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   A Educação Contemporânea  tem como máxima a diversidade: o respeito  à
singularidade, reconhecendo a escola como espaço plural , locus   de trocas de
conhecimentos, de partilha e consequentemente de construção coletiva de
identidades a partir do estimulo à autonomia. 
   E, numa concepção de “Educação Para Todos” salientando a temática Educação
Inclusiva , abordaremos aqui a Educação Especial cujo público alvo são os alunos
com deficiências: físicas, sensoriais e intelectuais; alunos com transtorno global
do desenvolvimento e alunos com altas habilidades/alunos superdotados. 
   E, embora haja vários textos legais como manuais, portarias e resoluções como
por exemplo a mineira:  RESOLUÇÃO SEE Nº 4.256/2020 que  institui as Diretrizes
para normatização e organização da Educação Especial na rede estadual de
Ensino de Minas Gerais, há, ainda que  empiricamente observado,  vários
profissionais da Educação  que apresentam alguma dificuldade na práxis quando
se trata do público alvo do AEE- Atendimento Educacional Especializado.
   Certamente tal fato se legitima por se tratar de seres únicos, como somos todos,
e é nessa dimensão - que comporta cada ser - que moram as respostas, assim 
 aprenderemos sempre, com todos e inusitadamente, porque comungamos deste
mesmo pensamento:
  
       

   
   E, nesta perspectiva  de aprendizado contínuo, colaborativo e construcionista, 
 nós “Os Professores da Alegria” temos a honra de partilhar esses relatos de
experiências da práxis pedagógica inclusivista a todos os profissionais da
Educação que acreditam ser possível transformar barreiras em pontes.
                                                                                                                                                                               
Carinhosamente , 
Os Professores da Alegria

 Uma escola inclusiva não “prepara” para a vida. Ela é a
própria vida que flui devendo possibilitar, do ponto de
vista político, ético e estético, o desenvolvimento da
sensibilidade e da capacidade crítica e construtiva dos
alunos-cidadãos que nela estão, em qualquer das
etapas do fluxo escolar ou das modalidades de
atendimento educacional oferecidas. (CARVALHO,
2004)

BRASIL. RESOLUÇÃO SEE Nº 4.256/2020. Institui as Diretrizes para normatização e
organização da Educação Especial na rede estadual de Ensino de Minas Gerais. Disponível em:
https://www2.educacao.mg.gov.br/images/documentos/4256-20-r%20-%20Public.10-01-
20.pdf.pdf

CARVALHO, R. E. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. 5. ed. Editora Mediação: Porto
Alegre, 2004.



   As atividades educativas pautadas no âmbito da ludicidade são uma

possibilidade de inclusão e de contextualização dinâmica e enriquecedora para

auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem dos educandos com dislexia.

Isso porque “[...] as atividades lúdicas como as brincadeiras e os jogos são

reconhecidas como uma maneira de fornecer ao indivíduo um ambiente

agradável, prazeroso, estimulante que possibilita a aprendizagem de várias

habilidades” (MARQUES, SALOMÃO,2014, p.03).

   Portanto, cabe ao educador fornecer de modo significativo um ensino em

sala de aula, adequado à especificidade do educando com dislexia. “Em outras

palavras, o processo de ensino é uma atividade de mediação pela qual são

promovidas as condições e os meios para que os alunos se tornem sujeitos

ativos na assimilação do conhecimento” (LIBÂNEO,1994, p.89).

   Em face destas premissas, o presente trabalho tem como objetivo relatar

uma experiência educativa realizada no Instagram, pautada em um projeto de

inclusão que visa disponibilizar práticas educacionais relacionadas à dislexia.

Procedendo dessa ideia, destaca-se neste estudo uma prática gratuita, com

ênfase no jogo da memória, principalmente voltado para o contexto da atual

pandemia. 

Thais Faustino Bezerra e José Wellington Macêdo Viana

 

 

   Em um primeiro momento, foi feito uma reunião pelo WhatsApp com os
autores dessa prática para debater os seguintes pontos: “como trabalhar o
contexto de pandemia?”, “qual recurso lúdico pode facilitar a introdução com
o aprendiz?” “quais habilidades podem ser desenvolvidas no aprendiz?”,
dentre outros. A partir disso, partimos para um quadro exploratório das
habilidades e aprendizados que podem auxiliar os pais/educadores no
desenvolvimento do tema “Pandemia” com os alunos (Quadro 1).
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Quadro 1 - Habilidades desenvolvidas pelo Jogo da Memória no aprendiz

DIÁLOGO /
SOCIALIZAÇÃO

CONCENTRAÇÃO /
RACIOCÍNIO

NOÇÃO VISUAL E
VERBAL

ENSINO DE REGRAS E
VALORES

AUTONOMIA /
CONFIANÇA

APRENDIZADO SOCIAL,
FAMILIAR E EDUCATIVO

Fonte: Autores, 2021.

   Em seguida, foi dada continuidade com o desenvolvimento do jogo da
memória utilizando o “Canva” (Figura 1), que “[...] consiste em um aplicativo
online, bastante intuitivo e de fácil manuseio, possuindo acesso gratuito, além
de ser totalmente compatível com o navegador de internet” (ROCHA;
MORAES, 2020, p. 3).

Figura 1 – Desenvolvimento do jogo da memória no “Canva”

Fonte: Autores, 2021.
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  Em conformidade com o cenário de pandemia e isolamento social, observou-
se a necessidade do desenvolvimento de práticas educativas lúdicas a fim de
promover a aprendizagem e favorecer o desenvolvimento das habilidades de
leitura e escrita dos educandos, principalmente daqueles com dislexia.
Através do Instagram, são postadas diariamente atividades e sugestões
educativas.
 Nesta ocasião, destaca-se uma postagem em especial sobre o jogo da
memória, com ênfase no período de pandemia (Figura 2). Dados - Data do
desenvolvimento do jogo: 23/03 e 24/03 de 2021; data da publicação no
Instagram: 25/03/2021; local: Instagram (@cant.inhodadislexia). Este jogo
educativo é uma 

[...] ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que
propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis
diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir
suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua
personalidade [...] (CAMPOS; BORLOTO; FELÍCIO, 2003,
p.03).

 O propósito desta ação era disponibilizar gratuitamente um recurso inclusivo
para que o educador ou os pais pudessem trabalhar este jogo educativo,
desenvolvendo uma aprendizagem dinâmica com os educandos e explicando
de forma mais contextualiza o cenário de pandemia ao aprendiz.

Figura 2 – Jogo da Memória da Pandemia desenvolvido no “Canva”.
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Fonte: Autores, 2021.

   A partir da experiência educativa acima descrita, esperamos ter contribuído
de maneira promissora para o desenvolvimento do aprendizado das crianças
disléxicas, com ênfase no atual período de pandemia. Além disso, esperamos
ter despertado novas práticas educativas para auxiliar pais e educadores em
prol da inclusão e diálogo do aprendiz com dislexia nas mais diversas
situações da nossa sociedade.

   Agradecemos aos educadores, pais e a comunidade em geral, principalmente
aos educandos com dislexia. Por fim, agradecemos aos responsáveis pelo
projeto “Professores da Alegria” pela oportunidade de apresentar nosso
estudo educativo em prol da inclusão. 
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   A prática desenvolvida, uma palestra adaptada para pessoas com deficiência

visual (total e baixa visão) surgiu a partir da necessidade de abordar questões

ambientais aos assistidos de uma Associação na cidade de Lins/SP, pois um de

seus objetivos é a inclusão dessas pessoas em todos os espaços, permitindo-

lhes condições de empoderamento, autonomia e independência, ou seja,

proporcionar a eles o exercício da cidadania, incluindo seus direitos e deveres.       

   Diante disso, as autoras (Ana Lúcia e Daniela, Analista de Responsabilidade

Socioambiental e Pedagoga respectivamente) decidiram adaptar as palestras

realizadas em comemoração ao Dia Mundial da Água direcionadas aos alunos

do Ensino Fundamental I e Educação para Jovens e Adultos – EJA, para pessoas

com deficiência visual, de modo que esse grupo fosse inserido nas questões

socioambientais. O objetivo foi contribuir para a conscientização deste público

sobre a importância de conservar este recurso natural para a manutenção da

vida no Planeta.

Ana Lúcia de Souza Andrade e Daniela da Silva Atanásio

 

O conteúdo elaborado para apresentação aos alunos do Ensino Fundamental I
e EJA, era composto dos seguintes assuntos:

•Origem da data 22 de março;
•Quantidade de água disponível no planeta e no corpo humano; 
•Ciclo da água; 
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•Rios voadores; 
•Aquífero Guarani; 
•Contaminação da água; e
•Dicas de economia.

   Na palestra adaptada foram abordados os mesmos tópicos, entretanto, foi
acrescentado um novo, a fim de provocar uma reflexão sobre a importância da
preservação da água, o qual trazia como recurso um trecho do livro “Vidas
Secas” de Graciliano Ramos. Os assistidos que conheciam a escrita braille,
fizeram leitura no livro impresso em braille e os demais ouviram o audiolivro.
   Para iniciar, foi utilizado um globo terrestre adaptado com relevo nas linhas
imaginárias (Equador, Trópicos, paralelos, meridianos e linhas limítrofes), a
fim de terem noção da imagem do planeta que foi utilizada nos slides. O
material thermoform auxiliou complementar as informações. Já na sequência,
foi falado sobre a data “Dia Mundial da Água”, instituída pela ONU –
Organização das Nações Unidas em 1992 para que seja comemorada no dia 22
de março de cada ano, com o objetivo de colocar o tema em discussão para
alertar a humanidade sobre sua importância fundamental para a sobrevivência
da vida na Terra. Continuando, foi feito um comparativo entre o corpo
humano e o Planeta Terra, já que ambos são formados por aproximadamente
70% de água. Neste momento, os participantes foram provocados para uma
reflexão sobre a utilização da água, e citaram: saciar a sede, higiene pessoal;
agricultura; lazer; fabricação de produtos, geração de energia, entre tantas
outras formas de uso.

Foto 1  – Imagem do Planeta Terra utilizada na palestra original.
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Fotos 2 e 3: Imagens utilizadas na palestra adaptada para representar
 o Planeta Terra                

   Já para terem ideia da quantidade de água doce disponível no planeta, uma
laranja foi cortada tirando apenas uma fatia, de modo que uma pontinha dessa
fatia representava os 2% de água doce, cuja maior parte encontra-se nas
geleiras polares (indicadas a eles com o auxílio do globo).  

Fotos 4 e 5: Representação da quantidade de água no Planeta representada
pela laranja 
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   Continuando, foi explicado o que é o Ciclo da Água: movimento contínuo que
a água faz pelo meio físico e seres vivos através da atmosfera, hidrosfera,
litosfera e biosfera. Neste ponto, foi possível entender que a água é a mesma
desde sempre, inclusive a quantidade, porém o que muda é a qualidade da água
e o estado (sólido, líquido, gasoso) em que o recurso está disponível. Por meio
da evapotranspiração provocada pelo calor do sol, ela passa do estado líquido
para o gasoso e sobe até a atmosfera formando as nuvens (condensação) e
depois há a precipitação ou chuva. A água da chuva reabastece os rios, lagos e
oceanos, infiltra no solo, rega as plantas, árvores… e depois faz o ciclo
novamente. Para demonstrar a mudança de estado físico da água, foi utilizada a
placa de thermoform abaixo:

Fotos 6 : Globo terrestre  adaptado em alto relevo

Foto 7: Material thermoform para representar os estados físicos da água

17



    Aproveitando a abordagem sobre os estados físicos da água, foi falado sobre
os “Rios Voadores”, formados por uma grande quantidade de vapor d’água
liberada pela Floresta Amazônica, sendo conduzida pelas correntes de ar
direcionando-se para o oeste até as Cordilheiras dos Andes onde parte da
umidade é transformada em chuvas ou até mesmo em neve. Essa precipitação
é a grande responsável pela formação de nascentes de rios que dão origem ao
próprio Amazonas. Outra parte dessa umidade retorna para o interior do
continente, abastecendo as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
    Sobre o Aquífero Guarani foi comentado sobre sua extensão (1,2 milhão de
quilômetros quadrados) e quantidade de água que a ANA – Agência Nacional
de Água estima haver (45 mil quilômetros cúbicos), sendo que 65% do aquífero
está localizado em território brasileiro. O aquífero representa grande
importância para o consumo humano, porém sofre com ameaças de
contaminação por agrotóxicos em algumas regiões, a exemplo do município
de Ribeirão Preto/SP.
    Na sequência, foi citado sobre a contaminação da água que pode ocorrer de
várias formas, como o uso excessivo de produtos químicos na lavoura,
produtos de higiene e limpeza, entre eles o detergente, derramamento de óleo
no litoral, etc.
    Como mencionado anteriormente, na palestra adaptada também foi citado
um trecho do livro Vidas Secas, fazendo-se uma referência à falta de água, às
dificuldades de viver em local de seca e a necessidade de preservá-la. A fim de
possibilitar a leitura, foi utilizado a versão do livro em braille para escrita e
leitura em braille pelos assistidos que sabiam ler e escrever em braille e para
os demais foi feita audição com recurso de audiolivro Vida Secas (essas
atividades foram realizadas antes da palestra). 
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Foto 8: Livro em Braille e audiolivro (Vidas Secas)

Ao escovar os dentes e se barbear, manter a torneira fechada;
Fechar a torneira enquanto ensaboar as louças e talheres;
Usar a máquina de lavar roupas ou tanquinho na capacidade máxima;
Tome banho rápido. Ensaboe-se com o chuveiro desligado;
Reutilizar a água sempre que possível; 
Utilizar regador no lugar de mangueira para regar as plantas;
Usar vassoura para varrer o chão e não a água da mangueira;
Lavar o carro com balde ao invés de mangueira;
Utilizar aeradores ou redutores de pressão para controlar o fluxo de água

    Finalizando a palestra, foram sugeridas algumas dicas de economia, as quais
foram trabalhadas previamente por meio da escrita e leitura braille e para
terem a experiência sinestésica, foi utilizado um recipiente e um copo d’água
para que cada assistido tivesse o contato com a água e pudesse até mesmo se
refrescar fazendo uma associação aos benefícios da água. 

        nas torneiras. 
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    A palestra foi proferida pela Analista em Responsabilidade Socioambiental,
Ana Lúcia de Souza Andrade (atualmente graduanda em Tecnologia em Gestão
Ambiental) com o acompanhamento da pedagoga Daniela da Silva Atanásio. O
globo terrestre foi cedido pela Sala de Recursos da Diretoria de Ensino Estadual
local e os livros e audiolivro, emprestado pela Associação da qual participam
dos assistidos. O material thermoform citado é parte do material doado à
mesma Associação pelo Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro.

Foto 9 e 10: Experiência Sinestésica e  Leitura de texto em braille

A experiência demonstrou que além de ser possível incluir a pessoa com
deficiência visual nos diversos segmentos, também é possível inseri-la nas
questões socioambientais de forma participativa, pois a atividade possibilitou
uma rica reflexão entre os assistidos da Associação, despertando-os para a
importância de seu papel de cidadão em defesa ao meio ambiente, haja vista
que o interesse de que o planeta seja saudável, é de todos sem exceção. O
resultado foi devido a uma ação de Educação Ambiental não formal.
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Agradecemos à Unifenas pela oportunidade, que por meio do Projeto
Professores da Alegria e Liga de Apoio à primeira infância saudável,
permitiu-nos expor nosso trabalho que realizamos com muita dedicação e
carinho em prol da conservação do meio ambiente e da inclusão. 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "22 de março – Dia Mundial da Água"; Brasil
Escola. Disponível em < https://brasilescola.uol.com.br/datas-
comemorativas/dia-nacional-da-agua.htm> Acesso em 18 de junho de 2021.

FRANCISCO. Wagner de Cerqueira. Aquífero Guarani. Mundo da Educação.
Disponível em <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/aquifero-
guarani.htm> Acesso em 10 de junho de 2021.

SANTOS. Douglas. O que se sabe até agora sobre o derramamento de óleo no
Nordeste. WWF. Disponível em
<https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natur
eza/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-derramamento-de-oleo-no-
Nordeste> Acesso em 10 de junho de 2021.
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   Este material didático tem por objetivo auxiliar o professor na fixação do

aprendizado do Braille. O seu público-alvo são crianças com deficiência visual

(DV) que estão em fase de alfabetização ou já alfabetizadas à tinta, além de

adultos que desejem estudar o Braille. O foco pedagógico do projeto é

promover o ensino-aprendizagem do Braille por meio do uso de um adaptado,

denominado Braille, desenvolvido para possibilitar a entrada de texto em alto

relevo com missangas.

  A prática conta também com um jogo implementado para tornar o processo

de um aprendizado mais lúdico. Pelo uso agregado dessas ferramentas, é

esperado que o aluno aprimore a leitura e a escrita em Braille, a imaginação e o

raciocínio. 

Maria de Fátima Leandro 

 

  O jogo , em particular, favorece esse aprimoramento nos níveis cognitivo,
motor e sensorial, pois a criança DV, de acordo com Almeida (2007, p.19), “[...]
necessita ser trabalhada em todos os níveis: seu corpo e sua mente precisam-
se integrar-se, formando um conjunto harmonioso de duas partes que têm de
compatibilizar pensamento e ação”. O ambiente do jogo é composto,
inicialmente, por um mapa de treino que possui descrições simples e
instruções facilitadas com o objetivo de iniciá-lo (tanto o aluno quanto o
professor) nas ferramentas necessárias para que o jogo aconteça. Em seguida,
o aluno é apresentado ao jogo principal.
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Foto 1: Dominó em Braille

Foto 1: Apresentação do jogo

Maria de Fátima Leandro

Graduanda em pedagogia na Universidade
José do Rosário Vellano - UNIFENAS
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Izaunália Adelaide de Brito Tenutes

 

  Essa prática foi realizada com um aluno do espectro autista moderado, nas
aulas do ensino remoto ocorridas por conta da pandemia, fez-se uso das
tecnologias de multimídias e multimeios, onde o ambiente escolar culminou-se
em sua própria casa
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A realização das aulas, atividades da educação infantil tem sido através do meio
de comunicação celular por via grupo de WhatsApp,  contudo do aluno objeto
de estudo acontece de forma diferenciada, pelo fato dos familiares, a (mãe) na
sua fala  dizer que a criança (aluno com espectro autista moderado) troca o dia
pela noite e faz uso de medicação controlada. Contudo já havia sido avisado que
a rotina escolar da educação infantil seria no período matutino. A partir do
relato da mãe tracei uma estratégia de ensino remota no ambiente escolar
caracterizado “casa” sala de aula, onde realizei vídeos chamadas no período
noturno para que o aluno pudesse
participar.
   É de extrema importância a compreensão, que nesse contexto do ensino
remoto isolamento, a adaptação da dinâmica familiar com a dinâmica escolar,
para que a o aluno se insira no ambiente de ensino da educação infantil. A
ludicidade no ensino da educação infantil inclusiva é direcionada para o
desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e intelectual do aluno com o intuito
do aprendizado e conhecimento da criança. O despertar do interesse infantil
para as atividades se torna de suma importância para que se desenvolva de
maneira que instiga a convivência do cotidiano escolar, de conhecer a si e ao
outro.
   Estimular a Curiosidade para que o aluno participe de forma ativa das
atividades, nas fotos do próximo slide estão as primeiras aulas por vídeo
chamada, onde tem alguns brinquedos da caso do aluno e apresentação da aula
"Cores, formas e a coordenação motora", isto é, transferência do ambiente
escolar para a casa da criança.



Fotos: Atividades cores, formas e coordenação motora
 

Izaunália Adelaide de Brito Tenutes
Graduada em Pedagogia, Direito e Saúde
Coletiva.

E-mail: izatenutes@hotmail.com 
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 O livro sensorial ou quiet book trabalha o tato, concentração e o imaginário,

através de dedoches e fantoches, de maneira lúdica. Esse livro material foi

utilizado com crianças com síndrome de Down e pessoas com Alzheimer. Esse

livro sensorial pode ser utilizado por pais que queiram oferecer algo a mais

para seus filhos que não seja jogos eletrônicos, que tenha mais esse contato de

pais e filhos.  O quiet book foi produzido com feltro conforme as fotos a seguir

Claúdia Raats

  O livro sensorial tem o intuito de  promover o desenvolvimento cognitivo,
sensorial e motor, ao manipular as páginas, as crianças terão acesso a
diferentes sensações e texturas, e alguma atividades que podem ser colocadas,
para desenvolver ainda mais a imaginação e aprendizagem da criança 

Fotos: Livro Sensorial/ Quiet book
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Claúdia Raats

E-mail: claudia_raats@yahoo.com.br
Alfenas - MG
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Cleimar Resena

Sondagem

Fotos: Instrumentos musicais
 

  Preparar o local/ deixar com um visual interessante para receber os alunos,
com o espaço bem receptivo. Deixar os alunos livres para ter contato com os
instrumentos e escolher o que mais se identifica. 

  Motivar os alunos com a música, através da musicalização. Para que o aluno
possa exteriorizar os sentimentos. Trabalhando a questão pessoal,
interpessoal e assim promover uma maior interação do aluno. Quando os
alunos com deficiência  tem o contato com a música nota-se a melhora
comportamental, na sensibilidade. Passo a passo do preparo da
musicalização:

1 2

3 4
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Foto: Aulas de musicalização
 

Foto: Projeto criando asas - 
Musicalização para as crianças da primeira infância

 

Foto: Aulas de musicalização
 

Foto: Aulas de musicalização
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Metodologia
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Desenvolver a sensibilidade
Criatividade
Senso rítmico
Prazer no ouvir música
Concentração
Memória
Imaginação
Atenção
Respeito ao próximo 

Objetivos:

Foto: Aulas de musicalização
 

Foto: Aulas de musicalização
 

Foto: Aulas de musicalização
 



Cleimar Resena

•Licenciando em música Centro Universitário
Santanna.
• Técnico em trompete, coral e teoria, pelo
conservatório de Tatuí Dr. Carlos de  Campos 2011.
•Participante do festival FEMUSIC Santa Catarina
2004. 
•Professor de trompete, teoria e coordenador da
escola municipal de música de Itapevi 2013.
•Professor de musicalização na Educação Especial
APAE Itapevi.

•Instagram: @cleimarresena
•E-mail: cleimmar@hotmail.com
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   Estamos vivenciando uma grande mudança no cenário da educação,  que foi

impulsionada pelas consequências da pandemia de covid19, que assolou o

mundo e alterou o percurso social, econômico e político. Qual provocou uma

necessidade de avaliação e adaptação dos modelos de ensino e aprendizagem,

que para o ensino regular destinado a pessoas sem deficiências ou distúrbios

de aprendizagem, passou a ser desafiador inserir discursos de inclusão sobre

tudo digital, onde ensinar e aprender ter que passar por um processo de

retrofit (modernização  e melhorias). A necessidade de mudar a fachada do

trabalho docente, para que ele pudesse dar continuidade ao seu trabalho

visando se encaixar nos modelos que foram adaptados para quase todos os

setores sociais.

   Bancos modernizaram seus serviços alocando em seus sistemas de segurança

modernos recursos digitais para facilitar a interação com clientes e continuar

ofertando seus serviços. Empresas de entrega e logística tiveram a revolução

em prazos e assim como também um aumento significativo em ofertar

serviços. Supermercados tiveram a oportunidade de olhar para adaptações

menos impactantes mas que de alguma forma trouxeram aos seus clientes um

leque de oportunidades para continuar servindo a todos e a chegar onde antes

não se conseguiria com facilidade. 

  O Setor da saúde com menos tempo para agir, teve que realizar suas

mudanças no mesmo ato em que tudo ia acontecendo, e é óbvio que com os

olhares mais minuciosos para que tudo caminhasse sem impactos ou

retrocessos. Mas e a educação? qual impacto da ausência dela em tempos

sombrios pelos quais estamos passando? qual significado de investimentos em

Educação trariam para movimentar o mesmo cenários em que todos os demais

setores vivenciam?

Diogo Lima Corrêa
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  Esse questionamento provocou  a discussão entre os docentes do mundo

todo. Especialistas e muitos interessados inquietos pela demora do poder

público em agir para sanar as problemáticas que nos atingem até o presente,  e

que é a única forma de promover a revolução em qualquer que seja o problema

social. Pois É a partir da Educação que evitaríamos, preveniríamos  e

encontraríamos a cura para  para está e muitas outras doenças.

  Sendo o maior desafio adaptar modelos pedagógicos, aos recursos cada vez

mais modernos, mas que também são muito distante da realidade social da

maior parte de alunos e professores. Ocasionando uma grave exclusão de

classe que não conseguiriam se apropriar desses recursos, e que por sua vez

desestimulados pelo desinteresse público em garantir o que dita a lei de

direitos dessas classes. 

   Este é o ponto de partida deste trabalho, o qual procurou compreender por

meio de análise e observação quais os impactos desastrosos desta situação

sobe a comunidade escolar, e sobre tudo como se daria a inclusão dessa

diversidade no caso de pessoas que além de não terem recursos disponíveis,

também pertencem a um grupo de pessoas que necessitam de atendimento

especializado como no caso das pessoas com deficiências-PCDs (alunos,

professores e  outros profissionais da educação) ou com algum distúrbio de

aprendizagem.

   Em tempos que ser docente tem trazido a diálogos reflexivos e questionáveis

acerca das práticas pedagógicas destinadas a educação inclusiva, como

promover ensino e aprendizagem em um país diverso, cheio de desigualdades

sociais, é que buscou-se compreender a importância da adaptação dos

professores ao novo rumo que a educação tomou para poder evoluir nesse

momento. O qual educação a Distância se tornou o único meio seguro para

sobrevivermos a esse vírus e darmos continuidade ao trabalho docente.

   Por meio de disciplinas acadêmicas e técnicas do curso de pedagogia, foram

levantadas hipóteses e algumas questões norteadoras sobre essa situação

quem vivemos na atualidade, em que os alunos de diferentes períodos do

curso puderam refletir e que orientados pelo meu trabalho conseguimos

construir juntos novas metodologias que podem ser integrados as práticas do

docente. 
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   Foi realizado entrevistas com profissionais da educação do município de

Parauapebas no Pará, e também foi feita a observação do trabalho tanto dos

professores como da equipe técnica de educação, de onde conseguimos

identificar possibilidades de adaptação e mudanças para melhoria, assim

oferecendo o mesmo serviço educacional, mas com uma cara nova (processo

de retrofit).  A partir disso efetivei uma atividade com meus académicos o qual

intitulei práticas interdisciplinares Vivências, e que dividi em duas etapas: a

diagnose e laboratório Virtual

   Essa prática foi realizada pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em

Pedagogia, da turma do 5º Período na disciplina de "Praticas em Estágio

curricular na Educação Infantil" e na turma do 7º Período na disciplina 

 "Praticas em Estágio curricular na Gestão Educacional", de um Polo de

Universidade Privada no Município de Parauapebas – PA. Esses acadêmicos

vivenciam as mudanças e adaptações que provocou a sociedade a pensar sobre

outras possibilidades do processo de ensino e aprendizagem

Descrição da prática

Inclusão Digital Docente (recursos tecnológicos, materiais, financeiros
etc.)
Novas Metodologias de Ensino (RETROFIT dos Professores que se ajustam
a novos métodos mantendo a base curricular sem perda da identidade
docente) 
Exclusão Digital discente (alunos e responsáveis desassistidos de recursos
e conhecimentos, dificulta o processo de ensino e provoca evasão)
Distúrbios da aprendizagem (assistência especializada; ausência de laudos;
recusa dos responsáveis e a falta de capacitação docente)
Ressignificação da educação a distância EAD (E-learning , Ensino remoto,
hibrido – Online x presencial, gamificação, trilhas de aprendizagem e E-
matérias 
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Dialogo sobre pandemia do Vovid – plano de estágio virtual 

Reflexão sobre o trabalho docente

Estudo de caso sobre  a Educação básica em tempos de  transição

Orientação e tutoria sobre educação inclusiva e diversidade social e cultura

Trilha da aprendizagem 

Vídeo aula, áudio aula, tutoriais, memes educacionais, To do List, Planners

Reuniões, Entrevistas e Regência online 

Documentos digitalizados e assinaturas digitais 

Lives

Foto1 :Personagem Lúdico – Sr. Sabido 
(Dicas do dia, vídeo aulas curtos, orientações) 
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Foto 2 : Memes Educacionais Foto 2: Tutoriais de Produção de artes e 
artesanatos a partir de materiais recicláveis  

Diogo Lima Corrêa

Pedagogo – Esp. Gestor Educacional
Bacharel em Administração 
Bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue  
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   O objetivo desse material é ajudar na alfabetização de crianças surdas,

auxiliando no aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras), e também

auxiliar no aprendizado da Língua portuguesa, esse aprendizado será feito a

partir de um jogo da memória, em que a criança terá que achar os pares de

acordo com a imagem, o sinal em Libras da imagem, a datilogia em Libras, e a

escrita em português.

Ana Carolina Sabino dos Santos

 

   Esse material foi feito através da impressão de figuras, sinais em Libras,

datilogia em Libras, e a escrita em português, essas impressões foram coladas

em papel cartão e plastificada com durex para melhor manuseio e

durabilidade do material.

   O material é indicado para crianças que irão começar o uso da Língua de

Sinais e o início do processo de alfabetização, o material poderá ser feito de

acordo com o que a criança irá aprender, pode ser feito com intuito de

aprender os animais, as cores, família, isso tudo vai depender do professor e do

que a criança já sabe e o que ela precisa aprender.

   O Alfabeto em libras foi feito com E.V.A, auxiliar para o aprendizado do

Alfabeto. A pessoa surda ela é totalmente visual, e através da imagem no

material produzido que ela irá achar os outros pares, que seria o sinal da

imagem, a datilogia em Libras e a escrita da imagem em português, mas

sempre com a mediação do professor ajudando a criança a fazer relação. 
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Fotos 1, 2 e 3:  Jogo Quadri-memória

Foto 4:  Alfabeto em Libras - feito com E.V.A
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Ana Carolina Sabino dos Santos

Graduanda em pedagogia na Universidade José
do Rosário Vellano - UNIFENAS,
Organizadora do Projeto Professores da Alegria
E-mail: santoscarol0680@gmail.com
Instagram: @carollsantos00
LinkedIn: Ana Carolina Sabino dos Santos
Poço Fundo - MG
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segurança

funcionalidade

durabilidade

baixo custo

criativo

   Esse material tem como objetivo alfabetizar pessoas surdas na fase inicial do

aprendizado da Língua Brasileira de Sinais . Material considerado

Carla Dias Andrade

   Materiais que foram utilizados para construção:

• caixinhas de fósforo

• figuras, imagens ou fotos

• alfabeto móvel em Libras

• Fita adesiva transparente

 

Carla Dias Andrade
Graduanda em pedagogia na Universidade
José do Rosário Vellano - UNIFENAS.
Alfenas - MG
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   Esse livro sensorial foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver a

coordenação motora fina e estimular os sentidos das crianças menores com

Transtorno do espectro autista - TEA

   O livro sensorial foi produzido com E.V.A, nesse livro contém diversas

atividades interativas, para que a criança possa realizar, o livro pode ser

personalizado de acordo com a usabilidade, a principal proposta do material é

construir diversas atividades educativas e interativas.   Com o livro sensorial é

possível que a criança aprenda as cores, as letras, os números, texturas, sinais

de trânsito e até aprender como amarrar o sapato, tais atividades pode ser

adaptada de acordo com as necessidades da criança.

 

Heloísa Silva

Saiba como fazer o 

seu livro sensorial

Foto 1:  Livro sensorial
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Heloísa da Silva
Graduanda em pedagogia na Universidade
José do Rosário Vellano - UNIFENAS,

E-mail: heloisasilva283@gmail.com
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   Alunos do Curso profissionalizantes, ass. Administrativo, idade de 14 à 21

anos.

  Apostilas;

Recortes de jornal;

Estudo de casos;

Análise de vídeos;

Trabalhos individual e coletivos;

Desenvolvimento de atividades educativas que gerem interação, colaboração e

criatividade entre os estudantes, com o objetivo de valorizar a capacidade dos

mesmos. 

Ana Rosa Oliveira

Fonte: Autora, 2021

44



   Os estudos sobre a interdisciplinaridade surgiram a partir da necessidade de

verificar de que forma o desenvolvimento de uma disciplina poderia dar

contribuições ao desenvolvimento de outras, onde determinados problemas

complexos não poderiam ser solucionados com métodos oriundos de uma

única disciplina (BOSCO, 2012).

As Redes de colaboração surgem a partir dos mais diversos contextos

resultantes dos relacionamentos das pessoas. Podemos identificar a presença

de redes na formação de grupos de moradores de uma mesma comunidade,

funcionários de uma empresa, alunos de uma escola, participantes de um

movimento social, bem como na colaboração de pesquisadores em projetos em

comum e na coautoria de artigos científicos (MARTINS, 2012). 

Fonte: Autora, 2021

Fonte: Autora, 2021
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Para se desenvolver o potencial criativo é necessário à pessoa ver o que

ninguém mais vê, utilizando-se de métodos “de saber ver e fazer com que seu

pensamento se torne visível, é pensar naquilo que ninguém mais está

pensando.” (Oliveira, 2010, p. 84) .

Fonte: Autora, 2021 Fonte: Autora, 2021

Fonte: Autora, 2021

Fonte: Autora, 2021
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   Alunos do Ensino Fundamental II, do Município de Maracanã/PA, de idades

entre 11 e 15 anos.

  Livro didático;

Material Dourado, Ábaco, Tangran;

Quadro branco e pinceis;

Materiais individuais e coletivos;

Breno Gomes de Souza

 

Por ser um ótimo recurso para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem,

o material dourado viabiliza ao aluno com deficiência uma percepção mais

ampla das classes de numeração decimal, facilitando posteriormente a

efetuação das operações aritméticas.

Fonte: Site Magazine Luiza

Fonte: Arabesco
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  Todos os processos mostrados sobre o material dourado, poderão auxiliar no

ensino da matemática para os alunos com deficiência e baixa visão, assim que

eles tenham uma boa explicação sobre o material e o conteúdo trabalhado, o

mesmo irá perceber formação de números, ordens decimais e muitas outras

coisas que são possíveis com mais facilidade, pois estarão sentindo o material

e por isso entendendo o que está sendo feito, contribuindo para um

aprendizado significativo e duradouro (LIMA, 2020). Assim,

 Dentro do contexto da Matemática todos os recursos táteis,
sonoros e escritos são importantes para os registros escritos e
mentais. As operações matemáticas muitas vezes são realizadas
mentalmente em função da Matemática Braile ser linear e não
possibilitar a representação que o papel e a tinta proporcionam.
(SGANZERLA, 2015)

Fonte: Autor, 2021 Fonte: Autor, 2021
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  É com extrema alegria e satisfação que nós  do Projeto Professores da
Alegria deixamos aqui o material "Práticas Pedagógicas para uma
Educação Inclusiva" para que de alguma maneira o mesmo possa
contribuir para o seu conhecimento de práticas com a proposta da
educação inclusiva, ao mesmo tempo  desejamos que você possa ser um
replicador de práticas inclusivas em assim contribuir para uma Educação
mais emancipadora e democrática.

Esperamos que o material tenha sido prazeroso e útil à vida de cada um.

Nossos singelos agradecimentos a todos colaboradores  que contribuíram
com a construção de material.



https://www.facebook.com/Professores-da-Alegria-104459731162913

