acuidade visual de 20/80 a 20/160
c) SEVERA – acuidade visual de 20/200 a 20/400
d) PROFUNDA – acuidade visual de 20/500 a 20/1000

Cegueira:
Uma pessoa é considerada cega quando sua visão corrigida do me-

lhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, o que significa dizer que ela 
pode ver a 20 pés (6 metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver 
a 200 pés (60 metros), e/ou quando o seu campo visual é igual ou menor 
que 20° em seu melhor olho, ainda que sua acuidade visual com esse 
campo de visão possa ser superior a 20/200.

Quais os sinais de alerta que o professor pode observar e que 

5 O que significa dizer que a pessoa com baixa visão leve pode ver a 20 pés (6me-
tros) o que uma pessoa de visão normal pode ver entre 20/60(18 metros) e 20/80 
(24 metros), e assim sucessivamente com relação a pessoa com baixa visão mode-
rada, severa e profunda.
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indicam dificuldades visuais?
Bebês (0-1anos):

a) As pupilas não reagem à luz;
b) Não parecem sentir-se desconfortáveis quando uma luz muito 

forte é voltada para seus olhos;
c) Não observam o que se passa à sua volta;
d) Não conseguem seguir com os olhos um objeto em movimento;
e) Apresentam pálpebras avermelhadas, incrustadas ou intumesci-

das.
Educação Infantil (1-3 anos):

a) Têm tonturas e/ou dores de cabeça com frequência;
b) Esfregam os olhos com frequência;
c) Franzem constantemente as sobrancelhas.
d) São hipersensíveis à luz.
e) Olhos fora do alinhamento (estrabismo).
f) Piscam os olhos com frequência.
g) Apresenta, com frequência, terçóis ou olhos vermelhos e lacri-

mejantes.
h) Seguram os brinquedos muito próximos dos olhos.

Criança em idade escolar:
a) Seguram os livros muito perto dos olhos quando estão lendo;
b) Inclinam a cabeça para frente quando estão olhando um objeto;
c) Inclinam a cabeça para um dos lados quando estão lendo;
d) Franzem a testa quando estão lendo à distância;
e) Fecham um dos olhos quando estão olhando para um objeto;
f) Pulam palavras quando estão lendo em voz alta;
g) Estrabismo;
h) Têm visão dupla, borrada ou manchada.

O que é e para que serve a Avaliação Funcional da Visão?
É uma avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho visual 

nas seguintes funções: acuidade visual para perto e longe, visão de cores, 
campo de visão, visão de contrastes e controle da luminosidade.

O que queremos saber com a avaliação visual: uso de ajudas ópti-
cas; adaptação a luz/escuro; acomodação; capacidade de fixação; capa-
cidade de seguimento; binocularidade; convergência; exploração; coorde-
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nação cabeça e olho; campo visual; coordenação visomotora; percepção 
figura/fundo; percepção de profundidade (espaço) e memória visual.

Avaliação Funcional da Visão6 encaminhado para as escolas in-
clusivas:

a) Dados de Identificação: Nome; data de nascimento; diagnóstico; 
data da Avaliação Funcional da Visão;

b) Visão de perto: deve ser testada a acuidade visual com o olho di-
reito, olho esquerdo, ambos os olhos; com e sem recurso óptico;

c) Visão de longe: deve ser testada a acuidade visual com o olho di-
reito; olho esquerdo; ambos os olhos; com e sem recurso óptico. 
Inicia-se a testagem a partir de 3 m de distância;

d) Contraste: o contraste é a diferença relativa entre o claro e escuro 
e/ou habilidade de distinguir um objeto de seu fundo sob dife-
rentes condições contrastantes;

e) Luminosidade: necessidade específica de cada indivíduo;
f) Visão de cores: necessidade específica de cada indivíduo;
g) Campo visual: Campo visual é toda a informação que se rece-

be, simultaneamente, tendo o olhar fixado em um ponto central, 
numa esfera de 360º em linha vertical e horizontal.

Obs: Na avaliação são utilizados testes específicos para a baixa 
visão, como por exemplo:  Teste Visuais Lea Symbollow Contrast (Teste 
para medida da sensibilidade ao contraste); Teste Visual Panel 16 Quant 
Color Visi (Teste para medida de visão de cores); Tabela Logarítima de 
Acuidade Visual, entre outros.               

Auxílios ópticos e não ópticos importantes para serem utiliza-
dos em sala de aula:      

Recursos ópticos: são equipamentos ou instrumentos que auxi-
liam a pessoa com Baixa Visão a melhorar sua visão residual, geralmente 
pelo aumento da imagem. Podem ser de diversos tipos e são usados por 
muitas pessoas além do uso de óculos comum.

Segue alguns destes recursos: lupas portáteis sem apoio; lupas com 
apoio; lupa régua; óculos com lentes esféricas, e microscópicas; telescó-

6 Instrumento utilizado pela especialista em Baixa Visão do INAV- Instituto da Au-
diovisão e encaminhado para os professores da rede regular de ensino de Caxias 
do Sul.
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pios; óculos em conjunto para perto e longe; lupa eletrônica e portátil; 
lentes filtrantes.

Figura 1 - Materiais

Lupas portáteis sem apoio

Audiodescrição: Foto colorida de 
três lupas. Sobre um fundo branco 
há duas lupas circulares, uma preta 
e uma branca e uma lupa retangular 
preta.

Lupa régua

Audiodescrição: Foto colorida de 
duas mãos de lado sobre uma Tabe-
la de Avaliação de Acuidade Visual 
há uma lupa régua evidenciando 
uma palavra que não está legível.

Lupas com apoio

Audiodescrição: Foto colorida de 
uma lupa com apoio azul sobre uma 
Tabela de Avaliação de Acuidade 
Visual.

Óculos com lentes esféricas e 
microscópicas

Audiodescrição: Foto de quatro 
óculos. Sobre um fundo branco há 
quatro óculos de armação preta com 
lentes esféricas e microscópicas. Es-
tão dispostos um abaixo do outro.
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Telescópios

Audiodescrição: Foto de duas lupas 
sobre um fundo branco. Ambas as 
lupas são pretas e possuem uma cor-
dinha.

Óculos perto e longe

Audiodescrição: Foto de um óculos 
inclinado. Sobre um fundo branco 
há um óculos de perto e longe de 
armação preta.

Lupa eletrônica e portátil

Audiodescrição: Foto de uma lupa 
eletrônica e portátil. Ao fundo uma 
página de um livro com leitura ile-
gível. Sobre o livro a lupa eletrônica 
evidenciando as seguintes palavras 
de três linhas respectivamente: “tra-
tando, ou autoriz (palavra inacaba-
da) e exigir;”.

Lentes filtrantes

Audiodescrição: Foto colorida de 
lentes filtrantes. Caixa preta organi-
zadora com 10 lentes filtrantes com 
as seguintes cores da esquerda para 
à direita: amarelo, verde, marrom, 
azul, vermelho, azul escuro, azul 
claro, preto, roxo, laranja.

Fonte: Imagens feitas no INAV- Instituto da Audiovisão

Recursos não ópticos: são recursos que modificam os materiais 
e melhoram as condições do ambiente com a finalidade de aumentar a 
resolução visual. Podem ser usados juntos aos recursos ópticos ou não, 
com o objetivo de melhorar a função visual.

Seguem alguns destes recursos: folha de acetato (aumenta o con-
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traste); tiposcópio (auxilia no acompanhamento da leitura); plano incli-
nado (para melhor posicionamento postural) e controle da luminosidade.

Figura 2 - Recursos Ópticos

Folha acetato amarela – melhora o 
contraste

Audiodescrição: Foto colorida. So-
bre uma mesa há um jornal e uma 
folha de caderno. Ambos materiais 
têm uma folha de acetato amarelo em 
cima.

Tiposcópio para leitura

Audiodescrição: Foto colorida. 
À esquerda, há uma menina de 
costas lendo uma folha com letras 
ampliadas e um telescópio azul va-
zado. À direita há dois telescópios 
pretos sobre um fundo azul, um 
com as linhas do caderno vazadas 
e o outro com apenas uma linha 
vazada.

Auxílio na escrita

Audiodescrição: Sobre uma prancha 
há uma folha branca e um marcador 
com linhas pretas vasadas. 

Lápis 4B, caderno com linhas am-
pliadas e canetas de alto contraste

Audiodescrição: Foto colorida de 
alguns materiais. Sobre uma mesa, 
caderno com linhas ampliadas, 
canetas de alto contraste e caneti-
nhas coloridas.
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Plano inclinado para leitura

Audiodescrição: Foto colorida de um 
plano inclinado de madeira.

Classe inclinada para leitura e 
escrita

Audiodescrição: Foto colorida de 
classes tamanho infantil inclina-
das. A mesa é branca e tem um su-
porte para repousar o caderno e os 
lápis de escrever. Ao fundo parede 
e parte de uma janela.

Fonte: Imagens feitas no INAV – Instituto da Audiovisão

Tecnologia Assistiva

Tecnologia Assistiva “TA” é um termo que identifica todos os re-
cursos e serviços que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência através da inclusão e independência.

A oferta de recursos de Tecnologia Assistiva é significativa e dentre 
elas citamos algumas que contribuem com uma inclusão com qualidade 
de pessoas com deficiência visual: Bengala Longa, máquina para a escrita 
do Sistema Braille, programas específicos para aprimorar a Comunicação 
Alternativa, Softwares de voz com o NVDA e o DOSVOX, tablet, Linha 
Braille (Orbit 20), Óculos OrCam MyEye, pranchas de comunicação Go 
Talk, teclado colmeia, teclado ampliado e teclado com contraste para 
baixa visão, mouses adaptados para diferentes deficiências, Boardmaker 
Pro, entre outros.

Sistema Braille de leitura e escrita

O sistema braille é um método de leitura e escrita para pessoas com 
deficiência visual. Esse método foi baseado no sistema de leitura militar 
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de Barbier, capitão do exército, que utilizava pontos e traços em relevo 
para os soldados lerem no escuro. 

O sistema braille consiste em uma combinação de seis pontos em 
relevo com os quais é possível representar letras, algarismos e símbolos 
diversos.

Para o aprendizado deste método é necessário que se adquiram co-
nhecimentos prévios como conceitos e relações espaciais básicos, noções 
de quantidade, coordenação motora e percepção tátil.

O INAV alfabetiza e ensina o braille para crianças, jovens e adultos 
com deficiência visual. Também disponibiliza o ensino do braille para 
familiares, professores e demais interessados nesse sistema, além de pro-
duzir livros e materiais diversos em braille e adaptar utensílios e equipa-
mentos para uso das pessoas com deficiência visual.

Figura 3 - Máquina Braille

Máquina Braille Perkins. Fonte: Imagem feita no INAV.   Audiodescrição: Foto 
colorida de uma máquina braille cinza.

Sorobã:

O sorobã7 é um instrumento oriental utilizado para a realização de 
cálculos matemáticos e construção do pensamento lógico abstrato.

No Brasil, o sorobã chegou através de imigrantes japoneses 
em 1908, mas teve sua divulgação somente em 1956 com o professor 
Fukutaro Kato. Por volta de 1959, Joaquim Lima de Moraes, professor e 
pessoa com deficiência visual, introduziu o sorobã na educação de defi-
cientes visuais. Essa adaptação foi criada por seu aluno José Valesin, com 
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a colocação de um tecido emborrachado sob as contas para que estas se 
mantivessem no posicionamento desejado para a leitura dos números, e 
pontos em relevo para a separação das classes numéricas.

Esse instrumento deve ser utilizado no sentido horizontal, ficando 
a parte superior (a que possui apenas uma conta em cada eixo) distante 
do operador. O registro de números se dá da direita para a esquerda apro-
ximando as contas da régua de numeração. As contas superiores equiva-
lem a cinco e as inferiores a um.

Joaquim Lima de Moraes divulgou no Brasil o método oriental de 
uso do sorobã que opera das ordens maiores para as menores, ou seja, da 
classe mais elevada para a ordem das unidades.

Os professores do INAV priorizam pelo ensino do método ociden-
tal criado pela professora Maria Auxiliadora Rabello em 1989, que con-
siste em operar da ordem menos elevada para a mais elevada, isto é, a 
partir da ordem das unidades, pois é a forma utilizada convencionalmen-
te no sistema educacional brasileiro, assim o aluno com deficiência visual 
estará operando cálculos da mesma forma que seus professores e colegas.

Figura 4 - Sorobã

Audiodescrição: Foto de um sorobã 
sobre um fundo branco. Na parte su-
perior e em verde lê-se “Estrutura do 
Sorobã”. À esquerda a legenda e indi-
cação dos espaços ou classes (7), Régua 
Longitudinal ou Régua de Numeração 
e Pontos para esperar as classes e eixo 
(21).

Audiodescrição: Foto de dois so-
robãs coloridos sobre um fundo 
branco.

 Fonte: Imagem feita no INAV- Instituto da Audiovisão
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Orientação e Mobilidade

Orientação e Mobilidade (O.M) é uma área específica que presta 
atendimento educacional, de habilitação e reabilitação da pessoa com 
cegueira, baixa visão, surdocegueira e deficiência múltipla sensorial. 
Engloba um conjunto de técnicas, procedimentos e metodologias que ob-
jetivam a autonomia e independência deste público.

Para uma pessoa cega, a capacidade de se locomover no espaço, 
ou seja, sua mobilidade, é um desafio que o quanto antes tiver acesso a 
este conhecimento, mais cedo alcançará autonomia no seu caminhar e, 
consequentemente, segurança ao se locomover.

Segundo Mariño e Figueiredo (1988), a O.M. pode ser definida 
como a capacidade de deslocamento intencional de uma parte a outra a 
partir de estímulos internos e externos. Esta capacidade implica e depen-
de do conhecimento do meio (orientação), do domínio de habilidades 
motoras (mobilidade) e do desejo de se mover. A orientação mobiliza 
a percepção tátil, auditiva e olfativa para conhecimento da posição dos 
objetos do meio circundante. Por meio da percepção não visual, ela vai 
construir seu mapa mental.

Através de um profissional devidamente capacitado será possível 
conhecer meios de compreender o espaço e se mover fazendo uso de 
técnicas, estratégias e metodologias através de um programa específico 
planejado conforme as necessidades e interesses da fase em que a criança 
se encontra.

Algumas técnicas importantes:
Técnica de Guia Vidente: A pessoa com deficiência visual deve 

segurar no braço do guia na altura do cotovelo, no punho ou mesmo no 
ombro, dependendo da diferença de estatura entre ambos. O relevante é 
a pessoa que enxerga ficar meio passo à frente, deste modo a pessoa com 
deficiência visual interpretará os movimentos do guia.
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Figura 5 - Técnica

Técnica de Guia Vidente

Audiodescrição: Ilustração de dois 
homens dispostos lado a lado. O 
Homem da esquerda usa boné, 
óculos escuros e bengala longa e se-
gura no braço do guia na altura do 
cotovelo.

Técnica de Guia Vidente com criança

Audiodescrição: Ilustração de uma 
mulher e um menino dispostos lado 
a lado. O menino está na esquerda e 
segura no punho da guia.

Fonte: Imagens retiradas do livro: “Caminhando Juntos – Manual das Habilidades 
Básicas de Orientação e Mobilidade” de João Álvaro de Moraes Felippe.

Movimentos da bengala longa
As pessoas com deficiência visual, cegas ou com baixa visão en-

frentam inúmeras dificuldades no cotidiano bem como as pessoas surdo-
cegas. Por esse motivo há movimentos de cores de bengalas que represen-
tam uma efetiva oportunidade para informar ao público em geral sobre as 
características de cada deficiência.

a) Bengala Branca ou toda branca e o último gomo amarelo: Ce-
gueira.

b) Bengala que intercala gomos vermelhos e brancos ou toda bran-
ca e o último gomo vermelho: Surdocegueira.

c) Bengala Verde: Baixa Visão
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Figura 6 - Bengala

Fonte: https://directborrachas.wordpress.com/2019/03/14/cor-da-bengala-ajuda-
a-identificar-o-grau-de-deficiencia-visual/. Audiodescrição da imagem: Ilustração de 
três pessoas. Da esquerda para a direita: cego com bengala branca, baixa visão com 

bengala verde e surdocego com bengala vermelha e branca.

Criança e a bengala longa
Na falta da visão se faz necessário que agentes externos estimulem 

o aprendizado através da exploração dos outros sentidos, pois a criança 
cega não irá despertar e interagir de forma espontânea.

Por estes motivos é fundamental vivências práticas com as crian-
ças desde a mais tenra idade, inclusive a introdução da bengala longa, se 
assim for indicado pelo profissional de O.M.        

Essas vivências contribuem para o desenvolvimento global da 
criança e também para a descoberta do mundo que a rodeia.

Felippe (2004) afirma:
Quanto mais cedo melhor. As vivências pré-bengala devem ser 
trabalhadas tão logo a criança adquira marcha independente 
sem apoio. A partir do momento que ela consegue segurar e 
manter a bengala à frente do corpo, introduzem-se manipula-
ções semelhantes às técnicas diagonal, varredura e deslize”. 
(Felippe, 2004, p. 45)

 Ao empurrar carrinhos, por exemplo, poderão perceber que 
aquela brincadeira supre uma de suas necessidades, ou seja, elas podem 
caminhar protegidas, evitando colisões. O carrinho vai à frente de seu 
corpo, antecipando obstáculos ou desníveis do solo, entre outras surpre-
sas do caminho.
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Pré-bengala
A pré-bengala é o termo utilizado para se referir aos objetos que 

são usados na hora da brincadeira direcionada. O importante é que o 
brinquedo fique posicionado em frente ao corpo da criança e que se co-
mece com um objeto de base maior, por exemplo, um carrinho grande e 
aos poucos a base vai diminuindo de tamanho.

É possível e válido também confeccionar pré-bengalas com os mais 
variados materiais recicláveis.

Figura 7 - Materiais 

 

Fonte: Imagem feita no INAV- Instituto da Audiovisão. Audiodescrição: Foto 
colorida de cinco pré-bengalas. Sobre o chão de parket estão as seguintes pré-
bengalas da esquerda para à direita: Motoca que solta bolinhas com guizo nas 

cores amarelo, azul e verde, bambolê com corte para segurar, cabo de madeira com 
um helicóptero na ponta, cabo de madeira com duas rodinhas amarelas e cabo de 

plástico com bolinhas de guizo na ponta.

Figura 8 - Atendimento

Fonte: Imagem de atendimento realizado no INAV- 
Instituto da Audiovisão. Audiodescrição: Foto 
colorida de um menino de costas. Ele empurra uma 
pré-bengala que é um carrinho de madeira nas cores 
azul e amarelo.
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Na hora do recreio
Cada estudante é único e é importante o estudo de caso para me-

lhor indicação, porém, sugere-se à criança usar a bengala longa com o 
acompanhamento de um adulto no trajeto da sala de aula até o espaço 
do recreio e na hora de brincar no parquinho, se for o caso, o adulto pode 
segurar a bengala e ficar de vigia. Como o parque se trata de um ambiente 
com muitas crianças é preciso avaliar a necessidade do uso para evitar 
colisões entre os estudantes.

Bengala Longa na sala de aula
Sugerem-se as seguintes possibilidades que podem variar confor-

me a idade da criança e o contexto da escola:
a) Deixá-la montada ao lado do batente da porta;
b) Acomodá-la (de preferência dobrada) embaixo da sua cadeira;
c) Adaptar com um furo ou cola 3M um gancho na parede para 

neste determinado espaço deixar a bengala montada.
Bengala longa no banheiro

a) Deixá-la montada ao lado do batente da porta;
b) Deixá-la montada na fechadura da porta.

Considerações finais:

 A chegada de uma pessoa com deficiência visual na escola pode 
gerar muitas dúvidas e insegurança aos educadores. Como abordar essa 
pessoa? Como organizar o ambiente de forma que fique acessível? Quais 
recursos de tecnologia assistiva serão utilizados? Como será a relação 
com os demais colegas e professores?

Este material foi elaborado com o objetivo de abordar os principais 
aspectos que englobam a educação, habilitação e reabilitação da pessoa 
com deficiência visual e deste modo substituir as dúvidas por esclareci-
mentos e informações.

Por mais que a escola seja ativa e inclusiva, receios podem surgir a 
qualquer momento. Por esse motivo ressaltamos que é importante sem-
pre trabalhar de forma colaborativa e buscando parcerias. A família, a 
instituição especializada e a escola permanecem juntos nesse processo 
em busca de descobertas e de um lugar acessível a todos. 
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MEDIAR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
OU QUE APRESENTAM ALTERAÇÕES NO 

DESENVOLVIMENTO
Francieli Rodrigues Hertz da Silva1

O presente texto tem como objetivo oferecer orientações para 
apoiar os professores de crianças com deficiência ou com alterações 
do desenvolvimento. Foi uma iniciativa da Secretaria Municipal da 
Educação de Caxias do Sul (SMED), buscando atender aos professores 
que consideram essas orientações um material importante de apoio nas 
escolas.

Cabe destacar que trata-se de um material adaptado do Manual 
para famílias e cuidadores: Cuidando de crianças com alterações no 
desenvolvimento.

Essas orientações foram realizadas pela Assessoria da Educação 
Especial, contém informações que podem ser aplicadas nos cuidados 
diários da criança pelos professores e cuidadores.

Pensando nesse assunto, é importante o trabalho colaborativo 
entre as famílias e os professores da criança/estudante com alterações 
do desenvolvimento, para planejarem juntos os cuidados e estímulos no 
domicílio e na escola.

O conhecimento

De acordo com o Manual, quando uma criança nasce com 
alterações no desenvolvimento, as informações claras e úteis às famílias e 
professores podem esclarecer dúvidas, apoiar e contribuir com segurança 
e cuidado, através do maior conhecimento sobre a situação de saúde da 
criança/estudante.

É importante para as famílias e professores buscarem informações 

1  Graduada em Pedagogia. Pós Graduada em Psicopedagogia. Especialista em 
Educação Especial. Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul.
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com os profissionais de saúde e trocarem experiências com pessoas que 
passam ou passaram por situações parecidas (MANUAL, 2017).

 Ainda, é necessário conhecer os serviços disponíveis na região 
onde moram, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), Centros Especializados em Reabilitação 
(CER): serviços educacionais, de proteção e assistência social (Centro de 
Referência de Assistência social e Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social), entre outros.

Alimentação

Crianças com paralisia cerebral, microcefalia e outras alterações 
no desenvolvimento podem apresentar dificuldades no sugar, mastigar e 
engolir. Isso ocorre pela falta de controle de alguns movimentos, como o 
da cabeça ou o da boca (MANUAL, 2017).

O guia salienta que algumas crianças com alterações no 
desenvolvimento podem apresentar dificuldades ao mamar a partir 
dos três meses de vida. Com o passar do tempo, podem surgir outras 
dificuldades, como mastigar ou engolir, tornando-se indispensável 
procurar um profissional de saúde.

Nesses casos, as refeições são mais demoradas, e o apoio dos 
pais, familiares e professores é elementar. A equipe de saúde poderá dar 
algumas orientações que apoiarão com uma alimentação mais adequada, 
variada e segura (MANUAL, 2017).

Essas orientações, de acordo com os dados do documento, podem 
reduzir os esforços com a alimentação, tais como: posicionar bem a 
criança, usar utensílios adequados, entre outros.

Oferecendo os alimentos

O Manual elenca as orientações abaixo a fim de ajudar a criança a 
se alimentar, tornando esse momento mais agradável:

a) Evite oferecer alimentos nos horários que a criança está mais 
cansada ou agitada;

b) Apresente e fale o nome dos alimentos;
c) Espere abrir a boca para introduzir a colher;
d) Aproxime devagar o alimento perto do nariz;
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e) Espere a criança engolir para só depois oferecer outra colherada;
f) Inicie os líquidos em copo raso e doses pequenas;
g) Faça uma leve pressão na colher contra a língua, para iniciar os 

movimentos ao dar um alimento pastoso ou sólido;
h) Mastigue em frente à criança e coloque a mão dela em seu rosto. 

Isso é bom para que ela sinta os movimentos.

Posicionamentos

O modo como a criança é posicionada durante a alimentação, de 
acordo com o Manual, dependerá do tipo de alimento e do estágio de 
desenvolvimento motor da criança. Dessa forma, seguem apontamentos 
propostos pelo Manual, respeitando as possibilidades de cada indivíduo:

Crianças que conseguem sentar:

a) Posicione a criança sentada, o mais reto possível;
b) Observe se o “bumbum” fica encostado na cadeira;
c) Coloque um apoio atrás da cabeça ou um colar de espuma no 

pescoço, caso não consiga segurar o pescoço;
d) Deve-se sempre sentar em frente à criança;
e) Mova sua mão com a colher e o copo lentamente na frente da 

criança, para que ela perceba o movimento dos objetos.

Crianças que conseguem chegar à mesa:

a) Aproxime a cadeira da mesa para que os cotovelos fiquem 
apoiados;

b) Coloque os pés da criança no chão (para que o corpo fique o mais 
reto possível);

c) Caso não alcance, realize adaptação com auxílio de algum objeto, 
como caixas;

d) Utilize um emborrachado colorido para o prato não deslizar;
e) Observe as expressões do rosto da criança para ajudá-la, quando 

necessário.
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Figura 1 - Posição

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Adaptações de utensílios

Figura 2 - Utensílios

 

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

O Manual salienta que o uso de utensílios adequados durante as 
refeições de crianças com alterações do desenvolvimento é importante 
para facilitar a alimentação. É fundamental sempre buscar orientações 
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com a equipe de saúde que pode ajudar na adaptação dos utensílios.
De acordo com o Manual, seguem alguns exemplos de utensílios 

que podem ser incluídos na rotina da criança:
a) Colher de plástico ou de silicone pequena para oferecer alimento;
b) Copo de tamanho adequado para sair todo o líquido;
c) Colar cervical com rolo de toalha ou de espuma para ajudar a 

segurar a cabeça durante a alimentação;
d) Copo recortado para facilitar a visualização do volume adequado 

a ser ofertado, o fechamento dos lábios e ajudar na coordenação da 
sucção com a deglutição e respiração;

e) Apoio para os pés, com caixas para melhorar o posicionamento;
f) Adaptar a colher, caso a criança já esteja fazendo uso e tenha 

dificuldade para segurá-la.
g) Emborrachado embaixo do prato, para ele não escorregar.

A Higiene da boca e estímulo da sensibilidade oral

O Manual destaca que uma boa saúde oral depende de alguns cui-
dados diários como, por exemplo, a higiene oral (limpeza da boca e esco-
vação dos dentes).

As crianças com dificuldades durante a alimentação vão precisar 
de mais cuidados com a higiene da boca e dos dentes. Ainda segundo o 
Manual, as crianças com alterações no desenvolvimento podem ter uma 
maior tendência a babar muito. Esse excesso de baba é chamado de hiper-
sialorreia. A baba pode irritar a pele ao redor da boca. Para prevenir essa 
irritação, é fundamental limpar as secreções com uma fralda, em tecido 
de algodão.

Disfagia

O guia evidencia que a disfagia é a dificuldade para engolir e 
encaminhar o alimento ou água da boca até o estômago. “Não é uma 
doença e sim um sintoma que precisa ser cuidado adequadamente, para 
não levar à perda de peso, desidratação e infecção respiratória (pneu-
monias)” (Manual, 2017). A infecção respiratória/pneumonia, conforme 
o Manual, sucede quando os alimentos caem nos pulmões, em vez de 
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seguirem o seu caminho natural até o estômago.

Como ajudar em caso de disfagia?

 Como orienta o Manual, é necessário realizar as refeições em 
ambiente calmo, com tempo e tranquilidade. Caso a criança consiga ficar 
sentada, deve ser alimentada em uma cadeira com o corpo e a cabeça 
retos, na mesma linha.

Cuidados para alimentar uma criança com disfagia

O Manual destaca algumas cautelas relevantes ao alimentar crian-
ças com disfagia:

a) Ofereça alimentos à criança se ela estiver liberada para se alimentar 
pela boca;

b) Ofereça alimentos em pequenas quantidades na colher e na 
consistência determinada pela equipe de saúde;

c) Uma nova colherada só deve ser colocada na boca depois que a 
criança tiver engolido toda a comida;

d) Evite colocar, numa mesma colherada, alimentos que tenham 
consistências diferentes, porque, para cada alimento, o tempo de 
mastigação e de engolir são diferentes.

e) É necessário ter paciência, caso a criança se suje com a comida ou 
demore mais tempo para se alimentar.

f) Após a alimentação, não realizar movimentos bruscos, nem deitar 
a criança em seguida.

g) Ao terminar a refeição, lembre-se de realizar a higiene da boca.
h) Nunca dê a refeição na posição deitada, pois pode ocorrer aspiração 

ou mesmo infecção de ouvido.

Refluxo

O refluxo é quando o alimento (sólido ou líquido) volta do estô-
mago para o esôfago, às vezes até a boca. Nas situações menos graves, 
a criança continua ganhando o peso esperado e tende a melhorar após 
os 06 (seis) meses de vida. “Quando o refluxo é mais frequente e mais 
intenso, pode causar disfagia, infecção no pulmão e no ouvido” (Manual, 
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2017). O cuidado com a criança com refluxo requer, em concordância 
com o Manual, atenção durante e após a alimentação.

Como prevenir o refluxo?

De acordo com o Manual, em crianças maiores, deve-se evitar ali-
mentos gordurosos, ácidos, condimentados e apimentados. Não ofereça 
grande quantidade e não misture líquidos junto com a comida sólida.

O Manual releva a importância de oferecer os líquidos 20 minutos 
antes ou entre uma ou duas horas depois das refeições. Seguem, abaixo, 
informações relevantes acerca do refluxo, destacadas:

O que fazer quando a criança tem refluxo com frequência?

a) Posicionar adequadamente a criança durante e após a refeição, 
ela precisa estar reclinada e, quando deitada, a cabeceira da cama 
precisa estar ligeiramente levantada;

b) Aumentar o consumo de frutas (evitar frutas ácidas), legumes e 
alimentos ricos em fibras (arroz e macarrão integral, aveia, cereal, 
etc.);

c) Evitar líquidos junto às refeições;
d) Evitar o consumo de alimentos ou bebidas muito quentes ou frios;
e) Não usar roupas e cintos apertados na região da barriga;
f) Não deitar após as refeições.

Sonda Nasogástrica

De acordo com o Manual, quando a criança exibe dificuldade ou 
impossibilidade de se alimentar pela boca, é indicado o uso de sondas 
nasogástricas. São tubos de plásticos inseridos pelo nariz até o estômago, 
com o objetivo de administrar alimentos, líquidos e medicamentos.

O Manual salienta que as sondas só devem ser passadas por enfer-
meiros e/ou pessoas treinadas.

O Manual destaca as seguintes orientações sobre os cuidados com 
a sonda:
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Quais os cuidados para manusear a sonda?
a) Lavar sempre as mãos com água e sabão antes de pegar na sonda;
b) Prender a sonda no rosto com um micropore (tipo de esparadrapo), 

e o ideal é que este seja trocado diariamente durante a higiene do 
corpo;

c) Realizar a higiene do nariz com cotonetes umedecidos em água;
d) Rodar suavemente a sonda uma vez ao dia para evitar pressão no 

local;
e) Colocar um hidratante labial para evitar ressecamentos e hidratar 

com água;
f) Realizar a limpeza da boca da criança diariamente, mesmo sendo 

alimentada pela sonda;
g) Guardar os materiais, como: equipos, frascos, seringas e luvas em 

uma vasilha de plástico, bem limpa e com tampa.
Cuidados para alimentar pela sonda:

a) Não ofereça nenhum tipo de alimento ou líquido pela boca (apenas 
se liberado e orientado pelo profissional de saúde);

b) Mantenha a criança sentada durante a alimentação e por pelo 
menos 30 minutos após;

c) Evite balançar a criança após as refeições. Prepare a refeição 
apenas para 1 (um) dia, não reaproveite para o dia seguinte;

d) Retire a quantidade a ser oferecida 30 a 40 minutos antes de 
oferecê-la à criança, porque a comida não pode estar gelada ou 
quente;

e) Os frascos devem ser colocados acima da cabeça e com gotejamento 
lento;

f) Se a alimentação for oferecida com o auxílio da seringa, deve ser 
introduzida lentamente;

g) Após a alimentação, use uma seringa para lavar a sonda com água 
filtrada (20 ml);

h) Lembre-se sempre de seguir as orientações do profissional de 
saúde.

Como passar os medicamentos pela sonda?
a) Os medicamentos devem ser passados com o auxílio de uma 

seringa. Sempre que possível, dê preferência aos medicamentos 
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líquidos;
b) Para administrar os comprimidos, amasse-os até ficar em pó e 

adicione um pouco de água. Aspire todo o conteúdo com a seringa 
e introduza na sonda.;

c) Os medicamentos, assim como a alimentação, devem ser 
introduzidos lentamente;

d) Lave sempre a sonda após o uso da medicação, com auxílio da 
seringa, para evitar o entupimento;

e) Siga as orientações de horários prescritas pelo médico.
Figura 3 - Sonda

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Gastrostomia
Segundo o Manual, a Gastrostomia ou “GTT” é uma abertura 

realizada na barriga para introduzir alimentos, líquidos e medicação no 
estômago, através de uma sonda, utilizando uma seringa.

O Manual destaca que esse procedimento é realizado em algumas 
crianças que possuem risco de engasgamento, aspiração de alimentos 
e nas que possuem incapacidade de consumir calorias em quantidades 
necessárias. “A sonda deverá ser manuseada apenas por pessoas que te-
nham passado por um treinamento realizado por profissionais de saúde 
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(como os familiares, cuidadores e ou professores). Esse treinamento é 
importante para garantir a manipulação segura da sonda” (MANUAL, 
2017).

Figura 4 - Gastrostomia

   

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Convulsão
Como realça o Manual, é uma alteração que acontece no sistema 

nervoso central e visualizamos contrações involuntárias de todo o 
corpo ou de parte dele, causada pelo aumento da atividade elétrica em 
determinadas áreas do cérebro. Pode ocorrer também no caso de febre 
muito alta e em algumas infecções.

Ainda segundo o Manual, crianças menores de 01 (um) ano 
podem apresentar movimentos rápidos de flexão e extensão de braços, 
tronco e pernas chamados, de “espasmos”. Esses movimentos duram 
poucos segundos e podem ocorrer, em geral, depois que a criança acorda 
e, ocasionalmente, durante o sono.

É evidenciado ainda, pelo mesmo documento, que a convulsão ou 
espasmos não são doenças contagiosas. O tratamento é realizado com 
uso de medicamentos e normalmente precisam ser tomados uma ou 
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duas vezes por dia, dependendo da indicação médica. Para monitorar 
as “crises”, é importante ingerir os medicamentos na quantidade e hora 
prescritas pelo profissional de saúde.
O que fazer quando a criança tem uma convulsão?

Seguem sugestões do Manual de como proceder em casos de 
convulsão:

1) Procure manter a calma e deite a criança em posição lateral, para 
que a saliva escorra (evitando aspiração).

2) Não tente parar a “crise” e cuide para que nada possa machucar 
a criança.

3) Mantenha a criança longe de qualquer objeto que possa feri-la e, se 
possível, coloque uma toalha ou travesseiro macio sob sua cabeça

4) Afrouxe roupas apertadas.
5) Limpe as secreções salivares que estão ao redor da boca, com um 

pano ou papel, para facilitar a respiração. Não coloque os dedos 
dentro da boca da criança, porque pode feri-la sem querer.

6) Não medique a criança pela boca na hora da crise, mesmo que tenha 
os medicamentos, pois ela pode se engasgar com o comprimido e 
a água.

7) Caso a convulsão demore e a criança fique “roxinha”, procure um 
serviço de saúde o quanto antes.

8) Ao término da crise, é normal que a criança fique sonolenta e 
durma um pouco.

9) Fique atento ao tempo da convulsão e anote em um papel o dia e 
a hora.

Sinais de alerta
De acordo com o Manual, a crise convulsiva normalmente finaliza 

entre 02 e 10 minutos.
Porém, o documento frisa que há ocorrências em que a criança 

precisa ser transportada ao serviço de saúde imediatamente:
a) Convulsões repetidas, sem recuperação entre elas;
b) Convulsões que duram mais do que 10 a 15 minutos;
c) A criança apresenta problemas para respirar durante a convulsão.
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Figura 5 - Alerta

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Hidrocefalia
Hidrocefalia, segundo o Manual, é um acúmulo exagerado do 

Líquido Cefalorraquidiano (LCR) no sistema nervoso central (medula 
espinhal e cérebro). Pode decorrer o aumento do tamanho da cabeça até 
os 02 (dois) anos. “A moleira fica abaulada e as veias da cabeça dilatadas”.

Além disso, de acordo com o documento, os olhos podem ficar 
voltados para baixo, isso é chamado “sinal do sol poente”, e acontecer 
dificuldades no desenvolvimento.

O guia destaca que um dos métodos mais usados é a colocação 
de um tubo entre uma parte do cérebro e o abdômen (barriga), chamada 
derivação ventrículo-peritoneal (DVP), conhecida como “válvula”.  
A válvula é um tubo de silicone que é introduzida na cabeça e drena o 
excesso de líquido do cérebro para o abdômen. Uma criança com válvula 
necessita de acompanhamento pela equipe de saúde especializada e, caso 
apresente algum dos sinais de alerta, deve ser encaminhada ao serviço de 
saúde.
Sinais de alerta

De acordo com o Manual, os itens abaixo devem despertar atenção:
1. Irritabilidade
2. Vômito
3. Náuseas
4. Dificuldade em controlar os movimentos da cabeça
5. Dores de cabeça ou no pescoço
6. Alterações oculares (visão turva, olhar para baixo)
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7. Sonolência
8. Alteração da consciência.

Figura 6 - Hidrocefalia

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Cuidados com a criança que possui válvula
O Manual aponta os seguintes cuidados:

a) Durante a alimentação, posicione a criança adequadamente, 
conforme orientação médica;

b) Ofereça a alimentação em pequenas quantidades e em intervalos 
frequentes;

c) Fique atenta durante algumas atividades diárias em que exista o 
risco de quedas ou acidentes, podendo danificar a válvula;

d) Se a criança não conseguir se movimentar, mude a posição do 
corpo a cada duas horas, para diminuir os riscos de feridas na pele. 
Importante seguir as orientações de posicionamento indicadas 
pela equipe que acompanha a criança;

e) Fique sempre atento para a ocorrência de distensão da barriga. 
Caso aconteça, procure um serviço de saúde.

Deficiência auditiva
Para o Manual, a deficiência auditiva ou a surdez é a dificuldade 

em assimilar através da audição. Segundo o mesmo registro, a criança 
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com a audição afetada, antes ou depois da fase de começar a falar, tem 
complicação para se comunicar com as pessoas, por não escutar os sons.

Como comunicar-se com a criança surda ou com baixa audição?
O Manual destaca os seguintes itens:

a) As crianças surdas têm as mesmas necessidades e desejos que 
qualquer outra, embora precisem de cuidados especiais;

b) Valorize e incentive a participação em atividades e brincadeiras 
com outras crianças de mesma idade, como jogos, esportes e festas;

c) Procure conhecer e respeitar as possibilidades de comunicação que 
a criança possa desenvolver, a exemplo da língua de sinais (libras);

d) Lembre-se de que quando a criança se sente segura, tem mais 
chances de assumir atitudes estáveis e se sentir feliz.

Se comunicando com a criança surda
O documento destaca também que é fundamental se aproximar 

da criança e buscar ficar na altura dos seus olhos para falar. Além disso, 
deve-se evitar falar de costas ou sem que ela esteja vendo seu rosto.

O Manual reforça ainda as seguintes situações:
1) Fale e depois aponte para a pessoa ou o objeto a que se refere.
2) Espere a resposta da criança. Não fale ao mesmo tempo em que 

esteja tentando se comunicar.
3) Dê expressões de sentimento ao rosto (alegria, dor, tristeza e 

zangado) quando fala.
4) Se utilizar a fala para se comunicar, apresente movimentos labiais 

definidos, mas sem exagerar.
5) O rosto da pessoa que fala com a criança surda deve estar 

iluminado pela luz natural ou artificial. Isso facilita a leitura do 
rosto e da boca, bem como as pistas visuais (língua de sinais, 
gestos, expressões faciais e corporais) e também a pista auditiva.

6) Utilize a vibração dos sons como, por exemplo, bater com os pés 
no chão, as mão sem um móvel e explore o contato com as mãos.

7) É importante que a criança com aparelho auditivo o utilize em 
suas atividades de estímulos diárias.

8) Mantenha a criança informada do que está acontecendo ao seu 
redor.
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Figura 7 - Surdez

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Deficiência visual
Em conformidade com o Manual, a deficiência visual é a 

dificuldade do funcionamento da visão, mesmo após tratamento ou 
correção. As crianças com deficiência visual podem ter baixa visão ou 
cegueira.

O documento destaca também que a baixa visão é a diminuição 
da visão, mas não chega a ser como a cegueira. Esses diagnósticos são 
realizados por médicos especialistas. Os bebês e as crianças pequenas que 
possuem essas deficiências devem começar o quanto antes a estimulação 
visual, para desenvolver melhor a visão.
Como se comunicar com uma criança com deficiência visual?

As dicas abaixo foram sugestões do Manual:
a) Ao falar não altere a voz. Procure falar de frente para a criança, 

isso a ajuda a localizar onde você está;
b) A sensibilidade do tato e a audição são capacidades que devem 

ser estimuladas e desenvolvidas na criança com deficiência visual;
c) A criança poderá conhecer seu espaço através da audição; por 

exemplo, ela pode diferenciar som e identificar pessoas e objetos;
d) Estimule a exploração do meio, associando palavras aos objetos;
e) Quando se afastar, avise-a, para que ela não fique falando sozinha;
f) A criança cega reconhece as pessoas através dos sons e cheiros que 

produzem;
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g) Procure utilizar brinquedos e objetos coloridos, sendo suas cores 
fortes, como: azul, amarelo, vermelho, laranja, verde e roxo.

Figura 8 – Deficiência Visual

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Os recursos ópticos e não ópticos
Os recursos ópticos e não ópticos, conforme o Manual, são 

recursos tecnológicos produzidos para contribuir com as pessoas com 
baixa visão. São eles: os programas de computador, as lupas eletrônicas, 
os livros falados e digitais, entre outros.

O documento destaca ainda que eles podem contribuir na 
realização de tarefas diárias, tais como consultar o relógio, usar o telefone, 
movimentar-se nos aposentos da casa, aumentando a qualidade de vida, 
independência e inclusão.

Ainda de acordo com o Manual, as principais razões para o uso 
dos óculos nas crianças são:

1) Melhorar a visão.
2) Ajudar a corrigir o estrabismo.
3) Ajudar a fortalecer o músculo dos olhos.
4) Proteger um dos olhos, caso o outro apresente visão fraca.

Transporte
O Manual destaca que geralmente as crianças com alterações do 

desenvolvimento apresentam flacidez motora e alteração no equilíbrio, 
precisando serem transportadas ou carregadas por mais tempo do que 
um bebê ou uma criança normal.

De acordo com o mesmo documento, a forma de carregar pode 
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contribuir com seu desenvolvimento. Dessa forma, existem algumas 
maneiras mais adequadas de transportar: Deixe a criança virada para 
frente, estimulando-a a levantar a cabeça e a estender as costas. Essa 
posição favorece visualizar o ambiente; crianças maiores não devem ser 
transportadas como um bebê, sendo mais adequado carregá-las de outras 
formas: sobre os ombros, no caso das mais pesadas.

Figura 9 - Transporte

Fonte: Manual para famílias e cuidadores (2017)

Utilizando o carrinho ou a cadeira de rodas
O Manual enfatiza que as crianças com até 02 (dois) anos podem 

usar os carrinhos comuns para bebês.  Não é recomendado para os 
pais, cuidadores e para a criança permanecer a maior parte do tempo em 
colo, isso pode ocasionar problemas musculares e ao mesmo tempo pode 
dificultar o início de algum tipo de movimento independente.

O documento também aponta que por volta dos 03 (três) até os 05 
(cinco) anos, os carrinhos não são mais adequados. “É necessário o uso 
de um carrinho de posicionamento (pode ser de madeira) ou uma cadeira 
de rodas adaptada, indicada por um fisioterapeuta” (Manual, 2017).
Brincar

O Manual reforça que a brincadeira tem um papel singular no 



155

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

desenvolvimento de uma criança, porque estimula o conhecimento de si 
mesma e fortalece a interação com o ambiente em que vive, tudo isso de 
modo lúdico e agradável.
Dicas para brincadeiras

O Manual sugere o link abaixo para acessar o Folder do Kit 
multissensorial: orientações para utilização no ambiente domiciliar e 
escolar. São ótimas dicas para construção de objetos de estimulação que 
podem ser usados na brincadeira.
https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-02/
folder_kit_multissensorial.pdf.

Outra sugestão do mesmo documento é este link abaixo, o qual 
contêm ótimos vídeos do Projeto Redes de Inclusão para ajudar nas 
brincadeiras da criança com alteração do desenvolvimento:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmhBZRIDRQI&list= 
PLg5IhsOl5bLW7bjJeNxviqFf3GVvbjQDF.
Como brincar com a criança com alteração do desenvolvimento?
 Os itens abaixo são orientações do Manual: 

1) As brincadeiras devem ser incluídas nas atividades diárias, sempre 
que possível.

2) Escolha os brinquedos que estejam no nível de desenvolvimento e 
que sejam do tamanho correto para a criança segurar.

3) Existe uma variedade de recursos e materiais que podem ser 
construídos pela família, de forma simples e com baixo custo (ver 
o folder do kit multissensorial).

4) Podem ser utilizados materiais recicláveis e outros brinquedos 
coloridos, que emitam sons.

5) Sempre que possível, coloque seu rosto de frente para o da criança 
e a ajude a encontrar os seus olhos. Responda a cada movimento e 
som que a criança fizer.

6) Lembre-se de que contar histórias e cantar canções é estimulante. 
A criança sente sua atenção e afeto.

7) Converse usando frases curtas.
8) Observe se a criança está posicionada de forma segura para melhor 

exploração do brinquedo com as mãos. Deixe a criança explorar o 
brinquedo.
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Preparando o ambiente
Segundo o Manual, um ambiente adaptado oferece maior seguran-

ça e independência à criança. Abaixo, foram listadas algumas mudanças 
que podem ser realizadas em sua casa, facilitando as rotinas diárias e 
promovendo maior interação da criança com a família:

1. Não deixe a criança sozinha em locais que possa cair, como mesas, 
cadeiras, camas e banheiras;

2. Não deixe a criança em bebê-conforto, em cima de móveis;
3. Coloque grades nas camas para evitar quedas;
4. As grades precisam possuir espaços pequenos entre as hastes, para 

não permitir a passagem da cabeça da criança;
5. Evite tapetes soltos pela casa e pisos encerados, a fim de evitar 

quedas;
6. Caso seja possível, substitua escadas por rampas;
7. Organize melhor os móveis da casa para facilitar a passagem da 

cadeira de rodas ou a mobilidade da criança;
8. Evite móveis com pontas ou proteja as pontas dos móveis. 

Emborrachados são sempre úteis;
9. Use protetores nas tomadas;
10.  Mantenha os objetos e móveis nos locais, para facilitar a mobilidade 

e evitar acidente. Evite móveis no meio do caminho.

Para finalizar

Finalmente, esperamos que o propósito, de compartilhar informa-
ções seguras nos cuidados de crianças com alterações no desenvolvimen-
to, tenha sido alcançado e possamos contribuir para que os professores 
sintam-se mais apoiados e fortalecidos.

Precisamos acreditar nas potencialidades dos seus estudantes. Os 
desafios são enormes, mas, também, é grandiosa a satisfação em acom-
panhar e contribuir para cada nova conquista.
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ASSISTIR: O PAPEL DO PROFESSOR E OS 
RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA 

OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NO CONTEXTO DE AULA NÃO PRESENCIAL

 Mara Teresinha Rossatto1

A pandemia do COVID_19 nos impôs a repensar a forma de ensi-
nar e forma de aprender. O isolamento social e o afastamento dos estu-
dantes e professores das escolas, criou uma nova forma de interagir e de 
se comunicar, em que a aula presencial deu lugar à aula a distância.

Neste contexto tão complexo, os desafios foram grandes. O uso 
das tecnologias, que até então eram um recurso secundário, tanto por 
parte dos professores e muito mais pelas famílias, tornou-se, agora, parte 
fundamental de todo este processo. 

As famílias de estudantes público da educação especial que antes 
tinham a escola como parceira na educação e acolhedora, onde seus fi-
lhos tinham um vínculo físico e social pelo menos em uma parte do dia, 
passaram a estar integralmente com o filho.

Esse processo gerou uma sobrecarga, porque seus familiares co-
nheceram mais de perto de que forma a aprendizagem era realizada na 
escola e precisaram se adaptar à nova realidade:  que propostas seus filhos 
recebiam, quais recursos eram adaptados, e como eram utilizados? Para 
muitas dessas famílias, o convívio social é muito importante para a troca 
de experiências e mútuo apoio. O olhar do profissional do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), como alguém que entende e conhece 
a realidade de cada caso, passou a ser virtual com um olhar acolhedor, 
mostrando um pouco a maneira de intervir pedagogicamente com seu 
filho.

E de fato, o que é esta Tecnologia Assistiva? 

1  Especialista em Educação Especial. Especialista em Mídias na Educação. Profes-
sora da Rede Municipal de Caxias do Sul.
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São todos estes recursos e serviços adaptados exclusivamente para 
uso de quem necessita, que assistem, que ajudam na execução de uma 
ação, sejam eles simples como um adaptador ou engrossador de lápis, ou 
até mesmo um aplicativo de comunicação alternativa.

Uma das possibilidades da Tecnologia Assistiva (TA) é o uso 
de Comunicação Aumentativa e Alternativa. O termo Comunicação 
Aumentativa e Alternativa é utilizado para definir outras formas de co-
municação como o uso de gestos, língua de sinais, expressões faciais, 
o uso de pranchas de alfabeto ou símbolos pictográficos, até o uso de 
sistemas sofisticados de computador com voz sintetizada, (GLENNEN, 
1997).

Benefícios da utilização da Comunicação 

Aumentativa e Alternativa

a) Ajuda pessoas sem linguagem, ou uma linguagem não funcional, 
a ter uma “voz”;

b) Desenvolve a compreensão da comunicação;
c) Desenvolve o encorajamento para a fala;
d) Reduz a frustração e comportamento inapropriados;
e) Faz com que as escolhas sejam positivas;
f) Desenvolve o uso da estrutura da linguagem;
g) Pode ser aplicado por todos os que rodeiam esta pessoa.

Pensando neste contexto, de que forma o professor pode ASSISTIR 
seu estudante e familiares partindo de recursos de Tecnologia Assistiva?

A tecnologia revolucionou uma série de questões no Brasil e no 
mundo. Ela, por exemplo, aprimorou os processos comunicacionais e 
contribuiu expressivamente com a educação. Não é só isso: a tecnologia 
é um forte aliada quando o assunto é acessibilidade para pessoas com 
deficiência.

Cada vez mais, as pessoas com deficiência conseguem se adaptar 
devido aos novos recursos e às plataformas. É nesse cenário que entra a 
importância dos aplicativos, que possibilitam mais inclusão e descompli-
cam, de certa forma, a rotina. 

Entre muitas possibilidades, foi selecionada aqui uma série de 
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aplicativos que poderão auxiliar a comunicação e promover uma maior 
funcionalidade e ampliação em seu processo comunicativo, além de im-
pulsionar o interesse e o desenvolvimento de novos recursos e na investi-
gação sobre como utilizá-los.

O acompanhamento do professor é essencial para garantir um mo-
mento seguro e de aprendizagem, desenvolvendo assim as potencialida-
des de forma criativa e prazerosa.

Tablets e celulares são muito utilizados para estimular a aprendiza-
gem, pois podem facilitar o aprendizado com estímulos visuais, sonoros e 
interativos. Assim como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – e 
suas competências – pregam adaptar novas maneiras de aprendizagem 
que equivalem ao engajamento do(a) estudante e imersão em diversas 
perspectivas, é notável que há novas alternativas  de ensino atualmente.

Não esqueçam que todos os jogos devem ter um objetivo claro que 
vá ao encontro das habilidades que desejam trabalhar com o estudante.

1- Possibilidades de interação comunicativa através de 
aplicativos 

Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)

A comunicação é um recurso poderoso de interação e pode estar 
diretamente ligada ao êxito que um indivíduo terá em sua vida. O ato de 
se expressar permite que humanos ampliem seu potencial, em função das 
trocas que ocorrem nesse processo.

Dicas de Aplicativos:

Figura 1 – Que fala

Fonte: Métodos Soluções Inteligentes (2020)
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Que fala!: é um substituto digital para as tradicionais pranchetas 
comumente utilizadas por pessoas com deficiência intelectual ou com 
transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, que possuem 
dificuldades para falar. 

O Que fala! é uma solução para tablets e smartphones que possibilita 
a comunicação de pessoas com deficiência. Trata-se de uma prancha di-
gital que pode substituir as pranchas de papel geralmente empregadas no 
tratamento de pacientes com dificuldades na fala em hospitais ou clínicas 
especializadas. (GOOGLE PLAY, 2020)

Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=br.com.metodos.quefala&hl=pt_BR&gl=US

Figura 2 - Talk Autismo

   Fonte: Android in London (2019)

Talk Autismo: para o uso com pessoas com autismo e dificuldades 
de comunicação através de placas de comunicação. (GOOGLE PLAY, 
2019). Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.androidinlondon.autismquicktalk&hl=pt_BR.

Figura 3 – Card Talk

Fonte: LITALICO lnc.(2020)
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Card TalK:  Este aplicativo oferece apoio a crianças que têm di-
ficuldade em se comunicar verbalmente. O aplicativo possibilita o uso de 
cartões em qualquer lugar, a qualquer momento e por qualquer pessoa. 
O aplicativo foi otimizado várias vezes, com base no feedback recebido. 
Apresenta 200 tipos de cartões para o uso no dia a dia. Todos os cartões 
incluem arquivos de som em diversos idiomas. . (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=jp.co.litalico.cardtalk&hl=pt_BR

Figura 4 – Matraquinha

Fonte: Ymt4 (2020)

Matraquinha é um aplicativo destinado para crianças e adoles-
centes com autismo (TEA) ou que apresentam prejuízo na fala. Com a 
utilização deste aplicativo a criança poderá se comunicar através de car-
tões.  (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.phonegap.matraquinha&hl=pt_BR

Figura 5 – Rotina Divertida

Fonte: Phaneronsoft (2020)

Rotina Divertida - O Aplicativo Rotina Divertida busca auxiliar 
os pais com filhos que apresentem alguma forma de dificuldade de com-
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preensão de tarefas que são diárias, como crianças com Autismo (TEA).  
(GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.phaneronsoft.
rotinadivertida&hl=pt_BR

Figura 6 – TelepatiX CAA

Fonte: TiX Tecnologia Assistiva (2020)

TelepatiX CAA: Aplicativo de Comunicação Alternativa e Au-
mentativa (CAA) que permite escrever frases e falar em voz alta. Possui 
um teclado otimizado para comunicação rápida com sugestão de pala-
vras e frases. Tudo isso também pode ser utilizado com varredura e acio-
nadores externos compatíveis. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=br.com.geraestec.telepatix

Figura 7 – Hand Talk

Fonte: Hand Talk (2020)

Hand Talk: premiado, o app traduz para Libras textos e áudios. 
Utilíssimo para comunicar-se com um amigo ou aluno surdo. O aplica-
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tivo Hand Talk traduz automaticamente textos e áudios para a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e para a Língua Americana de Sinais (ASL) 
[Beta] por meio de inteligência artificial. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=br.com.handtalk

Figura 8 – VLibras

Fonte: VLibras (2020)

O VLibras é um aplicativo que faz parte de um conjunto de fer-
ramentas que buscam ajudar os surdos em suas atividades diárias. Ele 
visa ajudar na comunicação e na disseminação e padronização da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.lavid.vlibrasdroid&hl=pt_BR

Figura 9 – Aprendendo Braille

Fonte: Mario Ugedo (2020)

Aprende Braille: Aprenda o alfabeto. Realiza tradução dessa lín-
gua para o português, e vice-versa. Também dá ao usuário a possibilidade 
de praticar com exercícios. (GOOGLE PLAY, 2020)
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Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.comoelagua.android.braille

Figura 10 – Aprendendo Braille

 

Fonte: Brailliac (2020)

Brailliac: Braille Tutor É a maneira rápida, gratuita e divertida 
de aprender Braille, independentemente da quantidade de visão ou expe-
riência que você possa ter. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em:  https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.lukeneedham.brailletutor

 2- Possibilidades de criação,  interação e aprendizagem através 
de jogos para os que ainda necessitam de estímulos iniciais

Estímulo visual, sensorial e auditivo

Figura 11 – Baby Play

 

Fonte: Pampin Developers (2018)

Baby Play Este jogo inclui seis atividades: Explodir  balões, jogar 
com estrelas do céu: sol, as estrelas, a lua. Identificar os animais e os sons 
que eles fazem. Aprender as palavras e números, associações e formas co-
nexas, frutos de captura e aprender seus nomes. (GOOGLE PLAY, 2018)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-



166

Carla Roberta Sasset Zanette | Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado | 
Lúcio Costa de Andrade (Organizadores)

d=com.pampin.babyplay
Figura 12 – Game Kids

Fonte: PescAPPs (2020)

 Game Kids: Este jogo apresenta: nome de animais e de som; 
distinguir formas; aprenda a pintar e cores; hora e minutos; as emoções: 
irritado, surpreso, feliz; piano: notas musicais e 12 canções; melhorar a 
sua memória, lógica e concentração; jogo 3 em uma linha; jogo 4 em 
uma linha; resolver labirintos; pintball: habilidades motoras e de visão 
espacial. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.pescapps.game4kids

Figura 13 – Baby Educacional

Fonte: AppQuiz (2019)

Baby Educacional: Aprenda profissões e combine as relações; 
aprenda a reconhecer animais; resolva quebra-cabeças com dificuldades 
crescentes; identifique o som de instrumentos musicais; resolva quebra-
-cabeças com imagens divertidas; aprendizagem animada de letras e nú-



167

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

meros com som, pratique a sua memória com o modo de aprendizagem; 
ligue as fotos e brinque com peças de madeira; identifique formas e cores 
e combine as peças; estimula o intelecto, a superação de desafios e difi-
culdades. (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.robotifun.Kids_Blocks

Figura 14 – ABC Autismo

Fonte: Dokye Mobile (2020)

ABC Autismo: Utilizando fundamentos da metodologia TEAC-
CH, tem como objetivo auxiliar no processo de aprendizagem de crian-
ças autistas e ou DI por meio de divertidas atividades. (GOOGLE PLAY, 
2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.dokye.abcautismo

Figura 15 – Quebra-Cabeça

Fonte: AppQuiz (2019)
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Quebra-cabeça e encaixe figura e sombra: Adequado para exer-
citar o lado direito do cérebro, com gráficos que ativam esse hemisfério. 
Aprimora as habilidades de observação do cérebro, habilidades cogniti-
vas, concentração, memória, criatividade e imaginação; aprimora a ve-
locidade de reação e a coordenação do cérebro e do corpo; exercita a 
habilidade visual na observação de objetos em movimento. (GOOGLE 
PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.edujoy.Baby_puzzles

  Figura 16 – Som dos Animais

Fonte: Papumba (2017)

Som dos Animais: Para aprender os sons de animais, seu nome, 
habitat e características.  Inclui: Jogo da memória; sequência de sons e 
trívia. (GOOGLE PLAY, 2017)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=net.fagames.android.playkids.animals

Figura 17 – Partes do Corpo

Fonte: Apps Bergman (2020)
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Partes do Corpo para Crianças: Aprender as principais partes, 
como: órgãos, ossos e muito mais, com demonstração em 3D. (GOO-
GLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.appsbergman.corpohumano

Auxílio na Alfabetização 

Figura 18 – Grapho Game Brasil

Fonte: GraphoGame (2020)

Grapho Game Brasil:  O GraphoGame ajuda as crianças que 
estão na pré-escola ou nos anos iniciais do ensino fundamental a apren-
der a ler e a soletrar suas primeiras letras, sílabas e palavras, com sons e 
instruções do português brasileiro. O jogo é especialmente eficaz para 
crianças que estão aprendendo as relações entre letras e sons. Tudo isso 
sem anúncios e totalmente off-line. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.graphogame.gg_brazil_free

Figura 19 – Alfabeto Melado

Fonte: Diogo Beltran (2015)
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Alfabeto Melado: É um divertido jogo educativo em que se pode 
preencher com os dedos todas as letras do alfabeto, dessa forma, auxi-
liando no processo de aprendizado  ficando familiarizado(a) com a for-
ma e som de cada letra.  (GOOGLE PLAY, 2015)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=air.com.martin.alfabet

Figura 20 – Alfabeto 

Fonte: GoKids (2020)

Alfabeto: O jogo apresenta várias salas de jogos divertidos: quar-
to de banho, cozinha, cerca do quintal, jardim de inverno com belas árvo-
res, berçário com uma boneca, e uma biblioteca cheia de livros. O jogo do 
alfabeto desenvolve habilidades motoras finas, imaginação e memória, 
ajuda a aumentar a capacidade de concentração e promove o enriqueci-
mento pessoal. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.oki.alphabetnew

Figura 21 – Alfabeto: Aprender e Brincar

Fonte: Alexey Korobov (2020)

Alfabeto: Aprender e Brincar: Para aprender seu som e pronún-
cia, cada letra é associada a uma palavra comumente usada a uma ima-
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gem. É também possível aprender o alfabeto em 7 idiomas.  (GOOGLE 
PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.alphabet.letters

Figura 22 – Ler e Contar

Fonte: Apps Bergman (2020)

Ler e Contar: As atividades das sílabas são: Formar sílabas, cli-
que na sílaba que falta para completar a palavra; clique na sílaba correta; 
tente ler as sílabas e clique na imagem correta; quantas sílabas têm a 
palavra? (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.bergman.lerecontar

Figura 23 – Silabando

Fonte: Apps Bergman (2020)

Silabando: - Sílabas simples e complexas (maiúsculas, minúscu-
las e cursivas); exemplo de palavra e imagem em cada sílaba; atividades 
divertidas para memorização e pronúncia de cada sílaba. (GOOGLE 
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PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.appsbergman.silabando

Figura 24 – Formar palavras

   Fonte: Pedro de Moura Garcia (2020)

Formar palavras: Um jogo para auxiliar na alfabetização, ba-
seado no método fônico de aprendizagem, onde é apresentada a imagem 
que exemplifica uma palavra e as sílabas que a compõe de forma desor-
denada. As sílabas devem ser ordenadas corretamente através da ação de 
arrastar. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.PedroGarcia.FormarPalavra

Figura 25 – Lele sílabas

  Fonte: Morgade Soft (2016)

Lele Sílabas: É um aplicativo criado para facilitar o aprender 
brincando. Descubra os sons de algumas sílabas da nossa língua 
portuguesa e complete os desafios ao combiná-las formando palavras 
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simples. São 30 estágios envolvendo o aprendizado de mais de 90 pala-
vras e 60 fonemas. (GOOGLE PLAY, 2016)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.morgade.lele

Auxílio na Matemática

Figura 26 – Jogos de matemática

Fonte: Bonbongame.com (2020)

Jogos de matemática: Estes jogos educativos de matemática da 
1ª série ensinam às crianças a arte da contagem, adição, subtração, tabe-
la de multiplicação, tabelas de divisão, frações, jogos numéricos - tudo 
numa única aplicação, usando imagens para facilitar a compreensão das 
crianças. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=air.childLearnMath.edugames.vn

Figura 27 – Jogos de matemática

Fonte: GoKids (2020)



174

Carla Roberta Sasset Zanette | Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado | 
Lúcio Costa de Andrade (Organizadores)

Números de Aprendizagem: Combinar números com seu par; 
escolher o número certo; pegar todos os números. (GOOGLE PLAY, 
2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.oki.numbers

 Figura 28 – Jogos de matemática

    

Fonte: Standy Software (2020)

Matemática para Miúdos: contagem números e objetos; escrita 
de números com reconhecimento; aprendizagem e repetição dos núme-
ros; descoberta da aritmética (adição, subtração e comparação); escuta de 
tarefas matemáticas e resposta por voz. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.astepanov.mobile.mathforkids

Figura 29 – Jogo de matemática

    

Fonte: RV AppStudios (2020)

Jogo de Matemática;  Contar - Aprender a contar objetos nes-
se jogo simples de soma; comparar - Desenvolver suas habilidades de 
contagem e comparação para descobrir quais grupos de itens são maio-
res ou menores; quebra-cabeças de soma - Criar situações matemáticas 
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arrastando números na tela; soma divertida - Contar os objetos e clique 
no número que falta; quebra-cabeças de subtração; preencha os símbolos 
que faltam; subtração divertida - Conte os itens para solucionar o que-
bra-cabeça; quiz de subtração e quiz de soma.  (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.rvappstudios.math.kids.counting

3 - Possibilidades de aprendizagem através de jogos: para os 
que dominam maiores habilidades.

Matemática

Figura 30 – Educacross

Fonte: Cross Reality (2020)

Educacross Matemática: Desenvolve habilidades em lógica e 
matemática por meio de desafios envolventes e significativos. Apresenta 
11 jogos. A Plataforma Educacross Matemática foi desenvolvida por um 
conjunto de especialistas: professores, psicopedagogos, cientistas, mes-
tres e doutores, após anos de pesquisas. Possui jogos para crianças de 6 
a 12 anos e atende principalmente o Ensino Fundamental I. (GOOGLE 
PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.CrossReality.EducaCrossMatematica
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Figura 31 – Multibase

Fonte: Rony C. O. Freitas (2017)

Multibase  (Material Dourado):  Este aplicativo, implementado 
para dispositivos Android por José Alexandre Macedo, foi criado por 
Rony C. O. Freitas, a partir de sua pesquisa de mestrado intitulada “Um 
Ambiente para Operações Virtuais com o Material Dourado”, defendida 
no ano de 2004.  Trata-se de uma virtualização do material desenvolvido 
pela educadora italiana Maria Montessori, utilizado para ensinar concei-
tos de número e operações aritméticas. (GOOGLE PLAY, 2017)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.multibase

 Figura 32 – Mancala

  Fonte: GAV Apps (2019)

Mancala – Jogo de estratégia. Os jogos Mancala são de origem 
africana e possuem mais de sete mil anos de existência. Esses jogos 
estimulam o raciocínio lógico e a elaboração de estratégias. Este é um 
jogo de tabuleiro mundialmente popular. Com diversas variações, ele 
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também é conhecido como Oware (Costa do Marfim), Kalah ou Kalaha 
(EUA), Mangala (Turquia), Congkak (Malásia), Bohnenspiel (Alema-
nha) e Bao (África Oriental. (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=gavapps.Mancala

Figura 33 – 4 em linha

Fonte: Quarzo Apps (2020)

Jogo 4 em Linha: O objetivo do jogo é conectar quatro fichas da 
sua cor na mesma linha (vertical, horizontal ou diagonal). Os discos e as 
fichas sempre caem de cima para baixo como resultado da força da gravi-
dade. Toque em uma coluna para soltar as fichas da sua cor.  (GOOGLE 
PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.quarzo.fourinarow

Figura 34 – Genius

Fonte: Droidigital Games (2018)

Genius Droid - Jogo da Memória: Desafie o seu cérebro através 
deste divertido jogo de memória. Neste jogo, o jogador deve seguir os 
padrões de luzes e sons pressionando os botões associados às luzes. Se 
o jogador reproduzir a sequência de luzes corretamente, o jogador passa 
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para o próximo nível, onde a sequência anterior é incrementada com 
mais um novo passo. À medida que o jogador passa de nível, o jogo ace-
lera a execução dos padrões. (GOOGLE PLAY, 2018)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.Droidigital.SimonGenius

Programação

Figura 35 – Lightbot

Fonte: SpriteBox LLC (2016)

Lightbot é um jogo de programação de nível inicial (quebra-
cabeça); ele usa a mecânica do jogo que estão firmemente enraizadas em 
conceitos de programação. Lightbot permite aos jogadores ganhar uma 
compreensão prática dos conceitos básicos como sequenciamento de ins-
truções, procedimentos e loops, apenas guiando um robô para acender 
telhas e resolver níveis. GOOGLE PLAY, 2016)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.lightbot.lightbothoc

Figura 36 – Scratch

Fonte: Scratch Foundation (2020)
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Com o Scratch, você pode codificar suas próprias histórias, jogos 
e animações interativas e compartilhar com seus amigos, sala de aula ou 
uma comunidade global de criadores. (GOOGLE PLAY, 2016)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=org.scratch

Astronomia
Figura 37 – ISS HD Live

Fonte: VKL Apps (2020)

O ISS HD Live exibe as transmissões de vídeo em tempo real 
recebidas diretamente da ISS (Estação Espacial Internacional), e pode-
rá desfrutar de todos os canais de transmissão: Câmera SD: Conjunto 
de câmeras instaladas na parte exterior e interior da ISS; NASA TV e 
Nasa TV Media: exibem programas sobre Missões da NASA; Spacewalk 
(Gravado): uma coleção de vídeos em HD gravados por câmeras Go Pro; 
noite (Time-lapse): exibe uma série de vídeos animados; dentro da ISS 
(Gravado). Você ainda pode criar um video tour dentro de cada modulo; 
canal eventual: exibe câmeras temporárias ao vivo da NASA). (GOO-
GLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.nicedayapps.iss_free

Figura 38 – ISS HD Live

Fonte: Vito Technology (2019)
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Solar Walk Lite é uma poderosa ferramenta educacional na 
ponta da tecnologia gráfica. Solar Walk Lite oferece uma enciclopédia in-
terativa do sistema solar. Solar Walk Lite ganha vida com incríveis efeitos 
visuais de atmosferas planetárias, erupções solares, auroras e cinturões 
de asteroides para proporcionar a profundidade espacial. (GOOGLE 
PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.vitotechnology.SolarWalkLite

 Figura 39 – Star Walk

Fonte: Vito Technology (2020)

Star Walk 2: Dados astronômicos e a tecnologia mais moderna 
se juntam em um aplicativo simples e impressionantemente bonito, que 
mostra o céu acima de você conforme visto a partir da sua localização no 
seu horário exato. (GOOGLE PLAY, 2020)

Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.vitotechnology.StarWalk2Free

Arte
Figura 40 – DailyArt

Fonte: Moiseum (2020)



181

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  SUJEITOS,  SABERES E  PRÁTICAS

DailyArt: Inspire-se diariamente por obras de arte clássicas, mo-
dernas e contemporâneas e leia pequenos textos sobre elas. - Faça buscas 
e explore um acervo de mais de 2500 obras-primas; leia a biografia de 780 
artistas e tenha acesso ao acervo de 500 museus; adicione obras aos seus 
favoritos; encontre facilmente DailyArts que você ainda não viu; com-
partilhe com seus familiares e amigos. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.moiseum.dailyart2

Figura 41 – DailyArt

Fonte: PIXIO (2020)

Art Inc: Já pensou em construir a sua própria galeria? Com este 
jogo é possível administrar, fazer a curadoria e escolher exposições para 
o público; a jogabilidade fácil e divertida: visite leilões exclusivos e dê 
lances em obras de arte, esculturas, aviões, quadros e muito mais! Suas 
artes preferidas: colecione esculturas célebres, estátuas clássicas e obras 
de arte famosas de Van Gogh, Picasso, Da Vinci entre outros artistas. 
(GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.pixio.google.art.inc

Figura 42 – Maravilhas do Mundo

Fonte: Zeus Lab (2019)
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Maravilhas do Mundo: Você sabe todas as maravilhas do mun-
do? 
Este aplicativo tem os mais famosos, como o Cristo Redentor, a Torre 
Eiffel, as Pirâmides de Giza, o Monte Everest, os arranha-céus mais altos 
do mundo, e muito mais. (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=co.zeuslab.wonders&hl=pt_BR

Arte Interativa

Figura 43 – Arte Interativa

    Fonte: imagem criada pela autora (2020)

Crie imagens surreais através deste site de arte inte-
rativa. O   WaveSilk é um site desenvolvido pelo engenhei-
ro de software Yuri Vishnevsky que possibilita uma coisa lin-
da: criações de desenhos com apenas alguns cliques do mouse. 
O site utiliza linhas e opções de simetria para realizar os desenhos, com-
binado com uma trilha sonora incrível. 
Acesse o site em: http://weavesilk.com/ 

Figura 44 – Piano Virtual

Fonte: Virtual Piano ( 2020)
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Piano Virtual: Esta plataforma de uso gratuito permite que você 
toque piano através do teclado do computador, sem a necessidade de bai-
xar ou instalar um aplicativo. A melhor parte é que você não precisa ter 
conhecimento prévio da notação musical. As partituras do Piano Virtual 
usam o alfabeto inglês simples e semântica simples, para que você possa 
aproveitar a experiência de tocar piano instantaneamente. 
Acesse o site em: https://virtualpiano.net/

Figura 45 – Pintura Virtual

   

    

Fonte: imagem criada pela autora (2020)

Jackson Pollock: O site, interativo e diferente, convida o inter-
nauta a viver a sensação da action painting, técnica desenvolvida pelo 
artista, de forma simples e criativa. Basta correr o mouse e criar, através 
de seu movimento, formas em jatos de tinta. A cada clique, uma nova cor 
surge, tornando a interação ainda mais intensa. Aliás, intenso é um bom 
adjetivo para Pollock. 
Acesse o site em: https://www.jacksonpollock.org/

Geografia

Figura 46 – Estados do Brasil

Fonte: Andrey Solovyev (2017)
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Estados do Brasil: Aprenda todos os 26 estados brasileiros (+ o 
Distrito Federal):  nomes; mapas; todas as capitais e as bandeiras bra-
sileiras. O app é traduzido para 9 idiomas, incluindo o português, para 
que você possa aprender os nomes das Unidades federativas do Brasil em 
qualquer um deles. (GOOGLE PLAY, 2017)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.asmolgam.brazil

Figura 47 – Street Panorama

Fonte: Navigate (2020)

Street Panorama View 3D, Live Street Map 3D - Street Panorama, 
permitem que você encontre sua localização e mostre a vista panorâmica 
da rua em tempo real com 3D Panorama 360 graus e Street Panorama 
View. (GOOGLE PLAY, 2020)

Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.streetview.panorama.livemap

Figura 48 – Geografia Mundial

 

Fonte: Atom Games (2020)
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Geografia Mundial é um jogo de perguntas que irão ajudá-lo a 
aprender tudo sobre países - mapas, bandeiras, capitais, população, reli-
gião, idioma, moeda e muito mais. Este jogo de perguntas irá ajudá-lo a 
aprender tudo sobre a geografia de maneira fácil e agradável. (GOOGLE 
PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.age.wgg.appspot&hl=pt_BR&gl=US

Figura 49 – Active Track

Fonte: LuisTheOne (2017)

ActiveTrack Permite criar percursos ativos (percursos que inte-
ragem com o utilizador). O utilizador ao longo do percurso, e em função 
da proximidade de coordenadas previamente selecionadas, recebe infor-
mação/tarefas que permitem interagir com conteúdos sobre a atividade e 
o ponto em que se encontra. (GOOGLE PLAY, 2020)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=abc.luistheone&hl=pt

Ciências da Natureza

Figura 50 – Bactéria 3D

Fonte: Mozaik Education (2019)
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Bactérias 3D educacional interativo RV: Bactérias (esferas, bas-
tonetes, espirais). As bactérias têm uma grande variedade de formas, en-
tre elas esferas, bastonetes e espirais. Com as visualizações pré-definidas, 
é possível navegar facilmente através da cena inteira. Algumas das ce-
nas 3D contêm um modo de “passeio”, com a ajuda do qual  é possível 
explorar a cena autonomamente. (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.rendernet.bacteria

Figura 51 – Corpo Humano

 

Fonte: Mozaik Education (2019)

Corpo Humano: Com as visualizações pré-definidas, é possí-
vel navegar facilmente através da cena inteira. Algumas das cenas 3D 
contêm um modo de passeio, com a ajuda do qual é possível explorar a 
cena autonomamente. A maioria das nossas cenas 3D contém narrações 
e animações integradas. Incluem também legendas, exercícios animados 
divertidos e outros elementos visuais. (GOOGLE PLAY, 2019)
Acesse o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.rendernet.humanfemale&hl=pt_BR

Figura 52 – Cell Word

 

    Fonte: V.I.E.W (2014)
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Cell World: Nesse aplicativo é possível explorar uma célula eu-
cariótica tridimensionalmente. A célula eucariótica é aquela encontrada 
em animais, plantas e fungos. Porém a célula usada nesse app é o modelo 
de uma célula humana. Além da imersão do usuário no mundo celular, 
o aplicativo te oferece uma identificação de cada componente celular e 
uma explicação de suas funções, em texto e áudio. Infelizmente os textos 
e áudios são em inglês, porém o conteúdo é de ótima qualidade. (GOO-
GLE PLAY, 2014)
Acesse o aplicativo em https://play.google.com/store/apps/details?id=-
com.VIEW.CellWorld
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SOROBAN: 
UMA BREVE APRESENTAÇÃO

Viviane Frison Schorn1

Um pouco de história 

Embora não se saiba com exatidão dados sobre a origem do 
Soroban, alguns pesquisadores apontam seu nascimento na antiga 
Mesopotâmia há aproximadamente seis mil anos. Chegou ao Brasil em 
1908, na mala dos primeiros imigrantes japoneses que aqui desembarca-
ram. No entanto, foi em 1958 que o Soroban ganhou maior divulgação 
no país, a partir da publicação do livro “Soroban pelo Método Moderno”, 
do professor Fukutaro Dato.  

A utilização deste instrumento de cálculo por pessoas cegas e de 
baixa visão deu-se após a simplificação e adaptação do Soroban tradi-
cional, feita em 1948 por Joaquim Lima de Moraes e seu discípulo, José 
Valesin. A técnica substituiu aparelhos como as pranchetas de Taylor e 
os cubaritmo, que consistia em caixas com grades metálicas onde eram 
dispostos pequenos cubos cujas faces continham números em braille e 
nos quais se efetuavam cálculos da mesma maneira como os videntes o 
fazem com lápis e papel. Ambos recursos se mostravam pouco práticos e 
funcionais. Ao acrescentar uma borracha compressora abaixo das contas 
do Soroban, os usuários passaram a manuseá-lo com mais agilidade e 
segurança, visto que no antigo formato ou na utilização das outras fer-
ramentas de cálculo, qualquer movimento mais brusco faria com que os 
cálculos fossem desfeitos.

Considerada uma grande revolução no ensino da matemática 
para pessoas com deficiência visual, as técnicas e o instrumento também 

1  Especialização em Psicopedagogia Clínica e Escolar. Especialização em Educa-
ção Especial: Inclusão. Professora da Rede Municipal de Caxias do Sul.
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foram divulgados amplamente a outros países a partir destas adaptações. 

 Figura 1: Cubaritmo

 

Fonte: Araújo; Marszaukowsk ( 2009)

O Ministério da Educação, por meio da portaria nº 657, de 07 
de março de 2002, estabeleceu as diretrizes nacionais para a utilização 
das técnicas e instituiu o Soroban como um instrumento de inclusão e 
melhoria do aprendizado da Matemática, sugerindo sua utilização como 
um facilitador do processo de inclusão.

Descrição do Soroban
Figura 2: Soroban

Fonte: Ministério da Educação (2006) 
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O Soroban é um contador manual. Com formato retangular, pos-
sui uma régua posicionada horizontalmente chamada régua de nume-
ração que o divide em duas partes, sendo a parte inferior mais larga e 
a superior mais estreita. Esta régua de numeração é transpassada por 
hastes metálicas (eixos), nos quais estão fixadas contas. Cada eixo pos-
sui cinco contas, sendo quatro na parte inferior e uma na parte superior. 
As contas posicionadas na parte inferior possuem valor 1 e as que estão 
posicionadas na parte superior, valor 5. Em cada um dos eixos pode-se 
representar os algarismos de 0 a 9. A régua de numeração é marcada com 
traços que indicam separação de classes, barra de fração ou vírgulas de-
cimais. Também encontramos na régua os pontos, sinalizando as ordens 
de cada classe.

A régua de numeração é utilizada para registrar os números: cada 
conta da parte inferior encostada na régua vale um e cada conta da parte 
superior encostada na régua vale cinco. Desta forma, o zero é representa-
do afastando todas as contas da régua.

Cada eixo com cinco contas permite a representação dos algaris-
mos de 0 a 9. Na régua de numeração são encontrados traços e pontos. 
Os traços são indicativos de separação de classes, barra de fração, vírgula 
decimal ou sinal de índice de potência. Os pontos que ficam sobre os 
eixos representam as ordens de cada classe. 

A figura abaixo representa o número 259.

Figura 3: Número 259

Foto: Elaborado pela autora (2020)

Recomenda-se a utilização do Soroban sobre uma mesa, posicio-
nado de forma horizontal, sendo que a parte inferior (que possui quatro 
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contas por eixo) esteja voltada para quem o está operando. O operador 
deve manter o tronco em posição ereta, sem apoiar os antebraços na 
mesa, a fim de deixar livre o movimento das mãos.

Para registrar números e cálculos no Soroban, são utilizados os 
dedos indicador e polegar de ambas as mãos. Com o dedo indicador o 
operador levanta e abaixa as contas da parte superior, e também abaixa 
as contas da parte inferior. Para levantar as contas da parte inferior, utili-
zam-se os polegares. 

O desenvolvimento da pessoa com deficiência visual

Segundo Piaget, a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, 
ou seja, o pensamento lógico não é inato ou externo ao organismo, mas 
é fundamentalmente construído na interação sujeito-objeto. Embora esta 
construção ocorra por meio de interação em todos os seres humanos, ao 
pensarmos em crianças com deficiência visual, devemos ponderar que 
seu desenvolvimento cognitivo torna-se mais complexo dadas as restri-
ções de vivências exploratórias e experiências. Também deve-se conside-
rar que a construção de conceitos depende, em grande parte das vezes, de 
um mediador vidente e que, consequentemente, suas percepções estarão 
atreladas à concepção que o mediador tem do mundo. Desta forma, é 
importante pensar e garantir espaços nos quais sejam constantes as ofer-
tas de situações sobre as quais a criança com deficiência visual possa, por 
meio de jogos e brincadeiras, consolidar e construir conceitos a partir 
da compreensão e formação de relações simbólicas, buscando sempre 
o fomento à autonomia. Ao pensarmos à luz da epistemologia genética 
de Piaget, as propostas devem considerar, também, os estágios de de-
senvolvimento (Sensório-Motor, Pré-Operatório, Operatório-Concreto e 
Operatório-Formal) pelos quais se constituem as estruturas mentais, das 
mais rudimentares até as mais elaboradas. 

O Soroban em sala de aula

O documento orientador Saberes e Práticas da Inclusão (MEC, 
2006, p. 133) pontua que:
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Em qualquer abordagem sobre o ensino da Matemática a alu-
nos cegos ou a alunos com baixa visão, deve-se considerar, 
preliminarmente, que esses educandos apresentam as mesmas 
condições que os alunos videntes, para o aprendizado dessa 
disciplina, ressalvadas as adaptações necessárias quanto às re-
presentações gráficas e aos recursos didáticos. 

Assim sendo, não se pode incorrer no erro de impor referenciais 
visuais como alternativas únicas para a construção de conhecimentos, 
seja no âmbito escolar ou fora dele. Como todo indivíduo, a pessoa com 
deficiência visual apresenta diferenças e singularidades que influenciam 
diretamente em seu desempenho escolar, o que deve ser observado e 
respeitado. 

A utilização de recursos variados, dentre eles o Soroban, corro-
boram para o desenvolvimento do estudante à medida que auxiliam 
na compreensão dos processos matemáticos realizados, desenvolvendo 
também a percepção tátil, memória, raciocínio lógico e a coordenação 
motora, além de oferecer autonomia a quem o manuseia. À sua utiliza-
ção, contudo, antecedem procedimentos pedagógicos importantes para a 
construção do conceito de número, oferecidos sob uma abordagem pe-
dagógica que contemple as necessidades educacionais especiais e facilite 
a apropriação e construção de conceitos básicos que embasarão e sus-
tentarão o conhecimento matemático, permitindo a futura utilização do 
Soroban por alunos cegos. Este conjunto de subsídios teórico-práticos, 
realizados sob mediação atenta do professor, é chamado de pré-soroban. 
As atividades pré-soroban devem preconizar sobretudo o desenvolvimen-
to de elementos básicos para formação do conceito numérico, tais como 
a classificação, seriação/ordenação, sequência lógica, contagem, inclu-
são, intersecção de classe e conservação.

Dentre os materiais e atividades possíveis a este momento, pode-
mos citar:

a) Geoplano;
b) Blocos lógicos;
c) Jogos corporais, como rodas cantadas, chefe mand;
d) Sólidos geométricos;
e) Jogos de encaixe;
f) Jogos de mesa: dominó tátil, jogos de dado, tabuleiros, memória...;
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g) Escala Cuisenaire;
h) Réguas numéricas;
i) Material Dourado.

São inúmeras as possibilidades de exploração destas propostas, 
que contemplam e beneficiam toda e qualquer criança, ressalvadas as 
adaptações de cunho sensorial para estudantes cegos ou com baixa visão. 
Trabalhadas de forma constante, consciente e sistemática, tais atividades 
auxiliam na compreensão de noções pré-algorítmicas (“vai um”, “baixa 
um”, “empréstimo”, etc) e regras do sistema de numeração decimal, que 
podem ser de difícil compreensão ao aluno com deficiência em um am-
biente escolar eminentemente visual.

Crianças com baixa visão ou cegueira, em geral, necessitam de 
um tempo maior para adquirir habilidades sensório-motoras, simbóli-
cas e pré-operatórias. A qualidade das experiências proporcionadas aos 
estudantes, estimulando e orientando ações, conduzirão à autonomia e 
desempenho satisfatório nas atividades escolares.

Ao professor, cabe conhecer as particularidades da deficiência vi-
sual, seus desdobramentos e implicações no processo de aprendizagem. 
No que tange à questão matemática, fica a encargo do professor apro-
priar-se da ferramenta do Soroban, buscando organização e constância 
de estratégias de forma a garantir à criança cega ou com baixa visão uma 
aprendizagem contextualizada e significativa.
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