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Educação Inclusiva – Sobre o Atendimento Educacional Especializado

O desenvolvimento do estudante com Deficiência Física de acordo com MEC (2006) ocorre

da mesma forma que os demais, a diferença está nas fases e no tempo cronológico, o qual se inicia

mais tardiamente, devido ao ritmo na execução das ações. Sendo assim, em tempos de Pandemia,

para que aconteça a inclusão dos estudantes no âmbito domiciliar irá demandar que a escola, por meio

de sua equipe pedagógica (supervisor, professor regente e professor de atendimento educacional

especializado) possibilite e promova processos significativos de aprendizagem, com adequações

necessárias para ofertar as devidas oportunidades e estratégias pedagógicas.

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), sobre a reorganização

dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período

de Pandemia da COVID-19, as atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos

os níveis, etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivo àqueles submetidos a regimes

especiais de ensino, entre os quais, os que apresentam altas habilidades/superdotação, deficiência e

Transtorno do Espectro Autista, atendidos pela modalidade de Educação Especial.

As atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologias digitais de

informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto

perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade educacional da educação

básica e superior onde estejam matriculados.

Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com a equipe

escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, provimento de orientações

específicas às famílias e apoios necessários.

Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição escolar, como nos

casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais

(Libras), acessibilidade à comunicação e informação para os estudantes com deficiência visual e

surdocegueira no uso de códigos e linguagens específicas, entre outros recursos que atendam àqueles

que apresentem comprometimentos nas áreas de comunicação e interação.

É de suma importância esta interação entre o supervisor, professor regente e professor de

apoio. Para tanto, as orientações passadas pelas Gerências de Educação Infantil e do Ensino

Fundamental, devem ser adaptadas de acordo com cada especificidade do aluno. O aluno deficiente

que possui professor de apoio deve também ser assistido, respeitando sua especificidade,

potencializando suas habilidades. Para tanto, é imprescindível que o professor regente orientado pelo

supervisor, adeque as atividades propostas para que o processo de inclusão seja realmente efetivado.
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Adaptações razoáveis

O atendimento educacional especializado levará em consideração as chamadas adaptações

razoáveis, assim entendidas as adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, visando

assegurar que o estudante público-alvo da educação especial possa gozar ou exercer, em igualdade

de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais,

nos termos do artigo 3º, inciso IV e VI, da Lei nº 13.146/2015 e do parágrafo Único do artigo 8º da

Resolução CEE-ES Nº 5.077/2018.

Sendo assim, estas adaptações e as adequações de materiais para atender às necessidades

educacionais específicas dos estudantes público-alvo da educação especial em relação ao acesso ao

currículo escolar, por meio das Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNP, serão definidas no

Plano de Atendimento Individual e asseguradas pelos professores especializados que atuam nas salas

de recursos multifuncionais em colaboração com os professores do ensino regular, nos termos do

artigo 5º da Resolução CEE-ES Nº 5.077/2018. É importante ressaltar aqui que todo o

desenvolvimento do aluno deverá constar em seu Plano de Desenvolvimento Individual – PDI.

Comunicação direta com a família

Neste momento que estamos passando, é comum as famílias se sentirem distantes da escola.

Para que aproximação (virtual) aconteça, é importante estabelecer uma relação de confiança e

proximidade para que o trabalho proposto seja entendido e possível de ser acompanhado pelas

famílias.

A relação de confiança entre professor e aluno é algo grandioso e que vem sido conquistado

com o tempo. Assim sendo, é muito comum que o professor conheça seu aluno pelo gesto, pelo olhar,

pela maneira que chega em sala de aula. Esta é uma relação positiva, de confiança e que, muitas vezes,

sinalizamos muitas ações e comportamentos para as famílias.

Objetivando estreitar a relação entre as crianças e as famílias, passarei algumas sugestões de

brincadeiras, atividades, estímulos para crianças deficientes ou portadoras de transtorno que podem

ser adaptadas, acrescentadas por vocês, supervisores e professores.

Colocarei aqui alguns link´s de aplicativos educativos que, para os pais que quiserem,

possam baixar para estimular ainda mais seus filhos.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Esta é uma adaptação do texto de autoria do Dr.Clay Brites, neurologista infantil e neuropediatra, membro do

Departamento de Neurologia da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP).

Quais atividades são adequadas para crianças com autismo?

As atividades são essenciais para que o desenvolvimento de suas habilidades seja completo.

Importante ressaltar que todas elas devem ser feitas com muita cautela e empolgação, uma

vez que a criança precisa se sentir querida e estimulada.

Outro detalhe é que as brincadeiras têm o objetivo de desempenhar funções cruciais na vida

dos pequenos. Sem contar que as atividades procuram agir também no desenvolvimento das

habilidades cognitivas, além das sensoriais, motoras, emocional e social.

Isso ocorre a partir do momento em que as crianças são colocados em situações lúdicas cuja

tendência é o aprimoramento de suas faculdades, considerando o espectro do autismo.

Interatividade nas atividades: um detalhe infalível

Uma das características das atividades é a interatividade que deve haver com a criança que

convive com o autismo.

Isso se explica pelo seguinte motivo: um dos objetivos é estimulá-la à comunicação com as

pessoas que estão por perto, inclusive com quem elabora as tarefas.

Além disso, quanto mais a atividade for divertida e estimular a motivação da criança, mais

predisposta ela ficará para permanecer na brincadeira de forma livre.

Os estímulos necessários para a interação

Antes, porém, é necessário salientar que a criança com autismo deve receber estímulos para

que ela possa interagir de maneira satisfatória. Isso significa também que a proposição de atividades

que impulsionam a criança está ligada diretamente aos interesses e motivações dela.

A partir disso, pode-se falar em ação motivadora, que é algo responsável por parte

considerável da interação e do desenvolvimento da pessoa.

Algumas atividades voltadas para crianças comautismo

TV Musical
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Esta atividade tem como objetivo estimular a participação física da criança e o contato dela

com imagens coloridas. A brincadeira consiste em reproduzir canções infantis acompanhadas de

gestos com os dedos. Tudo isso feito em um televisor de papelão, para estar realmente próximo da

criança.

A ação motivadora nesse caso é cantar as músicas que a criança pode gostar a fim de

estabelecer uma relação de interação entre ela e o adulto. Lembre-se que a imitação de vozes e

trejeitos de um personagem infantil é extremamente relevante.

Cócegas

A atividade de cócegas é responsável pela aproximação da criança com o adulto, mas

principalmente quando a brincadeira é feita por um personagem infantil (de preferência aquele que a

criança tenha afeição). Importante salientar que as cócegas devem ter moderação. Se você perceber

que a criança não está se sentindo bem, pare imediatamente.

O objetivo da atividade é fazer com que a criança se divirta, mas também desenvolva sua

comunicação verbal ao pedir mais cócegas, tudo de maneira livre e sem cobrança (como deve ser em

todas as atividades).

Uma vez estimulada de maneira divertida, o personagem (o adulto) de desenho ou programa

que ela mais gosta será responsável por essa aproximação e desenvolvimento das habilidades em

questão. Outro benefício desta atividade é despertar na criança a atenção compartilhada de 5 minutos

ou mais, o olho no olho.

Dado divertido

Esta atividade consiste em estabelecer brincadeiras físicas: pular, girar, entre outras ações,

como arremessar pequenos brinquedos macios e coloridos para despertar a atenção na criança, além

de flexibilidade.

É importante que nas primeiras vezes, o adulto jogue o dado para saber qual brincadeira será

feita e depois da confiança da criança, que ela também seja estimulada a jogar o objeto e brincar.

Tampinhas coloridas

Outra dica é a junção de tampinhas coloridas. Esta atividade é ideal para se desenvolver nos

pequenos a percepção de formas, tamanhos; além de ensiná-las detalhes como diferença e semelhança

dos objetos.

Sugestão de Aplicativos para Autistas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gerenciar.desenrola

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.igorsh.kidcommunicator

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gerenciar.desenrola
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.igorsh.kidcommunicator
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http://www.linaeduca.com/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.matraquinha

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidinlondon.autismquicktalk

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo

http://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.myalphabeto

PARALISIA CEREBRAL

Sugestões adaptadas do livro A estimulação da criança especial em casa. Entenda o que Acontece no Sistema Nervoso

da Criança Deficiente e como Você Pode Atuar sobre Ele.

Estimulação Motora

Atividades que enfocam a estimulação da aquisição ou aprimoramento do esquema corporal.

Atividade 1:

Material: espelho.

Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando,cada parte do corpo. Você pode fazer isso

cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.

Atividade 2:

Material: Espelho.

Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre, espantada,

brava, etc).

Atividade 3:

Material: papel Kraft, ou manilha e uma caneta grossa ou giz de cera.

Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo.mostre para a criança o desenho

e complete com os detalhes.

Atividade 4:

Material: lençol ou piscina de bolinhas.

Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez

nomeando-o na hora do “achou!”.

Atividade 5:

Material: boneco fácil de manusear e roupas de bonecos.

http://www.linaeduca.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.matraquinha
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidinlondon.autismquicktalk
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo
http://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.myalphabeto
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Vista e dispa o boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.

Atividade 6:

Material: água, boneca de plástico, bacia, sabonete e toalha.

Dê um banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.

Atividade 7:

Material: massinha de modelar.

Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada. Modelem

o nariz, boca, olhos, etc, nomeando-os.

Atividade 8:

Material: revistas, tesoura, cola e papel.

Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça, tronco e

membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta com a

outra.

Atividades que enfocam a estimulação do controle dos movimentos

Atividade 1:

Material: Giz de cera e papel.

Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não tenha que

limitar a sua expressão gráfica.

Atividade 2:

Material: Giz de cera e papel.

Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura, respeitando os

limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.

Atividade 3:

Faça diversos movimentos com o corpo e peça para a criança imitar. Inverta os papéis.

Atividade 4:

Material: bola.

Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela.incentive-a a pegá-la. Peça para que

devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.
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Atividade 5:

Material: Garrafas plásticas vazias e bola.

Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num boliche.

Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.

Atividade 6:

Material: Brinquedo que flutue.

Durante o banho, deixe o brinquedo flutuando, próximo à criança. Incentive-a a pegá-lo. Brinquem

com ele tentando afundá-lo, fazendo espirrar água, manipulando-o de diferentes maneiras.

Atividade 7:

Material: Cartolina, guache e canudinhos.

Coloque gotas de diluída sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através do canudinho, ela

se espalha e desenha formas no papel.

Atividade 8:

Material: Brinquedos variados, papel ou jornal.

Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe.

Atividade 9:

Material: brinquedos variados e caixa.

Estimule a criança a retirar objetos da caixa e também a guardá-los.

Atividade 10:

Material: revistas e livros.

Mostre à criança como folhear um livro ou revista e estimule-a a fazer o mesmo.

Sugestão de Aplicativos

TelepatiX

Pessoas que não conseguem falar e têm movimentos muito limitados, como pacientes de Esclerose

Lateral Amiotrófica (ELA) e indivíduos acometidos de Paralisia Cerebral ou sequelas de Acidente

Vascular Cerebral / Encefálico (AVC/AVE) podem usar o TelepatiX para se comunicar. O aplicativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

oferece um alfabeto que é percorrido por uma varredura sequencial de linhas e colunas. O próprio

utilizador consegue escolher a velocidade da varredura.

Para acelerar a escrita, o TelepatiX vai tentando “adivinhar” as palavras a cada letra escolhida, e

também aprende o vocabulário frequente do utilizador e completa suas frases mais usadas. Depois de

escrever, a pessoa pode mandar o aplicativo vocalizar a frase em alto e bom som.

O TelepatiX pode ser usado online em qualquer computador, celular ou tablet, sem precisar de

download.

Versão online: https://telepatixweb.tecladointeligente.com.br (use a barra de espaços, o clique

esquerdo do mouse ou o toque em qualquer parte da tela para controlar a varredura).

Porém, existe a versão específica para Android que inclui, ainda, um outro modo de escrita, onde

pessoas não falantes com movimentos incoordenados das mãos podem digitar tocando diretamente

nas letras: o aplicativo filtra os toques involuntários e só escreve cada letra após a pessoa mantê-la

segurada por um tempo que ela mesma escolhe.

Disponível para Android: https://tecladointeligente.com.br/produtos/telepatix/

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO

Jogo de memória

O jogo da memória é excelente por estimular habilidades como o pensamento, a memorização, a

identificação de figuras; o estabelecimento do conceito de igual e diferente; a orientação espacial,

entre outros.

Pintura e argila

Brincadeiras com pintura e argila proporcionam às crianças com TDAH a oportunidade de se

expressarem por outros meios que não sejam necessariamente a comunicação verbal. Pintura e argila

também colaboram com a autoconfiança, pois não há nenhuma abordagem adequada ou errada em

utilizar os materiais.

Montando blocos

Muitos de nós já brincamos com aqueles famosos blocos de construção. Isso faz muito bem. Vale

dizer que crianças com TDAH podem ter dificuldade de completar algumas tarefas, trazendo

consequentemente frustrações e impaciência. Os brinquedos de montar são fáceis de usar e têm peças

https://telepatixweb.tecladointeligente.com.br/
http://tecladointeligente.com.br/produtos/telepatix/
https://neurosaber.com.br/dislexia-como-estimular-leitura-com-jogos/
https://neurosaber.com.br/como-lidar-com-a-dificuldade-de-aprender-ou-memorizacao-de-atividades/
https://neurosaber.com.br/organizacao-e-estruturacao-espaco-temporal-na-escola/
https://neurosaber.com.br/?p=16269
https://neurosaber.com.br/brincadeiras-simples-para-desenvolver-coordenacao-motora-das-criancas/
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que possibilitam o manuseio. Importante notar que isso ajuda as crianças a criarem uma estrutura

única em um tempo curto, o que pode ajudá-la a adquirir confiança.

Prática de esporte

Crianças com TDAH devem praticar esporte. Melhor ainda quando praticados coletivamente. Os

pequenos gastam muita energia e aprendem a obedecer regras; a seguir orientações, etc.

Incentivando a leitura das crianças

Nada melhor que praticar a leitura com seus filhos. É aconselhável que vocês escolham livros com

letras grandes e frases curtas, além de optar por aqueles que tenham muitas figuras,histórias curtas e

interessantes para atrair o pequeno. Isso ajuda seu pequeno a permanecer mais concentrado por muito

mais tempo. Livros com conteúdo lúdico são altamente indicados.

Livros para colorir

O que veio para suprir a ansiedade dos adultos pode também ter grande utilidade para as crianças

com TDAH. Esses livros são excelentes para desacelerar a impulsividade, além de ser uma ótima

terapia e sem contraindicações.

Montando quebra-cabeça

O quebra-cabeça é uma brincadeira que desafia a inteligência da criança com TDAH e as demais que

vivem sem o transtorno. Deve-se ressaltar que a atividade estimula o pensamento lógico, a

composição e decomposição de figuras, discriminação visual, atenção e a concentração.

Adivinhação

A adivinhação é responsável por estimular uma série de aspectos: pensamento lógico, o

reconhecimento do todo por uma parte, a dedução, a atenção, a observação, a nomeação e a

discriminação visual. Os pequenos podem descobrir, por meio da atividade, que poderão alcançar

resultados mais satisfatórios, sobretudo se fizerem perguntas mais objetivas.

Morto-vivo

Brincar de morto-vivo é fundamental para estimular a concentração e o controle da impulsividade do

pequeno, além de ser muito divertido.
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Estátua

Assim como a atividade acima, a brincadeira de estátua também é ótima para a atenção e o controle

do impulso. As crianças passam a desenvolver essas habilidades.

Sugestão de Aplicativo

Com o objetivo de apoiar o tratamento multidisciplinar de pacientes com o Transtorno de Déficit de

Atenção (TDAH), a Novartis lança no Brasil o aplicativo Life Coach. O app é uma ferramenta

desenvolvida na Suécia por psiquiatras especializados em TDAH e que funciona como suporte

cotidiano para o acompanhamento do tratamento, auxiliando médico e paciente a administrar da

melhor forma o transtorno .

Com o aplicativo, é possível que o próprio paciente registre objetivos a serem alcançados em seu dia

a dia, como a realização de simples atividades pessoais: pagar as contas, arrumar o quarto, ter horário

para estudar etc. A ideia é que pontos sensíveis para quem tem TDAH sejam trabalhados e que uma

rotina seja estabelecida, já que essa pode ser uma das dificuldades causadas pelo transtorno, assim

como hiperatividade e desatenção.

Sugestão de Aplicativo para pessoas cegas ou com deficiência visual

O Seeing AI é um aplicativo incrível que está ajudando a mudar a vida de pessoas cegas ou com

alguma deficiência visual. Usando o poder da Inteligência Artificial, o Seeing AI oferece soluções

inteligentes para facilitar a vida de pessoas com algum problema de visão. Com sua ajuda, essas estão

tendo mais facilidade para entender o que está acontecendo ao seu redor.

O aplicativo lançado no início deste ano nos Estados Unidos e já foi baixado mais de 100.000 vezes,

desde então, ele vem ajudando usuários commais de três milhões de tarefas, então aMicrosoft decidiu

expandir sua disponibilidade e oferecer em 35 países no total.

Disponível para iOS: https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-

blind/id999062298

Saiba mais em: https://www.windowsteam.com.br/seeing-ai-conheca-o-app-da-microsoft-que-esta-

mudando-a-vida-de-pessoas-com-deficiencia-visual/

https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-blind/id999062298
https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-blind/id999062298
https://www.windowsteam.com.br/seeing-ai-conheca-o-app-da-microsoft-que-esta-mudando-a-vida-de-pessoas-com-deficiencia-visual/
https://www.windowsteam.com.br/seeing-ai-conheca-o-app-da-microsoft-que-esta-mudando-a-vida-de-pessoas-com-deficiencia-visual/
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Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos sair desta fase difícil. Vamos aproveitar o

tempo que estamos em casa para conviver mais com nossa família: conversar, brincar, daratenção,

amor e carinho!

LEMBREM-SE: não é período de férias, mas sim de isolamento social! Permaneçamos

em casa!
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