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APRESENTAÇÃO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA

O empenho da administração do Prefeito Denílson Luiz Padilha e Vice-prefeito João 

Pedro Velho é oferecer condições de acesso e igualdade para que toda criança e jovem que vive no 

município de Otacílio Costa possam aprender cada vez mais. Toda equipe envolvida diretamente 

com a educação está engajada nessa missão. 

Com a participação dos pais e da comunidade, buscamos fazer da escola um espaço de educação 

e inclusão para a vida, democrático e prazeroso, onde os alunos tenham um ambiente adequado, 

seguindo as normas de acessibilidade e inclusão, e que seja estimulante para o aprendizado. 

Investimos também na capacitação continuada dos profissionais da educação, na infra-

estrutura através de reformas e manutenção em toda a rede, na aquisição e elaboração de materiais 

didáticos e pedagógicos para uso do aluno e para nortear a atuação dos professores, assim, este 

caderno pedagógico da Educação Especial é mais uma conquista e visa garantir que os direitos 

à cidadania e educação de qualidade para os alunos portadores de necessidades especiais seja 

garantido.

Esperamos que a equipe de professores que esteve ativamente na elaboração do caderno, 

comprometidos com sua missão, faça o melhor uso possível de mais este material que ora recebem, 

contribuindo para fazer a diferença na educação, na inclusão e na cidadania de nossos munícipes.

Prefeito Denílson Luiz Padilha
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SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
OTACÍLIO COSTA

Estamos iniciando uma caminhada a respeito da educação especial em nosso município, 

com o objetivo único, de inserir alunos com déficit de toda ordem, permanente ou temporários no 

ensino regular e garantir o direito de todos a educação. 

Todos os estudos até aqui tem contribuído muito para a educação inclusiva, respeitando e 

valorizando as diferenças em sala de aula.

Inclusão, por definição, significa compreender, tornar parte do processo que não pode ser 

comparada a um rio perigoso e ameaçador, em cujas águas os alunos podem afundar.

  Este caderno foi construído pelos professores que estão atuando na educação especial 

através de vários estudos e pesquisas, com diversas sugestões de atividades para a orientação e 

adaptação nas atividades desenvolvidas nas turmas do ensino regular e no atendimento educacional 

especializado.

E neste contexto de sociedade, que se pretende no decorrer deste caderno, apresentar as 

possíveis práticas inclusivas na escola e na sala de aula, através de atividades pedagógicas que 

vem de encontro aos objetivos propostos nas turmas regulares e no atendimento educacional 
especializado.

Eliany Koehler de Ávila
Secretária de Educação

COLABORADORES

Em nosso município muito já se tem construído no que diz respeito ao trabalhado pedagógico 

voltado à inclusão, sem dúvida temos ainda um longo caminho e grandes desafios a serem vencidos, 

para oportunizar uma escola com capacidade de entender e reconhecer a todos, sem qualquer tipo 

de discriminação. 

Pensamos que a inclusão não se efetiva sem estar e interagir com o outro, sendo assim, nossas 

vivências revelam que na escola todos ganham com a experiência de conviver com a diferença, 

superando a dificuldade de vencer os preconceitos.

Nossos trabalhos são norteados na constante busca e reflexão de todas as nossas ações e 

intervenções pedagógicas e foi nessa perspectiva que selecionamos e planejamos várias sugestões 

de atividades e práticas que estimulam o desenvolvimento de diversas habilidades tais como: 

linguísticas, espaciais, pictóricas, raciocínio lógico, criatividade e relações interpessoais. Tentando, 

dessa forma, respeitar o modo, o ritmo e as condições de aprendizagem que cada educando apresenta.

Vale ainda lembrar que: 

“A inclusão é uma visão, uma estrada a ser vigiada, mas uma estrada sem fim, com todos 

os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais estão em nossas mentes e em nossos corações”. 

(MITTLER, 2003, p. 21)

Este caderno não limita, nem esgota as possibilidades de encaminhamentos a serem 

tomadas na prática pedagógica, desta forma temos nele uma referência para ampliarmos nossos 

conhecimentos e ações de ensino-aprendizagem. 
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1.EDUCAÇÃO ESPECIAL  

A preocupação com a Inclusão social e educacional da pessoa com deficiência teve início 
com a Declaração dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra mundial, período em que se fez 
necessário o desenvolvimento de programas sociais para reintegrar pessoas mutiladas pela guerra, 
na sociedade. Esta declaração é um dos documentos básicos das Nações Unidas que considera os 
seres humanos em situação de igualdade de direitos. Foi assinada em 10 de dezembro de 1948. 

A partir da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, o direito a educação passa a ser 
fundamentado em diferentes leis e diretrizes. São elas:

1961: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 40.024/61. Define o 
atendimento aos “excepcionais” à educação preferencialmente dentro do sistema geral de ensino.

1971: Lei nº 5692/71, altera a LDBEN, e define “atendimento especial”, para alunos com 
“deficiência física, mental ou com atraso considerável quanto a idade regular de matrícula”, 
reforça o encaminhamento ao atendimento especializado.

1973: É criado no MEC, o CENESP, Centro Nacional de Educação especial. Este centro 
é responsável pela gerência da Educação Especial no Brasil, porém ainda com uma visão 
assistencialista.

1988: Constituição da República Federativa do Brasil, que no artigo 205 garante a educação 
como direito de todos, dever do Estado e da família e também no artigo 208, assegura o atendimento 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

1990: Declaração de Jomtien: Após 42 anos da assinatura da Declaração dos Direitos 
Humanos, acontece no dia 09 de março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial 
de Educação para Todos. Nesta conferência foi elaborado um documento chamado “Declaração 
de Jomtien” que segundo Menezes, (2009, site) “fornece definições e novas abordagens sobre as 
necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais para 
garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma 
sociedade mais humana e mais justa”. 

O Brasil foi um dos países que participou desta Conferência, e como participante recebeu 
incentivo para criar um Plano Decenal que visava contemplar os objetivos e metas da Declaração 
de Jomtien. Diante do incentivo, o Ministério da Educação do Brasil, elaborou o Plano Decenal de 
Educação Para Todos para o período de 1993 a 2003. 

ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente: Reforçando os direitos assegurados na 
Declaração de Jomtien, no dia 13 de Julho de 1990, é assinada pelo Presidente da República 
do Brasil, a Lei nº8069/90 que dispõe sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse 
estatuto sobre o direito a educação, prevê:

Capítulo IV
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores; propostas educacionais.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

9.DEFICIÊNCIA AUDITIVA ................................................................................................................................ 50
9.1.SUGESTÕES DE ATIVIDADES EM LIBRAS ................................................................................................. 50
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11. DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA ............................................................................................................................. 80

12.TRANSTORNO HIPERCINÉTICO OU DO DÉFICIT DA ATENÇÃO POR HIPERATIVIDADE/
IMPULSIVIDADE .................................................................................................................................................. 80

13.DEFICIÊNCIA VISUAL ................................................................................................................................... 81
13.1.ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA ................................................................................................................... 81
13.2.DESENVOLVIMENTO MOTOR, AUTOCONHECIMENTO E SOCIALIZAÇÃO ................................ 82
13.3.ESTIMULAÇÃO COGNITIVA ....................................................................................................................... 83
13.4.DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA SENSÓRIO – MOTOR ............................................................... 84
13.5.ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE................................................................................................................... 85
13.6.DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO ............................................................. 85
13.7.ORGANIZAR O PENSAMENTO DEMONSTRANDO ORDENAÇÃO E SEQUÊNCIA LÓGICA .... 86
13.8.RECURSOS PARA PESSOAS COM BAIXA VISÃO ................................................................................... 86
13.8.1.PROPOSTAS DE ATIVIDADES .................................................................................................................. 88
13.9.RECURSOS PARA PESSOAS CEGAS ........................................................................................................... 91
13.9.1PROPOSTAS DE ATIVIDADES: .................................................................................................................. 92
13.10.COMO É O SISTEMA BRAILLE? ................................................................................................................ 93
13.10.1.MÚSICA ....................................................................................................................................................... 98

14.SURDOCEGUEIRA ........................................................................................................................................... 99
14.1RECURSOS ESPECÍFICOS PARA A PESSOA COM SURDOCEGUEIRA ......................................... 99
14.1.1LÍNGUAS DE SINAIS E INTÉRPRETE  .................................................................................................. 99
 14.1.2BRAILLE ........................................................................................................................................................ 99
14.1.3.ALFABETO DACTICOLÓGICO ............................................................................................................... 99
14.1.4.TABLITAS DE COMUNICAÇÃO ........................................................................................................... 100
14.1.5.DIÁLOGO (FALA ESCRITA) .................................................................................................................. 100
14.1.6.CCTV ............................................................................................................................................................ 100
14.1.7.TELLETHOUCH......................................................................................................................................... 100
14.1.8.LETRAS DE FORMA ................................................................................................................................ 100
14.1.9.TADOMA .................................................................................................................................................... 101



14 15

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. (ECA, 1990, p.09)

1994: Declaração de Salamanca: Entre os dias 07 e 10 de Julho de 1994, durante a Conferência 
Mundial sobre Educação Especial em Salamanca, na Espanha, foi que surgiu uma nova visão de 
educação. Uma visão de escola inclusiva que vinha propor a escola para todos, reforçando a 
Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração de Jomtien, que determinavam a igualdade de 
direitos entre os seres humanos.

A Declaração de Salamanca, objetiva fornecer diretrizes básicas para a formulação e 
reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. É 
considerado, juntamente com a Declaração de Jomtien, um dos principais documentos que visam 
a Inclusão Social. 

Segundo este documento, a inclusão,

[...] Parte do princípio de que todas as diferenças humanas são normais e de que a 
aprendizagem deve, portanto, ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez 
de cada criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e à natureza do 
processo educativo. Uma pedagogia centralizada na criança é positiva para todos os 
alunos e, consequentemente, para toda a sociedade. (DECLAREÇÃO DE JOMTIEN, 
1990, p. 18).  

A Declaração ainda sugere que o princípio fundamental da educação inclusiva é de que 
todas as crianças devem aprender juntas, independentemente de suas dificuldades e diferenças. 
As escolas inclusivas devem reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas atender; 
adaptar-se a diferentes estilos e ritmos de aprendizagem das crianças e assegurar um ensino de 
qualidade por meio de um adequado programa de estudos (ibid. p. 23).

Em consonância com a Constituição, a Declaração de Jomtien, o ECA e a Declaração de 
Salamanca, o direito a educação na rede regular de ensino é reforçado pela atual Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira (LDB) 9394/96, no capítulo V, artigos 58 e 59, e parágrafo único do 
artigo 60, que tratam da educação especial.

Artigo 58 - Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, modalidade 
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com necessidades especiais.
§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
integração nas classes
comuns de ensino regular.
§ 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Artigo 59 - Os sistemas de ensino assegurados aos educandos com necessidades 
especiais:
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns.
Artigo 60 - parágrafo único: O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 

pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo.

1999: Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, destaca: “o grande avanço que 
a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 
atendimento à diversidade humana”.

1999: Convenção da Guatemala: Decreto nº3956/2001 garante que as pessoas com 
deficiência têm os mesmos direitos humanos como todas as pessoas. Este documento ainda define 
como discriminação toda atitude diferenciada ou excludente que possam interferir na vida social 
e educacional dessas pessoas.

Diante de tantas leis e diretrizes que garantem a educação para todos, é que aos poucos o 
movimento pela inclusão social vem ganhando força, aumentando a cada dia a valorização do ser 
humano e da própria diversidade.

O documento mais recente que se refere à educação inclusiva, no ano de 2009, data da 
publicação deste caderno de estudos, é a Portaria nº 948/2007. Política Nacional da Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado por um grupo de trabalho 
nomeado pelo próprio Ministério da Educação que, “acompanha os avanços do conhecimento e 
das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade 
para todos os alunos”. 

Este documento objetiva “assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”.

A inclusão para Mittler (2003, p. 25), 

[...] envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um todo, 
com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas de 
oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola. [...] O objetivo de tal reforma 
é garantir o acesso e a participação de todas as crianças, em todas as possibilidades de 
oportunidades oferecidas pela escola [...]

Para o mesmo autor, a inclusão parte da aceitação da diversidade humana, valoriza as 
pessoas como únicas e a educação como um processo de cooperação, sendo que o trabalho do 
professor deverá ser pensado de forma que todas as crianças possam participar indiferente de 
suas limitações.

A educação especial deve ser entendida como processo interdisciplinar que visa à 
prevenção, o ensino e a reabilitação da pessoa com deficiência, conduta típica, síndromes e 
altas habilidades, objetivando sua inclusão mediante a utilização de recursos pedagógicos e 
tecnológicos específicos. Em âmbito educacional como uma modalidade que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, deve ser organizada para apoiar, complementar e suplementar a 
aprendizagem dos educandos.

Para que as pessoas com necessidades especiais possam exercer o direito à educação em 
sua plenitude, é indispensável que a escola de ensino regular se adapte às mais diversas situações 
e conforme as necessidades das crianças e adolescentes nela inseridas.

Na perspectiva de uma educação inclusiva, não se espera mais que a pessoa com 
necessidades especiais se integre por si mesma, mas que os ambientes, inclusive o educacional, 
se transformem para possibilitar essa inserção, ou seja, estejam devidamente preparados para 
receber a todas as pessoas, indistintamente.
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1.1.EDUCAÇÃO ESPECIAL EM OTACÍLIO COSTA

Diante desse contexto, o município de Otacílio Costa está muito comprometido com a 
educação inclusiva, vem crescendo a pequenos passos, com estratégias de ação dentro de uma 
perspectiva inclusiva, promovendo transformações efetivas na área.

Os profissionais envolvidos estão aprendendo muito com a diversidade, mas sabe-se 
que temos um longo caminho para trilhar, ser absorvido e entendido dentro deste contexto. 
Precisamos de mais abertura de todos para esse tipo de vivência, com ideais inclusivos.

Muito já se conseguiu em nosso município, principalmente no que diz respeito a 
planejamento coletivo, onde primeiro e segundo professor, trabalham, interagem, planejam e 
juntos constroem uma educação que faz a diferença, e é nesta construção que faz-se necessário 
a compreensão de algumas especificidades e adaptações para cada deficiência que os alunos 
podem apresentar.

Todos os alunos com necessidades especiais são acompanhados pelo segundo professor 
em turma, regular de ensino desses profissionais cinco são efetivos na área da educação especial 
e sempre comprometidos com a inclusão, buscando sempre o melhor caminho para desenvolver 
o trabalho pedagógico e garantir o processo de ensino e aprendizagem, promovendo a autonomia 
e o respeito de todos neste processo.

A Secretaria Municipal de Educação tem disponibilizado capacitações dentro de uma 
perspectiva inclusiva. Os temas trabalhados no ano de 2010 foram:

• Inclusão;
• Deficiência Intelectual;
• Adaptação Curricular;
• Segundo Professor;
• Legislação.

As estratégias de ação e os trabalhos nas escolas acontecem com os educandos com 
deficiência da seguinte forma.

• Avaliação clínica e profissional;
• Atuação de equipe multidisciplinar (contamos com o apoio da equipe da APAE, 

psicólogos e psicopedagoga do município);
• Médicos da área para diagnosticar deficiência auditiva e visual;

1.2.SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA:

Professor, preferencialmente habilitado em educação especial ou especialização na mesma 
área, tem por função correger a classe em parceria com o professor titular, com a proposição de 
estratégias diferenciadas para qualificar a prática pedagógica. Deve acompanhar o processo de 
ensino aprendizagem de todas as crianças.

A Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB 93/94) preceitua, no artigo 58, que a educação 
especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos 
portadores de necessidades especiais (BRASIL, 1996). No mesmo artigo, inciso I, a mesma lei 
garante o serviço especializado, quando necessário, para atender às peculiaridades do portador 
de deficiência e, no artigo 59, inciso III, garante professores especializados para o atendimento 
especializado e professores capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 
A LDB 93/94 entende por atendimento especializado o atendimento específico a necessidades 

específicas, como o professor intérprete, no caso de crianças surdas, por exemplo, e, como 
professores capacitados, aqueles que receberam capacitações para trabalhar a inclusão em 
sala de aula. (BRASIL, 1996). 

Em Santa Catarina, a concepção da bi docência faz-se presente na Resolução n° 112 do 
Conselho Estadual de Educação, Artigo 4º, Parágrafo 1° (SANTA CATARINA, 2006, site): “O 
Poder Público e as escolas de iniciativa privada devem disponibilizar na rede regular de ensino, 
quando necessário”: professor intérprete, professor bilíngüe, instrutor da língua brasileira 
de sinais, segundo professor em turma, acompanhante terapêutico, técnico na área da saúde, 
Serviço de Atendimento Educacional (SAEDE), Serviço de Atendimento Especializado (SAESP) 
e assessoramento sistemático especializado. (SANTA CATARINA, 2006, site). Ainda de acordo 
com Resolução n° 112, item IV, o Segundo Professor em turma deve participar “com o professor 
regente nas turmas onde exista matrícula de educandos [...] que requeiram dois professores na 
turma”. No município onde realizamos a pesquisa, não encontramos nenhuma política pública 
ou resolução que trate da bidocência. 

O segundo professor não deve ficar mais de dois anos com a mesma turma/e ou aluno com 
necessidades especiais.

É previsto um segundo professor quando houver em turma, alunos com:
• Diagnóstico de deficiência múltipla quando estiver associada à deficiência intelectual;
• Diagnóstico de deficiência intelectual que apresente dependência em atividades de 

vida prática;
• Diagnóstico de deficiência associado a transtorno psiquiátrico;
• Diagnóstico que comprove sérios comprometimentos motores e dependência em 

atividades de vida prática;
• Diagnóstico de transtorno Global do desenvolvimento com sintomatologia exacerbada;
• Diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade/impulsividade com 

sintomatologia exacerbada.

1.2.1.ATRIBUIÇÕES DO SEGUNDO PROFESSOR:

São atribuições do segundo professor:
• Planejar e executar, em conjunto com o professor titular, as atividades pedagógicas;
• Propor adequações curriculares nas atividades pedagógicas;
• Participar com o professor titular das orientações (assessorias) prestadas pelo SAEDE;
• Cumprir carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual ausência da criança;
• O segundo professor não deve assumir ou ser designado para outras funções na escola, 

que não seja aquela para qual foi contratado;
•  O professor deverá cumprir a carga horária para a qual foi contratada integralmente na 

escola;
• Os professores das áreas específicas precisam assumir também o aluno especial, quando 

o professor titular e segundo professor estiverem em planejamento.

1.3.PROFESSOR BILÍNGUE

Professor ouvinte ou surdo regente de turmas bilíngues LIBRAS/Português, responsável 
pelo processo de ensino e aprendizagem dos alunos matriculados nas séries iniciais do ensino 
fundamental.  Deve ter formação preferencialmente em nível superior na área da educação e 
fluência comprovada em LIBRAS.

1.3.1.ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR BILÍNGUE:

• Conduzir o processo de elaboração dos conceitos, através da Língua Brasileira 
dos Sinais-LIBRAS e da Língua Portuguesa na modalidade escrita.
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• O professor bilíngue deverá cumprir a carga horária para qual foi contratado 
integralmente na escola, mesmo na ausência do aluno;

• Não pode assumir ou ser designado para outras funções na escola, que não seja aquela 
para qual foi contratado, continuamente, em casos esporádicos isso pode acontecer na 
intenção de colaborar com o grupo;

1.4.PROFESSOR GUIA-INTÉRPRETE

Professor preferencialmente habilitado em educação especial, com domínio em LIBRAS, 
sistema Braille e outros sistemas de comunicação, que atendam às necessidades das crianças com 
surdocegueira. 

É previsto um professor guia-intérprete quando houver, em turmas de crianças com 
diagnóstico de surdocegueira.

1.4.1.ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR GUIA-INTÉRPRETE:

• Interpretar o professor regente e o próprio aluno surdocego;
• Acompanhar o aluno em todas as atividades de classe e extraclasse promovidas pela 

escola (recreio, educação física, aula de arte, passeios, etc.)
• Tomar conhecimento antecipado, do planejamento do professor regente, para organizar 

a interpretação;
• Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;
• O professor deve cumprir a carga horária para qual foi contratado integralmente na 

escola, mesmo na ausência dão aluno;
• O professor não pode assumir ou ser designado para outras funções na escola, que não 

seja aquela para qual foi contratado continuamente, em casos esporádicos isso pode 
acontecer na intenção de colaborar com o grupo;

1.5.PROFESSOR INTÉRPRETE

Professor ouvinte com fluência em LIBRAS, responsável pela interpretação de todas 
as atividades e eventos de caráter educacional, nas turmas mistas das séries finais do ensino 
fundamental, bem como nas modalidades do EJA, educação profissional e indígena.

Com objetivo de intermediar a comunicação entre surdos e ouvintes.

1.5.1.ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR INTÉRPRETE:

•Estabelecer comunicação necessária à participação efetiva do aluno;
•Trocar informações com o professor, relativas às dúvidas e necessidades do aluno, 

possibilitando ao professor regente, a escolha de estratégias de ensino-aprendizagem;
•Estudar o conteúdo a ser trabalhado pelo professor regente, para facilitar a tradução da 

LIBRAS no momento das aulas e atividades escolares.
• Participar da elaboração e avaliação do Projeto Político Pedagógico;
• Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação.
• O professor deverá cumprira carga horária para qual foi contratado integralmente na 

unidade escolar, mesmo na ausência do aluno;
• O professor não pode assumir ou ser designado para outras funções na escola, que não 

seja aquela para qual foi contratado continuamente, em casos esporádicos isso pode 
acontecer na intenção de colaborar com o grupo;

2. AVALIAÇÃO

2.1.SOCIALIZAÇÃO/CUIDADOS PESSOAIS/AUTONOMIA:

•  Manifesta interesse por objetos, pessoas e pelo ambiente;
•  Mantém contato visual;
•  Aceita contato físico com o outro, é afetivo;
•  Expressa seus sentimentos;
•  Estabelece interação com o grupo?De que forma?
•  Explica o que deseja? De que forma?
•  Tem Iniciativa? É autônomo, em que situações?
•  É independente para usar o banheiro;
•  É independente na utilização e exploração do espaço físico escolar? Necessitam de 

mediações e auxílio?
•  Consegue vestir-se, despir-se e calçar sozinho;
•  Consegue alimentar-se sozinho;
•  Consegue apropriar-se dos conhecimentos propostos utilizando-os para interagir com 

o meio;
•  Compreende e faz uso das regras e combinados para uma boa convivência com o grupo;

2.2.COMUNICAÇÃO/LINGUAGEM:

•  Como ocorre o processo da elaboração da linguagem oral, leitura e escrita?
•  Usa fala para organizar sua ação?
•  Fala articulando fatos;
•  Consegue ser compreendido pelo grupo e por outros interlocutores;
•  Explora outras formas de comunicação (gestos, sinais, mímicas, expressão facial, 

expressão corporal, desenhos, objetos e outros);
•  Interpreta o que ouve? Como? Produz conclusões e explicações próprias? Acrescenta 

sua opinião? Em que situações?
•  Lê o que escreve? Representa fatos através de desenhos?
•  Registra ainda que não convencionalmente atividades de pesquisa em livros, jornais, 

revistas e dicionários;
•  A os sons de uma palavra, final, inicial;
•  Reconhece as letras do próprio nome, e associa a outros nomes do seu contexto;
•  Discrimina figuras por seus nomes;
•  Atende a comandos simples; 
•  Compreende o sentido do “não”;
•  Reconhece e aponta objetos e figuras;
•  Reconhece partes do corpo em si e nos outros;
•  Imita ações,
•  Fala seu próprio nome e de pessoas conhecidas;
•  Emite palavras isoladas, designando suas necessidades.

2.3.RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO:

•  Associa números a quantidade;
•  Desenvolve cálculos simples com ou sem o auxílio de material concreto;
•  Noções espaciais;
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•  Sequência, sereação, classificação e agrupamentos;
•  Discrimina as formas geométricas;
•  Sistema Monetário (conhece e faz uso);
•  Tratamento/Informação (Leitura de gráficos, tabelas, situações problemas);
•  Realiza encaixes;
•  Monta quebra-cabeças;

2.4.ATIVIDADES MOTORAS:

•  Dobra papéis;
•  Folheia revistas;
•  Monta e desmonta brinquedos;
•  Arremessa objetos;
•  Chuta uma bola;
•  Domina os movimentos e a coordenação de vários membros alternadamente;
•  Realiza movimentos coordenados de mãos e dedos;
•  Controla a cabeça, rola, senta, arrasta-se, engatinha, fica em pé, anda, corre, pula, dança, 

consegue descer e subir e se balançar;
•  Faz traços (inclinados, retos);
•  Consegue fazer uso da tesoura;
•  Tem movimento de pinça.

3.SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS:

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial/SEESP, 
desenvolve o Programa de Salas de Recursos Multifuncionais. Criado no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE, com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na oferta do 
AEE, complementar e suplementar a escolarização, para os alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados nas classes comuns 
de ensino regular.

3.1.ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE AEE. 

•  Organizar o projeto político pedagógico para o atendimento educacional especializado, 
tendo como base a formação e a experiência do corpo docente, os recursos e equipamentos 
específicos, o espaço físico e as condições de acessibilidade, de que dispõe;

•  Matricular, no centro de AEE, alunos matriculados em escolas comuns de ensino 
regular, que não tenham o AEE realizado em salas de recursos multifuncionais da 
própria escola ou de outra escola do ensino regular;

•  Registrar no censo escolar MEC/INEP, os alunos matriculados no centro AEE;
•  Ofertar o AEE, de acordo com convênio estabelecido, aos alunos público alvo da 

educação especial, de forma complementar as etapas e/ou modalidades de ensino 
definidas no projeto político pedagógico;

•  Efetivar a articulação pedagógica entre professores do centro de AEE e os professores 
das salas de aula comum do ensino regular, a fim de promover as condições de 
participação e aprendizagem dos alunos;

•  Participar das ações intersetoriais realizadas entre a escola comum e os demais 
serviços públicos de saúde, assistência social, trabalho e outros necessários para o 
desenvolvimento dos alunos.

3.2.ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO.

•  Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a identificação 
das habilidades e necessidades específicas dos alunos; a definição e a organização das 
estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento 
conforme as necessidades educacionais específicas dos alunos; e o cronograma do 
atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos;

•  Implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e demais ambientes da 
escola;

•  Produzir materiais didáticos e pedagógicos da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços e recursos e desenvolvimento de atividades para a 
participação e aprendizagens dos alunos e os desafios que este vivencia no ensino 
comum, a partir dos objetivos e atividades propostas no currículo;

•  Orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia 
e participação;

•  Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 
disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para 
participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares;

•  Desenvolver atividades no AEE, de acordo com as necessidades educacionais específicas 
dos alunos, tais como: ensino da Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua para alunos com deficiência auditiva ou surdez, 
ensino da informática acessível, ensino do sistema braile, ensino do uso do soroban, 
ensino das técnicas para orientação e mobilidade, atividades de vida autônoma e social, 
atividades de enriquecimento curricular para as altas habilidades e atividades para o 
desenvolvimento das funções mentais superiores.

4.ESTRATÉGIAS DE MATRÍCULA

A inclusão de crianças com necessidades especiais deverá ser operacionalizada de forma 
gradual evitando possíveis distorções entre idade cronológica e a série ou turma na qual as 
crianças ou adolescentes estarão matriculados.

Quanto à enturmação, compete à escola regular avaliar pedagogicamente estas crianças, 
matriculando-os nas respectivas séries ou turmas na educação básica.

No Ensino Fundamental da rede municipal de Otacílio Costa, é possível a inclusão de 
no máximo quatro alunos por turma, procurando não concentrar várias deficiências na mesma 
turma, respeitando o número de alunos estabelecido por turma conforme segue:

1º ao 5º ano – 25 alunos.
6º ao 9º ano – 30 alunos.
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5. TERMINOLOGIAS 

5.1.TERMINOLOGIA SOBRE DEFICIÊNCIA NA ERA DA INCLUSÃO 

Em virtude da quantidade e variedade de abordagem do conceito se faz necessário um 
cuidado com a complexidade da nomenclatura.

Para essa reflexão apresentamos de forma adaptada, um texto de Romeu Kazumi Sassaki: 
“TERMINOLOGIA SOBRE DEFICIÊNCIA NA ERA DA INCLUSÃO” 

 Disponível em: http://www.fiemg.com.br/ead/pne/Terminologias.pdf

Usar ou não usar termos técnicos corretamente não é uma mera questão 
semântica ou sem importância, se desejamos falar ou escrever construtivamente, numa 
perspectiva inclusiva, sobre qualquer assunto de cunho humano. E a terminologia 
correta é especialmente importante quando abordamos assuntos tradicionalmente 
eivados de preconceitos, estigmas e estereótipos , como é o caso das deficiências que 
aproximadamente 14,5% da população brasileira possuem.

Os termos são considerados corretos em função de certos valores e conceitos 
vigentes em cada sociedade e em cada época. Assim, eles passam a ser incorretos quando 
esses valores e conceitos vão sendo substituídos por outros, o que exige o uso de outras 
palavras. Estas outras palavras podem já existir na língua falada e escrita, mas, neste 
caso, passam a ter novos significados. Ou então são construídas especificamente para 
designar conceitos novos. O maior problema decorrente do uso de termos incorretos 
reside no fato de os conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as informações inexatas 
serem inadvertidamente reforçados e perpetuados.

Este fato pode ser a causa da dificuldade ou excessiva demora com que o público 
leigo e os profissionais mudam seus comportamentos, raciocínios e conhecimentos em 
relação, por exemplo, à situação das pessoas com necessidades especiais. O mesmo fato 
também pode ser responsável pela resistência contra a mudança de paradigmas como o 
que está acontecendo, por exemplo, na mudança que vai da integração para a inclusão 
em todos os sistemas sociais comuns.

Trata-se, pois, de uma questão da maior importância em todos os países. Existe 
uma literatura consideravelmente grande em várias línguas. No Brasil, tem havido 
tentativas de levar ao público a terminologia correta para uso na abordagem de assuntos 
de necessidades especiais a fim de que desencorajemos práticas discriminatórias e 
construamos uma verdadeira sociedade inclusiva.

A seguir, apresentamos várias expressões incorretas seguidas de comentários e 
dos equivalentes termos corretos, frases corretas e grafias corretas, com o objetivo de 
subsidiar o trabalho de estudantes de qualquer grau do sistema educacional, pessoas 
com necessidades especiais e familiares, profissionais de diversas áreas (reabilitação, 
educação, mídia, esportes, lazer etc.), que necessitam falar e escrever sobre assuntos de 
pessoas com necessidades especiais no seu dia-a-dia. Ouvimos e/ou lemos esses termos 
incorretos em livros, revistas, jornais, programas de televisão e de rádio, apostilas, 
reuniões, palestras e aulas.

TERMINOLOGIAS EXEMPLOS DE FRASES E EXPRESSÕES

Adolescente normal: Desejando referir-
se a um adolescente (uma criança ou um 
adulto) que não possua uma necessidades 
especiais. A normalidade, em relação a 
pessoas, é um conceito questionável e 
ultrapassado.
TERMOS CORRETOS: adolescente 
(criança, adulto) sem deficiência ou, 
ainda, adolescente (criança, adulto) não-
deficiente.

“apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno”: 
Nesta frase há um preconceito embutido: 
‘A pessoa com deficiência não pode ser um 
ótimo aluno’.
FRASE CORRETA: “ele tem deficiência e é 
um ótimo aluno”.

Aleijado; defeituoso; incapacitado; 
inválido. 
TERMO CORRETO: Pessoa com 
deficiência.

“aquela criança não é inteligente”: Todas as 
pessoas são inteligentes, segundo a Teoria 
das Inteligências Múltiplas.
FRASE CORRETA: “aquela criança é 
menos desenvolvida na inteligência [por ex.] 
lógicomatemática”.

Cadeira de rodas elétrica: Trata-se de 
uma cadeira de rodas equipada com um 
motor. 
TERMO CORRETO: cadeira de rodas 
motorizada.

deficiência mental leve, moderada, severa, 
profunda
TERMO CORRETO: deficiência 
intelectual (sem especificar nível de 
comprometimento). A partir da Declaração 
de Montreal sobre Deficiência Intelectual, 
aprovada em 6/10/04 pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 2004), em conjunto 
com a Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), o termo “deficiência mental” 
passou a ser “deficiência intelectual”

Ceguinho: O diminutivo ceguinho 
denota que o cego não é tido como uma 
pessoa completa.
TERMOS CORRETOS: cego; pessoa 
cega; pessoa com deficiência visual. 

deficiente mental (quando se referir a uma 
pessoa com transtorno mental)
TERMOS CORRETOS: pessoa com 
transtorno mental, paciente psiquiátrico. 
Consultar BRASIL (2001), “lei sobre os 
direitos das pessoas com transtorno mental.

Classe normal ou escola normal
TERMOS CORRETOS: classe comum; 
classe regular. No futuro, quando todas 
as escolas se tornarem inclusivas, bastará 
o uso da palavra classe sem adjetivá-la. 

doente mental (quando se referir a uma 
pessoa com deficiência intelectual)
TERMO CORRETO: pessoa com 
deficiência intelectual.
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Criança excepcional
TERMOS CORRETOS: criança com 
deficiência intelectual.

“ela é cega mas mora sozinha”
Na frase acima há um preconceito embutido: 
‘Todo cego não é capaz de morar sozinho’. 
FRASE CORRETA: “ela é cega e mora 
sozinha”

Defeituoso físico.
TERMO CORRETO: pessoa com 
deficiência física. 

“ela é retardada mental mas é uma atleta 
excepcional”
Na frase acima há um preconceito embutido: 
‘Toda pessoa com deficiência mental não 
tem capacidade para ser atleta’. 
FRASE CORRETA: “ela tem deficiência 
mental [intelectual] e se destaca como atleta”.

Deficiências físicas ou deficientes físicos 
(como nome genérico englobando todos 
os tipos de deficiência).
TERMO CORRETO: deficiências (como 
nome genérico, sem especificar o tipo, 
mas referindo-se a todos os tipos).

“ela é surda [ou cega], mas não é retardada 
mental”
A frase acima contém um preconceito: 
‘Todo surdo ou cego tem retardo mental’.
FRASE CORRETA: “ela é surda [ou cega] e 
não tem deficiência intelectual”.

intérprete do LIBRAS
TERMO CORRETO: intérprete de Libras 
(ou de Libras). 
GRAFIA CORRETA: Libras.
Libras é sigla de Língua de Sinais 
Brasileira: Li = Língua de Sinais, bras = 
Brasileira.

 “ela foi vítima de paralisia infantil”
A palavra vítima provoca sentimento de 
piedade. 
FRASES CORRETAS: “ela teve [flexão no 
passado] paralisia infantil” e/ou “ela tem 
[flexão no presente] sequela de paralisia 
infantil”.

inválido (quando se referir a uma pessoa 
que tenha uma deficiência)
A palavra inválido, significa sem valor. 
Assim, como já estudamos no tópico 
anterior, eram consideradas as pessoas 
com deficiência desde a Antiguidade até 
o final da Segunda Guerra Mundial. 
TERMO CORRETO: pessoa com 
deficiência.

“ela teve paralisia cerebral” (quando se 
referir a uma pessoa viva no presente)
A paralisia cerebral permanece com a 
pessoa por toda a vida. 
FRASE CORRETA: “ela tem paralisia 
cerebral”.

lepra; leproso; doente de lepra
TERMOS CORRETOS: hanseníase; 
pessoa com hanseníase; doente de 
hanseníase.
Prefira o termo as pessoas com hanseníase 
ao termo os hansenianos. A lei federal 
nº 9.010, de 29/3/95, proíbe a utilização 
da palavra lepra e seus derivados, na 
linguagem empregada nos documentos 
oficiais.

“ele atravessou a fronteira da normalidade 
quando sofreu um acidente de carro e ficou 
deficiente”
A normalidade, em relação a pessoas, é 
um conceito questionável. A palavra sofrer 
coloca a pessoa em situação de vítima e, por 
isso, provoca sentimentos de piedade. 
FRASE CORRETA: “ele teve um acidente de 
carro que o deixou com uma deficiência”.

LIBRAS - Linguagem Brasileira de 
Sinais
GRAFIA CORRETA: Libras. 
TERMO CORRETO: Língua brasileira 
de sinais. Trata-se de uma língua e não de 
uma linguagem.

”ela foi vítima da pólio”
A palavra vítima provoca sentimento de 
piedade. 
TERMOS CORRETOS: pólio, poliomielite 
e paralisia infantil.
FRASE CORRETA: ”ela teve pólio”

Louis Braile
GRAFIA CORRETA: Louis Braille. O 
criador do sistema de escrita e impressão 
para cegos foi o educador francês Louis 
Braille (1809-1852), que era cego. 

“ele é surdo-cego”
GRAFIA CORRETA: “ele é surdocego”. 
Também podemos dizer ou escrever: “ele 
tem surdocegueira”. 

mongolóide; mongol
TERMOS CORRETOS: pessoa com 
síndrome de Down, criança com Down, 
uma criança Down. “A síndrome de Down” 
é uma das anomalias cromossômicas mais 
frequentes encontradas e, apesar disso, 
continua envolvida em ideias errôneas.

 “ele manca com bengala nas axilas”
FRASE CORRETA: “ele anda com muletas 
axilares”. No contexto coloquial, é correto 
o uso do termo muletante para se referir a 
uma pessoa que anda apoiada em muletas.

mudinho
Quando se refere ao surdo, a palavra 
mudo não corresponde à realidade dessa 
pessoa. O diminutivo mudinho denota 
que o surdo não é tido como uma pessoa 
completa. 
TERMOS CORRETOS: surdo; pessoa 
surda; pessoa com deficiência auditiva. 
Há casos de pessoas que ouvem 
(portanto, não são surdas) mas têm um 
distúrbio da fala (ou deficiência da fala) 
e, em decorrência disso, não falam. 

 “ela sofre de paraplegia” [ou de paralisia 
cerebral ou de sequela de poliomielite]
FRASE CORRETA: “ela tem paraplegia” [ou 
paralisia cerebral ou sequela de poliomielite].
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necessidades educativas especiais
TERMO CORRETO: necessidades 
educacionais especiais. “A palavra 
educativo significa algo que educa. 
Ora, necessidades não educam; elas são 
educacionais, ou seja, concernentes à 
educação”

 “esta família carrega a cruz de ter um filho 
deficiente”
Nesta frase há um estigma embutido: ‘Filho 
deficiente é um peso morto para a família’.
FRASE CORRETA: “esta família tem um filho 
com deficiência”.

pessoa normal
TERMO CORRETO: pessoa sem 
deficiência; pessoa não-deficiente. A 
normalidade, em relação a pessoas, é um 
conceito questionável e ultrapassado.

 “infelizmente, meu primeiro filho é 
deficiente; mas o segundo é normal”
A normalidade, em relação a pessoas, é um 
conceito questionável, ultrapassado. 
FRASE CORRETA: “tenho dois filhos: o 
primeiro tem deficiência e o segundo não tem”.

portador de deficiência
TERMO CORRETO: pessoa com 
deficiência.  O termo preferido passou 
a ser pessoa com deficiência no texto da 
Convenção Internacional de Proteção e 
Promoção dos Direitos e da Dignidade 
das Pessoas com Deficiência, em fase 
final de elaboração pelo Comitê Especial 
da ONU. Consultar SASSAKI (2003). 

o incapacitado (ou a pessoa incapacitada)
TERMO CORRETO: a pessoa com 
deficiência.

PPD’s
GRAFIA CORRETA: PPDs. Não se 
usa apóstrofo para designar o plural de 
siglas. Hoje, o termo preferido passou a 
ser pessoas com deficiência, motivando 
o desuso da sigla PPDs. Devemos evitar 
o uso de siglas em seres humanos. 
Mas, torna-se necessário usar siglas 
em circunstâncias pontuais, como em 
gráficos, quadros, colunas estreitas, 
manchetes de matérias jornalísticas etc. 
Nestes casos, a sigla recomendada é PcD, 
significando “pessoa com deficiência”, 
ou PcDs para “pessoas com deficiência”.

o paralisado cerebral (ou a pessoa 
paralisada cerebral)
TERMO CORRETO: a pessoa com paralisia 
cerebral.

quadriplegia; quadriparesia
TERMOS CORRETOS: tetraplegia; 
tetraparesia. No Brasil, o elemento 
morfológico tetra tornou-se mais 
utilizado que o quadri. Ao se referir 
à pessoa, prefira o termo pessoa com 
tetraplegia (ou tetraparesia) no lugar de 
o tetraplégico ou o tetraparético.

o epilético (ou a pessoa epilética)
TERMOS CORRETOS: a pessoa com 
epilepsia, a pessoa que tem epilepsia. Evite 
“o epilético”, “a pessoa epilética” e suas 
flexões em gênero e número

retardo mental, retardamento mental
TERMOS CORRETOS: deficiência 
intelectual. São pejorativos os termos 
retardado mental, mongolóide, mongol, 
pessoa com retardo mental, portador 
de retardamento mental, portador de 
mongolismo etc. Tornaram-se obsoletos, 
desde 1968, os termos: deficiência mental 
dependente (ou custodial), deficiência 
mental treinável (ou adestrável), 
deficiência mental educável. 

 “paralisia cerebral é uma doença”
FRASE CORRETA: “paralisia cerebral é 
uma condição”. Muitas pessoas confundem 
doença com deficiência.

sistema Braille
GRAFIA CORRETA: sistema braile. 
Conforme MARTINS (1990), grafa-se 
Braille somente quando se referir ao 
educador Louis Braille. Por ex.: ‘A casa 
onde Braille passou a infância (...)’. 
Nos demais casos, devemos grafar: [a] 
braile (máquina braile, relógio braile, 
dispositivo eletrônico braile, sistema 
braile, biblioteca braile etc.) ou [b] em 
braile (escrita em braile, cardápio em 
braile, placa metálica em braile, livro em 
braile, jornal em braile, texto em braile 
etc.).

pessoa presa [confinada, condenada ] a 
uma cadeira de rodas
TERMOS CORRETOS: pessoa em cadeira 
de rodas; pessoa que anda em cadeira de 
rodas; pessoa que usa cadeira de rodas. 
No contexto coloquial, é correto o uso dos 
termos cadeirante e chumbado.

surdinho
TERMOS CORRETOS: surdo; pessoa 
surda; pessoa com deficiência auditiva. 
O diminutivo surdinho denota que 
o surdo não é tido como uma pessoa 
completa. Os próprios cegos gostam 
de ser chamados cegos e os surdos de 
surdos, embora eles não descartem os 
termos pessoas cegas e pessoas surdas.

pessoas ditas deficientes
TERMO CORRETO: pessoas com 
deficiência. A palavra ditas, neste 
caso, funciona como eufemismo para 
negar ou suavizar a deficiência, o que é 
preconceituoso.

surdo-mudo
GRAFIAS CORRETAS: surdo; pessoa 
surda; pessoa com deficiência auditiva. 
Quando se refere ao surdo, a palavra 
mudo não corresponde à realidade dessa 
pessoa. 

pessoas ditas normais
TERMOS CORRETOS: pessoas sem 
deficiência; pessoas não-deficientes. Neste 
caso, o termo ditas é utilizado para contestar 
a normalidade das pessoas, o que se torna 
redundante nos dias de hoje.

visão sub-normal 
GRAFIA CORRETA: visão subnormal.
TERMO CORRETO: baixa visão.

“sofreu um acidente e ficou incapacitado”
FRASE CORRETA: “teve um acidente e ficou 
deficiente”.
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Neste sentido, apresentamos algumas possibilidades pedagógicas, relacionadas às 
necessidades especiais dos alunos divididos entre deficiências, síndromes e transtornos, a fim de 
contribuir com a concepção de inclusão de todas as pessoas envolvidas com o processo ensino-
aprendizagem. 

6. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Em agosto de 2006, durante a Convenção Internacional de Direitos Humanos das Pessoas 
com Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), ficou definido que a nomenclatura 
mais adequada para referir-se às pessoas com a chamada deficiência mental na verdade é 
deficiência intelectual.

Essa deficiência não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim 
um prejuízo das funções cognitivas causado por um ou mais fatores que acompanham o 
desenvolvimento do cérebro. 

(...) funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, oriundo 
do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou 
mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade de responder adequadamente 
às demandas da sociedade, nos seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, 
habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, independência na locomoção, 
saúde e segurança, desempenho escolar, de lazer e de trabalho. (AARM, 1992).

Apesar de a AARM (Associação Americana de Deficiência Mental) fazer referência 
ao quociente de inteligência e as áreas adaptativas, considera que se deva levar em conta a 
diversidade cultural e linguística, assim como as diferenças individuais quanto à comunicação 
e ao comportamento, bem como a coexistência de possibilidades em algumas áreas adaptativas.

Definimos a Deficiência intelectual como um prejuízo das funções cognitivas causadas por 
um ou mais fatores que acompanham o desenvolvimento do cérebro. Entende-se também como 
indivíduo que apresenta limitações na comunicação e nas habilidades sociais.

6.1.ATIVIDADES SUGERIDAS PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Preocupados com as práticas pedagógicas e atentos as necessidades de professores 
e alunos, organizamos este caderno pedagógico partindo da realidade do município e dos 
registros fotográficos do acervo da rede municipal de ensino, apontando sugestões de atividades 
que julgamos interessantes na contribuição e garantia de acessibilidade e inclusão dentro dos 
estabelecimentos de ensino.

Cabe a cada profissional analisar e adaptar as propostas com a sua área de conhecimento 
específica, quando for o caso.

É importante lembrar que a ludicidade deve fazer parte do planejamento dos professores, 
bem como a troca de conhecimentos e experiências entre professor regente e segundo professor 
deve ser constante. 

Procura-se ao máximo adaptar os conteúdos, para que não se trabalhe diferente da 
turma, dando prioridade ao real, que o aluno tenha êxito em determinada atividade dentro de 
suas limitações, descobrindo a cada dia suas habilidades e competências, onde não somente a 
socialização seja o ponto mais forte da inclusão e sim a aprendizagem seja uma efetiva referência 
dentro da escola que se diz inclusiva.

Os professores da rede municipal estão caminhando para esta construção, ainda é um 
caminho lento, mas já se permite ousar e acreditar no real desenvolvimento intelectual de nossas 
crianças e adolescentes dentro de um contexto de aprendizagem.

6.1.1. ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD)

Experimentar situações relacionadas aos hábitos de higiene pessoal, alimentação, 
autocuidado, autonomia, buscando apropriar-se de valores e atitudes da vida social.

Combinar rotina estabelecendo e organizando ações diferenciadas.
Adquirir hábitos relativos à alimentação, higiene pessoal, autocuidado e independência.

Figura 01: Cubo de AVD
SEMED Otacílio Costa

Figura 02: Espaço temporal
SEMED Otacílio Costa

6.1.2. ALIMENTAÇÃO

• Participar dos horários estabelecidos para as refeições.
• Identificar diferentes alimentos.
• Alimentar-se com autonomia.
• Manusear talheres.
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Figura 03: Alimentação
SEMED Otacílio Costa

Figura 04: Alimentação
SEMED Otacílio Costa

6.1.3.VESTUÁRIO

• Despir-se e vestir-se com independência.
• Identificar direito/acesso, frente/atrás.
•  Reconhecer diferentes peças que compõem o vestuário.

Figura 05: Vestuário
SEMED Otacílio Costa

Figura 06:Vestuário
SEMED Otacílio Costa

Figura 07: Vestuário
SEMED – Otacílio Costa

6.1.4.HIGIENE

• Incentivar o controle dos esfíncteres.
• Uso adequado do banheiro.
• Lavar o rosto, pentear os cabelos, escovar os dentes.
• Cuidar da aparência.

Figura 08: Higiene
SEMED- Otacílo Costa

6.1.5.COORDENAÇÃO MOTORA

• Estimular a coordenação motora através da integração dos sentidos (tátil cinestésico, 
auditivo, olfativo e gustativo).

• Juntar e retirar tampas, pires, caixas, latas, copos, talheres etc., que correspondam 
aos seus recipientes.
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• Brincadeiras com bolas, petecas, balões, água, massa de modelar, alinhavo, recorte, 
colagem, confecção de colares (caixa tátil), boliche, entre outros.

Figura 9: Identificar, parear, sequenciar
SEMED Otacílio Costa

Figura 10: Identificar, parear, sequenciar
SEMED - Otacílio Costa

Figura 11: Identificar, parear, sequenciar
SEMED - Otacílio Costa

6.2.PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS

• Oportunizar o acesso a leitura e a escrita, através do nome, do endereço, do telefone.
• Compreender informações de placas, pontos de ônibus, sinais de trânsito, rótulos, 

horas, valor monetário, entre outras formas de comunicação.
• Desenvolvimento do vocabulário.
• Parear e classificar.
• Identificar formas, cores, tamanhos, texturas.
• Explorar atividades rimadas e ritmadas, cantigas de roda, canções folclóricas utilizando 

fantoches, teatro de máscaras, teatro de sombra.

Figura 12: Linguagem literária
SEMED - Otacílio Costa

Figura 13: Linguagem literária
SEMED - Otacílio Costa
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Figura 14: Linguagem literária
SEMED Otacílio Costa

Figura 15: Árvore com frutos – atividade matemática
SEMED - Otacílio Costa

Figura 16: Informática: atividade de alfabetização
SEMED - Otacílio Costa

Figura 17: Jogo da memória
SEMED - Otacílio Costa

Figura 18: Relação número e quantidade: cantiga a galinha do vizinho
SEMED -Otacílio Costa

Figura 19: Bingo de letras, a partir das palavras com suas respectivas figuras.
SEMED - Otacílio Costa
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Figura 20: Relacionando (formas, cores, letras)
SEMED - Otacílio Costa

Figura 21: Jogo do ratinho – raciocínio lógico
SEMED - Otacílio Costa

Figura 22: Jogo do ludo
SEMED – Otacílio Costa

Figura 23: Pintando o desenho conforme a letra inicial indicada
SEMED Otacílio Costa

Figura 24: Ditado recortado dos números
SEMED Otacílio Costa

Figura 25: Atividade para ligar os nomes às partes do corpo correspondentes
SEMED Otacílio Costa
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Figura 26: Trabalhando Identidade
SEMED Otacílio Costa

Figura 27: Completando as partes do corpo
SEMED Otacílio Costa

Figura 28: Quebra Cabeça Partes do Corpo
SEMED Otacílio Costa

Figura 29: Cores e formas geométricas com tinta
SEMED Otacílio Costa

Figura 30: Quebra Cabeça Animais
SEMED Otacílio Costa

Figura 31: Parear/Classificar
SEMED Otacílio Costa
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6.2.1.PRANCHA TEMÁTICA PARA DEFICIENCIA INTELECTUAL

Figura 32: Prancha temática
Fonte: Revista Inclusão

Figura 33: Atividade de Ciências, Alimentos Reguladores - Recorte e Colagem de embalagens de 
alimentos.

SEMED Otacílio Costa

Figura 34: Alfabetização
SEMED – Otacílio Costa

Figura 35: Pareamento do Nome
SEMED Otacílio Costa

Figura 36: Produção Textual
SEMED – Otacílio Costa

7.TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – TGD

Esse grupo de transtornos é caracterizado por anomalias qualitativas em interações sociais 
recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo (OMS, CID – 10, 1992,p. 246). 

7.1.AUTISMO

O autismo é um transtorno definido por alterações presentes antes dos três anos de idade 
e que se caracteriza por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e no uso da 
imaginação.

Propostas de Atividades: 
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Figura 37: Formas geométricas, trabalhadas com papel crepom.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 38: Pinturas com Tintas
SEMED – Otacílio Costa

Figura 39: Manuseio de Livros
SEMED – Otacílio Costa

Rotina Diária com toda a turma é muito importante para a inclusão e socialização do 
autista na sala de aula.

8. SÍNDROMES

Algumas crianças nascem com determinadas síndromes, que podem ser uma alteração 
cromossômica ou genética com características específicas. Dentro destas características, podem 
apresentar como uma delas a deficiência intelectual, porém as características das síndromes não 
estão relacionadas apenas com a deficiência. 

São as características das síndromes e o modo como a criança aprende que podem ser 
classificadas como necessidades educacionais especiais, visto que a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, (2008), não apresenta as síndromes como uma 
especificidade da educação especial.

Figuras 40 e 41: Síndromes
SEMED - Otacílo Costa

8.1.TRANSTORNO DE ASPERGER

O transtorno de Asperger foi reconhecido oficialmente pelo DSM - IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders – DSM), traduzido e publicado em 1994, apesar de ter sido 
identificado no ano de 1944. Trata-se de um transtorno do espectro do autismo (ASD em inglês), 
que devido ao atraso no seu reconhecimento teve como consequências vários casos de crianças 
diagnosticados como autistas.

Este transtorno apresenta características divididas em três aspectos: interação social, 
linguagem e características de movimentos repetitivos e estereotipados. É comumente confundida 
com o autismo, no entanto normalmente “apresenta habilidade cognitiva e funções normais de 
linguagem” (MAIOLA, 2011, p.98)

Figura 42: Asperger
Fonte: http://www.pedagogiaaopedaletra.com/2011/04/04/sindrome-de-asperger/



44 45

8.2.SÍNDROME DE DOWN

A Síndrome de Down caracteriza-se por uma anomalia genética acompanhada da existência 
de um cromossomo adicional no par 21, esta pode acontecer já no momento da concepção ou 
imediatamente após, ocorrendo de forma bastante regular na espécie humana.

A Síndrome pode ter três tipos cariótipos, mas os sinais e os sintomas são os mesmos, 
entretanto, as causas são diferentes.

Figura 43: Síndrome de Down
Fonte: http://sindromedownpuc.blogspot.com/

8.3.SÍNDROME DE WEST  

 A Síndrome de West é um tipo raro de epilepsia, chamada de “epilepsia mioclónica”.
As convulsões que a doença apresenta são chamadas de mioclonias e podem ser de flexão 

ou de extensão, e afetam geralmente crianças com menos de um ano de idade. São como se, de 
repente, a criança se assustasse e quisesse agarrar uma bola sobre seu corpo.

Figura 44: Síndrome de West
Fonte: http://www.caras.com.br/edicoes/747/textos/isabel-com-julio-jamal-e-analuz/

8.4.TRANSTORNO DE RETT

O transtorno de Rett é uma síndrome relacionada ao cromossomo X e, por isso, está 
ligada principalmente ao sexo feminino. Foi identificada em 1966 por Andreas Rett quando 
constatou “crianças com uma condição caracterizada por deterioração neuromotora que ocorria 
exclusivamente em meninas tidas como normais até o final do 6º mês de vida ou até o 18º. Seu 
quadro clínico era bastante singular e caracterizava-se como uma Atrofia Cerebral Associada à 
Hiperamonemia” (MAIOLA, 2011 p.91). Apesar de normalmente acometer meninas, há casos 
raros de meninos com essa Síndrome.  São raros os casos na mesma família.

As características do transtorno de Rett apresentam semelhança com as características 
do transtorno autista, e por conta disto normalmente as duas especificidades são comumente 
confundidas.

Figura 45: Transtorno de Rett
Fonte: http://www.rettsyndrome.org.es/uruguay/index.html

8.5.SÍNDROME DO X- FRÁGIL

A Síndrome do X- Frágil, conforme define a Fundação Brasileira de X-Frágil (2011), 
caracteriza-se por uma falha no gene do cromossomo X, diante disso, passa a apresentar um 
defeito numa de suas partes. Outro fato a destacar é que o X está presente no par de cromossomos 
que determinam o sexo (X Y nos homens e X X nas mulheres).

Apresenta como características:
Deficiência intelectual e comprometimento motor.
Hiperatividade. 
Déficit de atenção.
Defesa Táctil (dificuldade de contato físico com outras pessoas).
Prega simiesca (na mão).
Morder as mãos (a ponto de causar ferimentos).
Contato visual escasso (dificuldade de olhar para a pessoa com quem fala).
Fala perseverativa (repete informações e as confundem).
Orelhas proeminentes.
Macroorquidia (na adolescência, os testículos são de tamanho maior que o regular).
Abanar as mãos repetidamente (de braços abertos, como se tivesse batendo asas).
Apresentar histórico de deficiência intelectual na família, sem diagnóstico preciso.

http://www.rettsyndrome.org.es/uruguay/index.html
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Atrasos no desenvolvimento psicomotor, com aquisição tardia de posturas (sentar-se, por-
se em pé, andar).

Dificuldades na coordenação de movimentos amplos e finos, inclusive nos requeridos pela 
motricidade oral para articular a fala.

Otites médias frequentes e recorrentes, podendo produzir alterações que dificultam a 
percepção dos sons na aquisição da fala.

Pálato ogival (“céu da boca”) muito alto.
Má oclusão dentária.
Transtornos oculares (estrabismo, miopia).
Alterações em estruturas e funções cerebrais.
Convulsões e epilepsia.
Alterações no aparelho osteoarticular (hiperextensibilidade dos dedos, especialmente das 

mãos; escolioses; pés planos ou “chatos”; peito escavado).
Alterações no aparelho cardiovascular (prolapso da válvula mitral; leve dilatação da aorta 

ascendente).
Pele fina e suave nas mãos.

Figura 46: X-frágil
Fonte: http://sindromedoxfragil.blogspot.com

8.6.SÍNDROME DE TURNER

 A Síndrome de Turner também se caracteriza por uma alteração nos cromossomos sexuais, 
só que é restrita às mulheres. Nesse caso, a Síndrome está relacionada, na maioria dos casos, à 
ausência de um dos cromossomos do par X das mulheres.

 O cariótipo das pessoas com Síndrome de Turner, na maioria dos casos, é de 45,X.
 A Síndrome pode também estar relacionada ao mosaicismo cromossômico, isto é, a presença 

de duas ou mais linhagens com constituições cromossômicas diferentes, mais comumente 45, 
X/46, XX.

Apresenta como características:
Baixa estatura, não mais de 1m50cm.
Infantilismo sexual em alguns casos.
Má formação congênita típica.
Pregas na pele devido à escassez de tecidos subcutâneos.

Unhas estreitas.
Tórax largo; Alterações cardíacas e ósseas.
Pouco crescimento mandibular. 
Mamilos separados.

Figura 47: Síndrome de Turner
Fonte: http://kimitotustuus.blogspot.com/2010/10/sindromes-d.html

8.7.SÍNDROME DE PRADER-WILLI

A Síndrome de Prader-Willi tem como causa genética um mecanismo que envolve o 
cromossomo 15. Nesse mecanismo ocorre a ausência de expressão de genes de origem paterna, 
que são ativos somente nesse cromossomo 15.

Apresenta como características:
Normalmente ao nascer o bebê com síndrome de Prader Willi apresenta um Apgar baixo.
Dificuldades de sucção.
Choro fraco.
Demoram mais tempo para sentar, engatinhar e caminhar.
Hiperfagia - constante sensação de fome e interesse com comida, que pode surgir entre os 

2 e 5 anos de idade e  levar a obesidade ainda na infância.
Hipotonia - atraso nas fases típicas do desenvolvimento psicomotor quando bebês.
Mais tarde  fraco tônus muscular, dificuldades com alguns  movimentos, equilíbrio, escrita, 

uso de instrumentos, lentidão.
Dificuldades de aprendizagem e fala.
Instabilidade emocional e imaturidade nas trocas sociais.
Alterações hormonais - atraso no desenvolvimento sexual.
Baixa estatura.

http://sindromedoxfragil.blogspot.com
http://kimitotustuus.blogspot.com/2010/10/sindromes-d.html
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Diminuição da sensibilidade à dor.
Mãos e pés pequenos.
Pele mais clara que os pais.
Boca pequena com o lábio superior fino e inclinado para baixo nos cantos da boca.
Fronte estreita.
Olhos amendoados e estrabismo.
(Adaptado de http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/sindrome-prader-willi.

htm)

Figura 48: Prader-Willi
Fonte: http://www.praderwilli.it/

8.8.SÍNDROME DE WILLIAMS 

A Síndrome de Williams, segundo a Associação Brasileira da Síndrome de Williams (2011) 
caracteriza-se por uma perda de um ou mais genes do braço do cromossomo 7, ocorrendo tanto 
em um filho de um casal normal quanto em alguns casos em que o pai ou a mãe podem ter uma 
forma muito leve, mas que não havia sido diagnosticada anteriormente. Logo, há a importância 
de procurar um geneticista para o esclarecimento da causa.

Para Horovitz (2004) algumas características da Síndrome de Williams podem ser citadas 
(embora não obrigatórias em todos os pacientes):

Baixo peso ao nascimento.
Microcefalia discreta.
Deficiência intelectual.
Personalidade amigável, extrovertida.
Voz rouca.
Hipersensibilidade a sons.
Fendas palpebrais pequenas.
Olhos claros, íris estrelada, boca entreaberta.
Unhas pouco desenvolvidas.
Anomalias arteriais.
Limitações articulares, lordose, escoliose, cifose.
Anomalias renais, assimetria renal, rim único e/ou pélvico.

Figura 49: Síndrome de Williams
Fonte: http://www.twakan.com/numero2/Sindrome.htm

8.9.SÍNDROME DO CRI-DU-CHAT OU MIADO DE GATO

A Síndrome do Cri-Du-Chat ou Miado de Gato é caracterizada por uma anomalia 
cromossômica que tem como causa a quebra da perna curta do cromossomo 5. Por isso, é também 
chamada de Síndrome 5 p – (menos).Foi nomeada dessa forma porque o choro lembra o miado 
de um pequeno gato em sofrimento.

 A Síndrome, na maioria das vezes, não é herdada dos pais. O diagnóstico é feito pelo 
geneticista através do exame de cariótipo.

Figura 50: Síndrome do Cri-Du-Chat ou Miado de Gato
Fonte: http://deolhonacienciaetep.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
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9.DEFICIÊNCIA AUDITIVA

É aquela que apresenta perda parcial ou total, congênita ou adquirida, da capacidade de 
compreender a fala, através do ouvido. Pode ser ainda o nome usado para indicar a perda da 
audição ou a diminuição na capacidade de ouvir sons. O deficiente auditivo é classificado como 
surdo quando sua audição não é funcional na vida comum. A mensuração é feita através de 
avaliações que comprovem.

(...) perda bilateral de 25 decibéis (dB) ou mais, resultante da média aritmética do  
audiograma, aferidas nas frequências de 500 Hertz (Hz), 1.000 Hz, 2.000 HZ, 3.000 Hz, 4.000 Hz; 
variando de acordo com o nível ou acuidade auditiva da seguinte forma:

Leve/moderada: perda auditiva de 25 a 70 dB. A pessoa, por meio de uso de Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual – AASI torna-se capaz de processar informações linguísticas pela 
audição; consequentemente, é capaz de desenvolver a linguagem oral.

Severa/profunda: perda auditiva acima de 71 dB. A pessoa terá dificuldades para 
desenvolver a linguagem oral espontaneamente. Há necessidade do uso de AASI e ou implante 
coclear, bem como de acompanhamento especializado, em geral, utiliza um sistema de 
comunicação por sinais.

9.1.SUGESTÕES DE ATIVIDADES EM LIBRAS

A seguir listamos uma serie de atividades que os professores podem estar adaptando em 
libras para a inclusão de todos os alunos em sala de aula.

É importante que cada professor dentro da sua disciplina tente adaptar as imagens e 
também valorizar a língua do aluno surdo, através de cartazes ilustrativos ou exposições visuais.

•  Alfabeto
• Números
• Calendário
• Identidade
• Pessoas/Família
• Documentos
• Pronomes
• Lugares
• Natureza
• Cores
• Escola
• Casa
• Alimentos
• Bebidas
• Vestuário/Objetos Pessoais
• Profissões
• Animais
• Corpo Humano
• Higiene
• Saúde
• Meios de Transporte
• Meios de Comunicação
• Lazer/Esporte
• Instrumentos Musicais

• Verbos
• Negativos
• Adjetivos/Advérbios
• Localidades
•  Países/Continentes

Figura 51: Materiais pedagógicos
SEMED – Otacílio Costa

Figura 52: Materiais pedagógicos
SEMED – Otacílio Costa

Figura 53: Atividade sobre cores (libras no computador)
SEMED – Otacílio Costa
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Figura 54: Apresentação musical em libras (Momento Cultural da Escola)
SEMED – Otacílio Costa

Figura 55: Apresentação em libras: disciplina de geografia, trabalho sobre continentes.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 56: Adaptação em libras: trabalho da disciplina de ciências – elementos químicos.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 57: Atividade matemática: material dourado.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 58: Adaptação em libras: disciplina de geografia – globo terrestre.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 59: Apresentação de trabalho em libras.
SEMED – Otacílio Costa
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Figura 60: Trabalhos de língua portuguesa – adaptação em libras.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 61: Trabalho de geografia – mapa-múndi – adaptação em libras.
SEMED – Otacílio Costa

Figura 62: Identificando as Cores em LIBRAS
SEMED Otacílio Costa

Figura 63: Música De Olhos Vermelhos: adaptação em libras
Fonte: Revista Inclusão
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Figura 64: MATEMÁTICA – números em libras adaptação para alunos com deficiência auditiva.
Fonte: Revista Inclusão

Figura 65: Bingo adaptado
Fonte: Revista Inclusão

Figura 66: cartela de Bingo em libras
Fonte: Revista Inclusão

Figura 67: Animais terrestres
Revista Inclusão

Adaptação: Fazer leitura do texto por meio de sinais.
Realizar a interpretação do texto relacionando o sinal e a escrita.
Trabalhar a escrita do nome dos animais e seu sinal.
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Figura 68: Cores e Saudações em LIBRAS
SEMED – Otacílio Costa

Figura 69: Calendário LIBRAS – Meses do ano e dias da semana
SEMED – Otacílio Costa

10.DEFICIÊNCIA FÍSICA

No Decreto nº 3.298 de 1.999 da legislação brasileira, encontramos o conceito de deficiência 
física, conforme segue: 

Art. 4º: - Deficiência Física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-
se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções (BRASIL, 2007).

Outra definição de deficiência física aparece no documento “Salas de Recursos 
Multifuncionais. Espaço do Atendimento Educacional Especializado” publicado pelo Ministério 
da Educação onde afirma:

A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho locomotor que 
compreende o Sistema Osteoarticular, o Sistema Muscular e o Sistema Nervoso. As 
doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, 
podem produzir grandes limitações físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os 
segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida (BRASIL, 2.006, p. 28).

Nos ajuda a entender melhor a questão do atendimento pedagógico especializado ao 
deficiente físico o que diz o Portal de Ajudas Técnicas para a educação: 

O fato de a pessoa ter deficiência física, não significa que o “outro” detenha o “poder” 
de lhe “completar ou assistir” na limitação que apresenta. Significa que o aluno com 
deficiência física deve participar na escolha daquilo que lhe for “assistir” (2002, p.02)

Recursos e atividades sugeridas:
• Tapete sensorial
• Tapete de AVD (atividades de vida diária)
• Jogo de encaixe por cores, formas e tamanhos
• Alinhavos
• Avental de feltro com velcro 
• Pranchas de comunicação
• Dominó de texturas
• Dominó de cores
• Tapete de texturas
• Caixa tátil
• Quebra-cabeça do corpo humano
• Dominó de figuras geométricas 
• Quebra-cabeça de cubos
• Bonecos de E.V.A  para vestir
• Cartões pictográficos para produzir frases e expressar ideias, classificar
• Tangran imantado
• Jogo das tampas e roscas
• Caderno de madeira

10.1.EXEMPLOS DE ATIVIDADES

Figura 70: Cavalo para posicionamento (para inibir deformidades posturais)
SEMED- Otacílio Costa
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Figura 71: Fantoche
SEMED- Otacílio Costa

Figura 72: Fantoche
SEMED- Otacílio Costa

Figura 73: colher adaptada
SEMED – Otacílio Costa

Figura 74: Jogo de encaixe com tamanhos e formas
Fonte: Revista Brincar para todos

Figura 75: Gaveteiro com letras e objetos
Fonte: Revista Brincar para todos

Figura 76: Pote para relacionar e classificar objetos com a respectiva letra inicial
Revista Brincar para todos
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Figura 77: Gaveteiro com números e quantidades
Revista Brincar para todos’’

Figura 78: Pé ante pé. Para trabalhar cores, pares, numerais, formas, tamanhos, texturas e sequência.
Fonte: Revista Brincar para todos.

Figura 79: Jogo da velha com feltro e velcro
Fonte: Revista Brincar para todos

Figura 80: Quebra-cabeça gigante
SEMED- Otacílio Costa

Figura 81: Jogo de tampas e roscas com cores
SEMED- Otacílio Costa

Figura 82: Alinhavo
SEMED- Otacílio Costa
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Figura 83: Boneco articulado
SEMED- Otacílio Costa

Figura 84: Quebra-cabeça com cubos em três dimensões
Fonte: Portal de Ajudas Técnicas

Figura 85: Jogos de encaixe e quantidade dos numerais
Fonte: Portal de Ajudas Técnicas

Figura 86: Caderno de madeira
Fonte: Portal de Ajudas Técnicas

Figura 87: Cubo de AVD
SEMED- Otacílio Costa

Figura 88: Caixa tátil
SEMED- Otacílio Costa
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Figura 89: Jogo de encaixe
SEMED- Otacílio Costa

Figura 90: Jogo dos pinos
SEMED- Otacílio Costa

Figura 91: Tapete AVD
SEMED- Otacílio Costa

Figura 92: Jogo de encaixe e formas
SEMED- Otacílio Costa

Figura 93: Teclado colmeia
SEMED – Otacílio Costa

Figura 94: Chocalho sonoro
SEMED- Otacílio Costa
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Figura 95: GARRAFA DAS CORES (para trabalhar cores, movimentos, pegar, jogar)
SEMED- Otacílio Costa

Figura 96: Ciranda das cores e dos objetos (observação, classificação, pareação, nomeação)
Fonte: Brincar para todos

Figura 97: Vai- vem
SEMED- Otacílio Costa

Figura 98: Amassadinho (bexiga cheia de farinha de trigo)
Fonte: Brincar para todos

Figura 99: Cole Ball (jogar a bolinha de velcro no alvo pedido em feltro)
Fonte: Brincar para todos

Figura 100: Rodão (serve para apoiar a criança e estimulá-la com objetos,cores,sons, texturas, formas, 
pesos, etc.)

Fonte: Brincar para todos
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Figura 101: Prancheta geométrica
Fonte: Brincar para todos

Figura 102: Pendurando
Fonte: Brincar para todos

Figura 103: Alinhavo
SEMED - Otacílio Costa

Figura 104: Lápis adaptado
SEMED Otacílio Costa

Figura 105: Pregadores para trabalhar cores, formas e movimento
SEMED- Otacílio Costa
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Figura 106: Caixa das cores para trabalhar o movimento de pinça
SEMED – Otacílio Costa

Figura 107: Cartões de números e quantidades/Movimento de pinça
SEMED – Otacílio Costa

Figura 108: Barra manteiga
Fonte: Revista Ciranda da Inclusão
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Figura 109: Boliche
Fonte: Revista Ciranda da Inclusão

Figura 110: Passa passa
Fonte: Revista Ciranda da Inclusão



76 77

Figura 111: Cabo de Guerra
Fonte: Revista Ciranda da Inclusão

Figura 112: Bilboquê
Fonte: Revista Ciranda da Inclusão

Figura 113: Régua de madeira adaptada
Fonte: Portal de Ajudas Técnicas

Figura 114: Massinha de Modelar
SEMED – Otacílio Costa
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Figura 115: Atividade esquema corporal
SEMED – Otacílio Costa

Figura 116: Hora da Música
SEMED – Otacílio Costa

10.2.PRANCHAS TEMÁTICAS

São recursos e estratégias para complementar a comunicação do aluno deficiente físico, 
que possui a fala comprometida.

Sua função é complementar à comunicação existente ou substituir as habilidades de 
comunicação inexistentes. A seguir, vejam alguns modelos para serem reproduzidos e utilizados 
em sala:

Figura 117: Prancha de higiene pessoal
Fonte: Ciranda da Inclusão

Figura 118: Prancha de móveis e objetos
Fonte: Ciranda da Inclusão
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10.2.1.DICAS DE OUTRAS PRANCHAS:

• Prancha da sala de aula (Vai a foto de cada colega da sala com seu nome).
• Do alfabeto.
• Dos números.
• Do calendário.
• Das partes do corpo.
• Dos animais aquáticos.
• Da família.
• Das pessoas; (Idoso, bebê...).
• Dos funcionários da escola.
• Das roupas.
• Dos objetos escolares.
• Dos ambientes da casa.
• De animais diversos.
• Dos alimentos.
• Das frutas e bebidas.
• De lugares.
• De brinquedos.
• De transportes.
• De ações e outras.

11. DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA

É aquele que apresenta duas ou mais deficiências primárias associadas, sejam elas 
na área intelectual, visual, auditiva, física com comprometimentos que acarretam atrasos no 
desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.

12.TRANSTORNO HIPERCINÉTICO OU DO DÉFICIT DA ATENÇÃO POR 
HIPERATIVIDADE/IMPULSIVIDADE

Esse grupo de transtornos é caracterizado pela combinação de comportamento hiperativo/
impulsividade com desatenção marcante.

Inicialmente, devemos considerar se o quadro clínico caracterizado pelo TDAH influencia 
negativamente na vida da pessoa, seja na questão familiar, escolar, social e recreativa. A causa 
determinante do diagnóstico do TDAH consiste em uma disfunção bioquímica cerebral que 
interfere na produção e aproveitamento dos neurotransmissores.

Dos casos de TDAH, 80% são de meninos. Vale ressaltar que o diagnóstico do TDAH não 
deve ser feito de forma leviana e baseada apenas em um aspecto. Atualmente, é muito comum 
que as crianças sejam classificadas como TDAH, no entanto, é normal que crianças apresentem 
uma atividade motora excessiva. Vale ressaltar ainda que, em certos casos, quando cobramos 
para que fiquem sentadas e quietas, algumas crianças podem apresentar algum comportamento 
ainda mais agitado.

Como crianças com TDAH têm a atenção diminuída, algumas atitudes podem auxiliar no 
planejamento das atividades escolares:

• Trabalhar com a postura adequada dos alunos.
• Desenvolver uma rotina estipulada previamente.

• Respeitar os horários estabelecidos.
• Indicar um esporte que o auxiliará a ter disciplina.
• Sente-o nas carteiras da frente, e evite que fique perto de janelas, onde possa se distrair 

com facilidade.
• Tenha firmeza ao indicar as tarefas e seja firme com o aluno.
• Peça a parceria da família, principalmente para mudança de atitudes nas atividades 

domésticas.
• Valorize suas produções e conquistas.
• Não espere um comportamento perfeito.
• Evite muitos estímulos diferentes dentro da sala de aula.
• Evite instruções e explicações muito longas.
• Em textos para leitura, separe os parágrafos por cores diferentes.
• Peça para a turma repetir as instruções solicitadas, alternando entre todos os alunos.
• Realize atividades que necessitem de maior concentração no início da aula.

Alguns recursos mais diretos podem ser utilizados com crianças com TDAH como:
• Coloque lembretes em agendas ou cadernos.
• Faça uma lista de tarefas.
• Faça anotações em provas e trabalhos.
• Mantenha um quadro com avisos e cronogramas, para organizar horários e datas 

importantes.

13.DEFICIÊNCIA VISUAL

A Deficiência Visual refere-se a diminuição da resposta visual, em virtude de causas 
congênitas ou adquiridas. Esta diminuição da resposta visual pode variar de leve a severa, ou até 
a ausência total da resposta visual. Quando se tratar de diminuição de capacidade visual severa, 
significa que estamos nos referindo as pessoas com visão subnormal ou baixa-visão, já a ausência 
total da resposta visual refere-se a cegueira. 

Para Gil (2001), chamamos de Baixa Visão a alteração da capacidade funcional de corrente 
de fatores como a diminuição da acuidade visual, redução importante do campo visual e da 
sensibilidade aos contrastes e limitação de outras capacidades. 

O trabalho com a criança com baixa-visão deve ser pensado desde o desenvolvimento da 
autonomia, assim sendo organizamos uma lista de atividades que poderão ser pensadas a fim de 
ampliar o conhecimento dos alunos.

13.1.ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

Objetivo: Adquirir hábitos relativos à alimentação, higiene pessoal, autocuidado e 
independência.

• Estabelecer rotina e organizar os hábitos de alimentação na família.
• Tornar a casa o mais funcional possível para crianças, os objetos ao seu alcance e sempre 

no mesmo lugar.
• Participar dos horários das refeições e lanche com as famílias em casa e com os demais 

colegas.
• Alimentar-se utilizando as próprias mãos: biscoito, pão, torradas, frutas, etc.
• Identificar os diferentes tipos de alimentos durante a refeição.
• Lavar frutas antes de comê-las, identificando-as.
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• Alimentar-se utilizando colher (técnica da colher).
• Descascar frutas com as mãos.
• Mastigar de boca fechada.
• Usar guardanapo.
• Aprender a assoar o nariz.
• Uso adequado do banheiro.
• Despir-se, vestir-se.
• Identificar lado direito/avesso das roupas.
• Ajudar a vestir-se e reconhecer pela etiqueta, frente e trás das roupas.
• Lavar o rosto, pentear os cabelos.

13.2.DESENVOLVIMENTO MOTOR, AUTOCONHECIMENTO E SOCIALIZAÇÃO

Objetivo: Estimular os esquemas motores, as relações sociais e desenvolver a auto-imagem 
através de jogos e recreação.

Jogos em Grupo:
• Participar com outras crianças de trenzinho, bicicleta com as pernas, cambalhotas, etc.
• Pneus: para pular, andar em cima, entrar dentro, rolar.
• Caixotes: de diferentes tamanhos: subir/descer. Construir torres, obstáculos, labirinto. 

Pular, trabalhar flexão de joelhos.
• Corda: correr tendo a corda como guia variar um roteiro e configuração, corda esticada 

no ar – passar por cima, por baixo e saltar, cabo de guerra, cerrar árvore com a corda – 
movimento - vai/vem.

• Bola com guizo: Localizar – busca dirigida, arremessar em alvo, chutar em alvo, fileira: 
passar bola entre as pernas – para frente, para trás, para os lados.

• Sacos de areia: Idem as atividades com bola. Explorar com peso, formato e tamanho 
diferentes.

• Jogos de roda: organizá-lo dentro de certa liberdade – trabalhar a reversibilidade – vai/
vem.

• Brincadeiras de roda: que permitem abaixar/levantar – bater palmas/pés. Passar bola 
no círculo ao som de uma música, parando a música, quem ficar com a bola vai para o 
centro. Passar bastão aros e bambolê.

• Jogo de Pátio: Escorregador, balanço, trepa-trepa, gira-gira, labirintos, cabanas, túneis, 
etc.

• Jogos de atendimento de ordens: simples, brincar de o “chefe manda”, de “mamãe 
posso ir”, dança das cadeiras, etc.

• Jogos de mesa: jogos de construção com sucata, argila, massa. Construir figuras com 
blocos lógicos, casa, carro, figuras humana, etc. Elaborar figura com massa, argila, 
(sempre manipulando e vivenciando anteriormente o objeto).

• Jogos de encaixe.
• Jogos de memória com objetos.
• Jogos de percurso simples.
• Construir painéis e maquete com sucata e materiais sensoriais.
• Jogo simbólico: brincar de faz-de-conta, representar personagem da família, escola, etc. 

Brincar de casinha, médicos, escola, fazenda, etc. Histórias/teatro com fantoches.

13.3.ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

Objetivo: Estimular cognitivamente através de jogos, brincadeiras e contatos com diferentes 
materiais.

• Sentir com o corpo textura, pesos e temperatura dos objetos. Apalpar o rosto dos colegas, 
familiares, professores, comparando as diferenças no formato do rosto, tamanho e tipo 
de cabelo, comprimento do cabelo.

• Segurar a mão de vários colegas, pais e professores, percebendo o tamanho, textura, 
úmida/seca, quente/fria.

• Apalpar pés: os próprios pés, de colegas e pais, sentirem- se é áspero, liso, grande/
pequena, gordo/magro, fino/grosso.

• Sentir o calor do sol, pingos de água.
• Manipular objetos de diferentes consistências: algodão, borracha, madeira.
• Brincar com cubos de diferentes tamanhos.
• Manipular objetos de texturas diversas: escovas, limas, barbantes, esponjas, papeis 

diferentes.
• Separar massas, pedrinhas, toquinhos – descobrindo atributos semelhantes ou 

diferentes nos objetos.
• Explorar objetos com formato, tamanho, textura e cheiro diferentes: talco, desodorante, 

escova, vassouras, panos, etc.
• Descrever a semelhança entre os atributos dos objetos.
• Juntar e retirar tampas, pires, caixas, latas, talheres, copos, etc. que correspondam aos 

seus recipientes.
• Explorar objetos com pesos variados.
• Perceber e reconhecer temperaturas de ambiente, água, alimentos.
• Nomear objetos reconhecendo uso e função.
• Nomear objetos no livro de madeira, tirando/pondo.
• Nomear objetos de saco surpresa.
• Jogar com pilhas de: prato, copos, xícaras de plástico – fazendo construções – armar/

desarmar.
• Encher e derramar ou passar de recipientes a outros diferentes: areia, água, sementes. 

Usar copo, balde, lata, garrafas etc.
• Fazer construções com objetos grandes e pequenos – empilhar- encaixar.
• Montar no livro de madeira: álbum de animais, frutas, transportes, brinquedos, 

alimentos – especificando as subclasses.
• Organizar armários, caixas de material, gavetas, com classe de objetos parecidos.
• Vestir bonecos de tamanhos diferentes.
• Acomodar objetos em espaços limitados.
• Encher e esvaziar recipientes: caixas, potes de margarina de diferentes tamanhos, 

garrafas – observando as transformações que ocorrem na mudança de recipiente.
• Guardar objetos em caixas, potes, etc. fazendo corresponder peso e volume.
• Comparar igualar, diminuir e aumentar quantidades discretas como bombons, balas, 

lápis.
• Comparar quantidades contínuas como: água, areia, grãos, terra, farinha, massa de 

modelar.
• Preparar a mesa para o lanche: distribuindo pratos, copos e talheres.
• Distribuir o lanche contando-os.
• Fazer pipoca, sucos, vitaminas – observando a transformação.
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• Conceito de maior-menor, trabalhar como referencial, pais, colegas e professores.
• Discriminar odores e sabores – partindo do que lhe agrada (perfume, desodorante, 

frutas trazidas de casa, etc.).
• Agrupar objetos por tamanho, comprimento, forma, peso, textura e função.
• Jogos de memória com objetos.
• Jogos de construção: vivenciando situações do dia-a-dia, (brincar de feira, de 

supermercado, construir garagem, escola, hospital, casa, fazendinha, etc.). 
• Jogos de parear: livro de madeira, dominó simples (textura e relevo), jogo de dado.

13.4.DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA SENSÓRIO – MOTOR

Objetivo: Propor experiências que favoreçam a construção do real, a noção de permanência 
do objeto, noção de espaço, tempo e causalidade.

• Explorar o meio físico através da integração harmoniosa dos sentidos: tátil-cinestésico, 
auditivo, olfativo e gustativo.

• Explorar os objetos com mãos pés, corpo.
• Explorar objetos, fazendo movimentos circulares com as mãos.
• Coordenar esquemas secundários: bater, puxar, sacudir, empurrar, levantar, objetos de 

diferentes texturas, peso e consistência.
• Combinar esquemas: encaixar, construir, empilhar objetos de formatos diferentes, 

objetos de tamanhos diferentes, encaixar copos, latas, etc.
• Atribuir significado aos objetos, definindo-os por uso e função.
• Dar sentido aos objetos – traduzindo as ações.
• Buscar objetos que caem, procurar objetos escondidos embaixo, dentro e atrás de 

almofadas, caixas, etc.
• Achar orifícios em objetos.
• Explorar simultaneamente a forma, o tamanho e os pequenos detalhes de um objeto.
• Imitar ações, expressões, animais e movimentos.
• Entrar e sair de caixas, pneus e tubos.
• Passar arco pelo corpo, de cima para baixo, de baixo para cima, nomeando posições.
• Subir em caixas, cadeiras, mesa, banco, descobrindo as diferenças de altura, largura, 

profundidade, etc.
• Puxar, arrastar, empurrar objetos de tamanho e peso diferentes.
• Orientar-se em relação aos colegas: colocando-se à frente do colega, às costas, ao lado 

dele, em pé, sentado, abaixado. O corpo deve tocar no outro. Primeiro em par. Depois 
entre dois colegas.

• Deslocar em direção ao som: um em linha reta, dois em linha sinuosa, três trajeto de ir 
e vir.

• Posicionar-se em relação aos colegas – descobrindo pela voz: quem está perto ou longe.
• Andar sobre cordas em linha reta: cordão de comprimentos diferentes.
• Descobrir objetos escondidos em diferentes posições, marcando com som – quando 

está perto ou longe.
• Orientar-se em relação ao a um objeto: colocar-se ao lado, dentro, atrás, fora, em cima, 

etc.
• Realizar movimentos tendo em vista objetos definidos.
• Proporcionar experiências táteis, auditivas com objetos que o aluno possa sentir-se 

produtor do som ou movimentos: molas, bexigas, canudos, apitos, etc.

• Guardar brinquedos e materiais no armário.
• Observar a batida do coração: colocando a mão no próprio peito depois de corrida, 

salto, balanço, etc.
• Andar em passos lentos/rápidos: com marcação rítmica do som e acompanhamento 

dos colegas.
• Caminhar de acordo com duração de apito: curto/longo. Variar com tambor e chocalhos.
• Tocar instrumentos em ritmo e tempo diferentes: flauta, tambor, apito, chocalhos de 

latinha com grãos diferentes (milho, arroz, feijão, areia, pedra, etc.).
• Calendário tátil – para organização da rotina diária.
• Descrever oralmente acontecimentos passados e futuros.
• Marcar através do som o tempo esgotado das atividades.
• Observar transformações da natureza.
• Organizar caixa com sequência de atividades: utilizar objetos que representam a ação 

que vai ser realizada (agora, antes e depois).

13.5.ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

Objetivo: Sondagem do ambiente para identificar “pontos de referência” e “pistas”.
• Explorar o ambiente da sala de aula e demais dependências da escola, tocando com as 

mãos, as portas janelas e mobiliários (descobrindo tamanho, largura, materiais de que 
são feitos).

• Tocar com as mãos: pisos paredes, do dormitório, banheiro, cozinhas e corredores para 
perceber as diferenças.

• Explorar a área externa brincando livremente.
• Utilizar gangorra: verbalizando as ações – agora você vai para cima, para baixo, para o 

alto, para o chão.
• Balanço vai e vem verbalizando.
• Localizar janelas, portas e mobiliários na sala.
• Caminhar: da porta à mesa, da janela à mesa, da janela à porta.
• Caminhar entre o mobiliário numa posição e depois noutra posição.
• Caminhar entre cordas no pátio, dispostas paralelamente, colocadas à altura da cintura 

da criança.
• Caminhar entre obstáculos (construir caminhos, labirintos com blocos de madeira, 

sacos de areia, etc.).
• Perceber o ambiente por pistas: ruídos, odores, corrente de ar, sol, água, argila, etc..
• Informar ao aluno se os carros se aproximam ou se afastam do local pelo barulho.
• Aproximar-se e afastar-se do aluno falando para que ele perceba se o professor ou 

colegas estão pertos ou longe.
• Explorar a largura e comprimento da sala, utilizando a técnica do “guia vidente” e do 

“rastreamento”.

13.6.DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Desenvolver a linguagem oral e vocabulário através da interação com outras 
crianças, estimulando a organização do pensamento e a expressão verbal das experiências.

• Interpretar e expressar os sentimentos de alegria, raiva, tristeza e outros, vivenciando e 
aprendendo a canalizá-los para atividades.

• Ouvir histórias com apresentação de dados concretos.
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• Realizar atividades que permitam nomear objetos, animais, plantas e ações.
• Descrever objetos, pessoas, animais, figuras em relevo.
• Descrever e/ou explicar acontecimentos vividos, estabelecendo relações entre eles 

(inicialmente com a ajuda da professora).
• Gravar e ouvir a própria voz no gravador.
• Ouvir a voz dos pais, colegas e irmãos no gravador.
• Participar de adivinhações simples (jogo tátil).
• Descrever objetos observando e descobrindo sua utilidade.
• Criar histórias a partir de objetos concretos e fatos vividos e ajudá-lo a reproduzi-los.
• Contar histórias que descrevam ações e contenham gestos.
• Recitar gestos em versos.
• Passar mensagens, recados.
• Atender ordens com duas e três ações.
• Conversar sobre atividades que são realizadas durante o dia e a noite.
• Imitar colegas, pais e animais.

13.7.ORGANIZAR O PENSAMENTO DEMONSTRANDO ORDENAÇÃO E SEQUÊNCIA 
LÓGICA

Objetivo: Desenvolver a organização do pensamento no que se refere a ordenação e 
sequência lógica de rotinas e atividades.

• Planejar a rotina diária em conjunto, dando ênfase no que fará antes/depois.
• Planejar o lanche: Pensar no que precisa selecionar e nomear oralmente, descrever a 

sequência e realizar juntos.
• Organizar histórias de acordo com a cena montada.
• Montar cenas de acordo com a sequência da história, utilizar objetos concretos, material 

de sucata, etc.

13.8.RECURSOS PARA PESSOAS COM BAIXA VISÃO

Podemos visualizar a seguir alguns recursos ópticos de que a pessoa com baixa visão 
necessita:

Óculos com lentes bifocais

Figura 119: Óculos bifocais
Fonte: <http://oticaabraaooculos.com/lente.html> Acesso em 14 abril 2011.

Figura 120: lupa
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 121: Lupa Eletrônica
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 122: Luminária
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

http://oticaabraaooculos.com/lente.html


88 89

Figura 123: Lanterna
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 124: Régua de Ampliação
SEMED – Otacílio Costa

Figura 125: Caderno
SEMED – Otacílio Costa

13.8.1.PROPOSTAS DE ATIVIDADES

Os exemplos, a seguir, tratam-se de propostas de materiais adaptados que permitem a 
participação de todos os alunos, propiciando a visualidade aos alunos com baixa visão.

• Jogo da Memória ampliado – Alfabeto, formar frases, relacionando a letra inicial ao 
desenho.

• Jogo do Dado: Montar dois dados com números ampliados/formar duplas e pequenos 
grupos - fazer uma cartela para anotar os resultados/trabalhar subtração e adição.

• Jogo da Memória sonoro: Separe os pares das caixas de fósforo e coloque a mesma 
quantidade de objetos em duas caixas. Por exemplo – três clipes em uma e três clipes 
em outra caixa, depois misture todas as caixas e cada aluno terá que procurar o par das 
caixas, encontrando os sons correspondentes e formando seus pares.

• Dominó ampliado de animais.
• Dominó de texturas.
• Alfabeto móvel ampliado (alfabetização).
• Monta-Monta dos nomes (ampliado com letras do alfabeto móvel).
• Ficha ampliada para identificação (nesta ficha deve constar foto do aluno e seu nome).
• Iniciais de palavras ampliadas (escreva uma palavra que comece com as letras do 

alfabeto).
• Números ampliados.
• Relacionar número e quantidade e noção de espaço (tudo ampliado).
• Agenda telefônica com figuras e palavras ampliadas.

Figura 126: Texturas:
SEMED – Otacílio Costa

Figura 127: Dominó de Texturas:
SEMED – Otacílio Costa
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Figura 128: Discriminar odores e sabores:
SEMED – Otacílio Costa

Figura 129: Tapete Sensorial
SEMED – Otacílio Costa

Figura 130:
SEMED – Otacílio Costa

13.9.RECURSOS PARA PESSOAS CEGAS

A cegueira, refere-se a ausência total da resposta visual. Pode ser classificada em congênita 
ou adquirida.

Segundo o Instituto Benjamim Constant, (2002): no campo educacional a cegueira 
representa a perda total, ou resíduo mínimo de visão e consiste em desde a total ausência a 
simples percepção de luz.

Uma pessoa é considerada cega se corresponde a um dos seguintes critérios: a visão 
corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 20 pés (6 
metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais 
largo do seu campo visual subentende um arco não maior de 20 graus, ainda que sua acuidade 
visual nesse estreito campo possa ser superior a 20/200. Esse campo visual restrito é muitas vezes 
chamado “visão em túnel” ou “em ponta de alfinete” (CONDE, 2006).

A cegueira pode ser dividida em cegueira absoluta (a pessoa não distingue nada) e a 
cegueira parcial (a pessoa distingue luz, sombra ou contornos) e pela idade de início da deficiência. 
As formas de manifestação da cegueira, no que se refere ao grau de imagem retida e à idade em 
que a cegueira iniciou, são essenciais para compreender a pessoa acometida pela deficiência. 

A cegueira congênita caracteriza-se pela perda total de visão desde o nascimento ou anterior 
aos cinco anos de idade. O cego congênito, na maioria das vezes, não apresenta memória visual, 
o que normalmente provoca o cérebro a criar mecanismos naturais de substituição do sentido da 
visão por outros sentidos sensoriais, como o tato, a audição, o gosto e o olfato. Normalmente, os 
sentidos sensoriais mais desenvolvidos são o tato e a audição. 

A cegueira adquirida caracteriza-se pela perda quase total ou integral do sentido da visão 
em pessoas que possuíram a visão e onde as imagens visuais ainda estão de certa forma, presentes. 
Esta perda de visão pode ocorrer devido a acidentes, ou em virtude de doenças degenerativas 
específicas, ou ainda com o avança da idade. A cegueira adquirida se caracteriza pela perda total 
de visão após os cinco anos de idade, e a pessoa que a desenvolve possui memória visual, onde 
guarda na memória imagens e cores que visualizou, auxiliando na sua readaptação. Quem nasce 
desprovida da visão não apresenta essas referências e não podem formar uma memória visual.

Figura 131: máquina Braille
Fonte: <http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm>

http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm
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Figura 132: Reglete e Punção
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 133: Sorobã
Fonte: < www.sorobanbrasil.com.br>

13.9.1PROPOSTAS DE ATIVIDADES:

Figura 134: Cela Braille em EVA
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 135: Jogo das Formas geométricas e cores em braille
Fonte: Revista Ciranda Cultural

Figura 136: Números relevo
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

Figura 137: Letras e símbolos em relevo
Fonte: SEMED – Otacílio Costa

13.10.COMO É O SISTEMA BRAILLE?

O sistema braile é um código universal que foi criado por Louis Braille, em 1829,uma 
versão mais elaborada surgiu em 1837, e hoje as pessoas com deficiência visual podem 
usar essa forma de comunicação para escrever e ler além daquelas informatizadas, como 

http://www.sorobanbrasil.com.br
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os sintetizadores de voz. O ensino da leitura pelo tato é empregado para alunos com deficiências 
visuais e cegueira.

Antes de o aluno aprender a usar o sistema, ele passa primeiro pelas etapas de sensibilização 
do tato. A sugestão é iniciar com jogos didáticos e lúdicos para intensificar o treino tátil por meio 
de:

• Exploração de diversos materiais e objetos pelo movimento de mãos e dedos, em 
diferentes graus de dificuldade;

• Utilização de materiais que direcionem a experiência tátil ao sistema Braille;
• Materiais em escala ampliada até reduzir à grafia do papel;
• Jogos sensoriais adaptados.

A cela Braille é formada por um conjunto de seis pontos dispostos em três linhas e duas 
colunas. No processo de alfabetização, essas celas podem ser apresentadas em tamanhos maiores, 
confeccionadas de madeira, E.V.A., cartolina e outros, para que a criança comece a ter contato 
com o alfabeto e os números e desenvolva habilidades táteis para posteriormente se adequarem 
ao alfabeto de tamanho padrão.

Figura 138: Cela braile.
Fonte:  http://www.bengalabranca.com.br/

Identificando letras do alfabeto em relevo, estimulando a percepção tátil

Figura 139: Blocos com letras em relevo
SEMED Otacílio Costa

Identificando Letras/Através de Figuras para tatear

Figura 140: figuras táteis
SEMED Otacílio Costa

Figura 141: alfabetização em Braille
Fonte: Revista Inclusão

http://www.bengalabranca.com.br/
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Figura 142: Estimulação Tátil / caixa tátil
Fonte: Revista Inclusão

Figura 143: Painel de Rotina Diária
SEMED Otacílio Costa

Figura 144: Formas em contraste
SEMED Otacílio Costa

Figura 145: Adaptação da Cantiga Cinco Patinhos
SEMED Otacílio Costa

Figura 146: Tapete sensorial
SEMED Otacílio Costa
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13.10.1.MÚSICA

Figura 147: Uso da tecnologia
SEMED Otacílio Costa

Figura 148: Adaptação da Cantiga: O Cravo e a Rosa
SEMED – Otacílio Costa

14.SURDOCEGUEIRA

A surdocegueira é a deficiência, em diversos graus, dos sentidos de audição e visão; isto é, 
o surdocego pode ver ou ouvir em pequenos níveis, dependendo do caso.

Com base nos estudos de McInnes, a fim de classificarmos alguém de surdocego é preciso 
que esse indivíduo não tenha suficiente visão para compensar a perda auditiva, ou vice-versa, 
que não possua audição suficiente para compensar a falta de visão.

Vários autores (tais como Writer, Freeman, Wheeler & Griffin, McInnes) defendem a 
surdocegueira como única, não como a soma de dois comprometimentos sensoriais.

Segundo o ponto de vista sensorial de Miles e Riggio, surdocegos podem ser:
• Indivíduos surdos profundos e cegos;
• Indivíduos surdos e têm pouca visão;
• Indivíduos com baixa audição e que são cegos;
• Indivíduos com alguma visão e audição.

Fonte: disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdocegueira Acesso em: 25 abril 2011.

14.1RECURSOS ESPECÍFICOS PARA A PESSOA COM SURDOCEGUEIRA

14.1.1LÍNGUAS DE SINAIS E INTÉRPRETE 

É o meio de comunicação mais comum utilizado, se a pessoa nasceu surda a primeira 
língua aprendida é a dos sinais (LIBRAS). Com o campo da visão reduzido o surdocego interpreta 
os sinais por meio dos movimentos do interprete que por sua vez, faz também um segundo papel: 
o de guia ou o chamado guia-intéprete, o qual necessita conhecer várias formas de comunicação.

É imprescindível para uma melhor locomoção, que o surdocego passe pelos treinamentos 
dos Programas de Orientação e Mobilidade (O.M). Treinamentos pelos quais passam pessoas 
com cegueira congênita ou adquirida, tendo como principal característica o uso da bengala.

 14.1.2BRAILLE

É um recurso utilizado pelas pessoas com cegueira para desenvolver a escrita e a leitura 
pelo tato. Para tanto são usados recursos materiais como: reglete, punção, máquinas braille  e 
soroban.

Figura 149: Leitura Braille
Fonte: Google imagens

14.1.3.ALFABETO DACTICOLÓGICO

Uso do alfabeto manual, em alguns casos, já utilizados pelos surdos. O interlocutor faz 
a letra na palma da mão da pessoa surdocega. Cada letra corresponde a uma posição dos 
dedos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdocegueira
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Figura 150: Alfabeto manual
Fonte: http://contareencantarcomlibrasesocomecar.blogspot.com/2011/03/alfabeto-manual-surdocego.

html

14.1.4.TABLITAS DE COMUNICAÇÃO

Meio de comunicação feito de plástico resistente com letras em relevo, números ordinários 
e caracteres em braille. A pessoa com surdocegueira, coloca o dedo indicador nas letras 
estabelecendo a comunicação.

14.1.5.DIÁLOGO (FALA ESCRITA)

Consiste na utilização de uma máquina braille, máquina de escrever eletrônica, um 
gravador e uma linha telefônica. O surdocego escreve na máquina e o texto é impresso, assim, o 
vidente lê e utiliza a mesma forma para escrever e assim está estabelecida a comunicação.

14.1.6.CCTV

Ampliador de imagens que visa auxiliar a pessoa que tem um resíduo visual muito pobre 
a ler e escrever, o CCTV amplia em até sessenta vezes o tamanho da figura.

14.1.7.TELLETHOUCH

Este aparelho tem teclado de uma máquina braille e um teclado normal. O teclado braille 
assim como o teclado normal levantam na parte de trás do aparelho uma pequena chapa de 
metal, a cela braille, uma letra de cada vez. É um dos principais meios de interação do surdocego 
com outras pessoas. Ao interlocutor do surdocego basta saber ler. Sabendo ler precionará as teclas 
normais da tellethouch como se estivesse redigindo um texto escrito qualquer.

14.1.8.LETRAS DE FORMA

Esta é a forma mais simples de comunicação para a pessoa com surdocegueira. Neste caso, 
é preciso que o interlocutor saiba as letras maiúsculas do alfabeto. O dedo indicador funciona 
como uma caneta e o interlocutor escreve na palma da mão do surdocego.

 
Figura 151: Letras

Fonte:http://pedagogiainclusaodevaneiosearte.blogspot.com/2011/04/sobre-surdocegueira-site-do-
ministerio.html

14.1.9.TADOMA

Consiste na vibração da fala do interlocutor. A pessoa surdocega, coloca as mãos na face 
do interlocutor próxima à boca e sente a vibração da fala. É preciso muito treino e prática da 
pessoa surdocega para estabelecer comunicação utilizando este método.

Figura 152: Tadoma
Fonte: http://arivieiracet.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
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