
     Recebido em: 19/08/2019
     Aprovado em: 25/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.04.31

     O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PROPOSTAS
DE ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA COMPREENSÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS THE
TEACHING OF NATURAL SCIENCES FROM THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION:
PROPOSALS FOR ADAPTATION OF ACTIVITIES TO UNDERSTAND SCIENTIFIC CONCEPTS
ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA:
PROPUESTAS PARA ADAPTAR ACTIVIDADES PARA ENTENDER CONCEPTOS CIENTÍFICOS

     EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

     NATANNIELE FELICIO DOS SANTOS, JANAYNA SOUZA

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_ensino_de_ciencias_naturais_na_perspectiva_da_educacao_inclusiv.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/o_ensino_de_ciencias_naturais_na_perspectiva_da_educacao_inclusiv.pdf


Resumo:

Quais atividades podemos desenvolver em sala de aula para auxiliar o processo de aprendizagem do
aluno? Em relação ao aluno com deficiência, quais são as adaptações necessárias? Como podemos
adequar o nosso plano de ensino, nosso planejamento para os alunos com alguma deficiência? Essas
questões iniciais motivaram a elaboração desse trabalho, cujo objetivo é propor um conjunto de
atividades adaptadas de Ciências Naturais para utilizar na sala de aula comum, O presente trabalho
tem como objetivo apresentar sugestões de atividades adaptadas para o ensino de conceitos
científicos nas aulas de Ciências Naturais, pois foi observado que há Com a falta de recurso e
material didático específico para auxílio do/a docente nas escolas públicas deixa o ensino dessa
disciplina insuficiente. Pensando nisso, utilizamos como procedimentos metodológicos a pesquisa
qualitativa e documental, visto que iremos apresentar um conjunto de propostas de atividades de
Ciências Naturais adaptadas. Esperamos como resultados, , o processo fica, geralmente, dependente
da sua criatividade e da sua capacidade de improvisar. Sendo assim, a elaboração de propostas
atividades adaptadas busca repensar reconstruir as estratégias didáticas utilizadas metodologias e
proporcionar o desenvolvimento de práticas educativas que promovam a aprendizagem do aluno com
deficiência.

Abstract:

What activities can we do in the classroom to assist the student learning process? Regarding the
student with disabilities, what are the necessary adaptations? How can we tailor our teaching plan,
our planning for students with disabilities? These initial questions motivated the elaboration of this
work, whose objective is to propose a set of activities adapted from Natural Sciences to use in the
common classroom, as it was observed that the lack of resources and specific didactic material to
help the teacher in public schools leaves the teaching of this discipline insufficient. With this in
mind, we use qualitative and documentary research as methodological procedures, as we will present
a set of proposals for adapted Natural Sciences activities. We hope as results, rethink the didactic
strategies used and provide the development of educational practices that promote the learning of
students with disabilities.

Resumen:

¿Qué actividades podemos desarrollar en el salón de clases para ayudar al proceso de aprendizaje del
estudiante? En relación con el estudiante con discapacidad, ¿cuáles son las adaptaciones necesarias?
¿Cómo podemos adaptar nuestro plan de enseñanza, nuestra planificación para estudiantes con
alguna discapacidad? Estas preguntas iniciales motivaron la elaboración de este trabajo, cuyo
objetivo es proponer un conjunto de actividades adaptadas de las Ciencias Naturales para su uso en el
aula común, ya que se observó que la falta de recursos y material didáctico específico para ayudar a
El profesor en las escuelas públicas deja la enseñanza de esta disciplina insuficiente. Pensando en
ello, utilizamos la investigación cualitativa y documental como procedimientos metodológicos, ya
que presentaremos un conjunto de propuestas para actividades de Ciencias Naturales adaptadas.
Esperamos como resultados, repensar las estrategias didácticas utilizadas y proporcionar el desarrollo
de prácticas educativas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
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1. Introdução

A concepção de escola ao longo do tempo foi caracterizada por diversas visões, partindo inicialmente
de uma versão destinada exclusivamente para um grupo privilegiado (fase caracterizada como
excludente), e passando por modificações que levaram ao processo de democratização da escola,
onde vagarosamente, os sistemas de ensino abordam temas voltados para a promoção da inclusão
escolar e social. (BRASIL, 2008).

Partindo dessa constatação, O o Pprojeto de Extensão intitulado “Construção colaborativa de objetos
pedagógicos adaptados: desenvolvendo ideias para trabalhar com a inclusão nas escolas públicas de
Penedo/AL” surgiu com uma proposta de alternativa para a melhoria do ensino de Cciências Naturais
nessas, devido principalmente a necessidade da melhoria em aspectos relacionadas àa temática da
inclusão como, por exemplo, a interpretação do que é inclusão escolar e a quem ela beneficia. Tendo
como objetivo a construção, de forma colaborativa, de objetos pedagógicos adaptados para auxiliar
no ensino dos conteúdos ministrados nas salas de aulas de ensino regular, transformando o ambiente
escolar num ambiente inclusivo, de modo a favorecer a aprendizagem de todos os alunos,
respeitando as suas diferenças.

Diante da realidade das escolas públicas da cidade de Penedo/AL, é notável a presença de desafios
tais como, a falta de material didático de apoio, que colocam os educadores de ciências perante a
dificuldade de realizar atividades práticas para acoplar à teoria. Sendo assim, a necessidade do
desenvolvimento de atividades experimentais que tragam para a prática os conceitos teóricos, faz os
professores não só precisarem de uma formação adequada, mas de carecerem também de políticas
públicas voltadas para a educação.

Mencionando a falta de recurso didático para auxílio do professor nas aulas experimentais de muitas
escolas públicas, o processo fica geralmente dependente da criatividade e disponibilidade do
professor de improvisar nas práticas para promover o engajamento e maior apreensão dos temas
trabalhados em aula. Dessa forma, a formação de professores de ciências nas escolas públicas da
cidade de Penedo/AL tem um impacto social importante, uma vez que busca a melhoria da qualidade
do atendimento escolar, por meio da qualificação desses professores.

A construção de atividades adaptadas busca reconstruir as metodologias e proporcionar o
desenvolvimento de práticas educativas que atendam especialmente alunos com deficiência,
possibilitando um maior desenvolvimento cognitivo dos estudantes.

Esperamos como resultados, repensar as estratégias didáticas utilizadas e proporcionar o
desenvolvimento de práticas educativas que promovam a aprendizagem do aluno com deficiência.

2. Marcos Legais da Educação Inclusiva no Brasil

No decorrer da história, as pessoas com deficiência ou Ttranstornos de aAprendizagem foram
entendidas de modo diferentes em cada período e sociedade, sendo vítimas de processos
educacionais baseados em práticas excludentes e segregativas. No século XIX, surgem serviços para
dar atendimento às pessoas cegas, surdas, deficientes físicos e intelectuais, caracterizando o início de
práticas segregativas como, por exemplo, o Imperial Instituto de Meninos Cegos, em 12 de outubro
de 1854 no Rio de Janeiro, a primeira escola de cegos do Brasil, hoje denominado Instituto Benjamin
Constant (IBC).

A educação das pessoas com deficiência surge, no Brasil, em meados do século XX. A Constituição
Federal (1998) determina a educação como um direito de todos (Art. 205), estabelecendo o direito de
igualdade de condições de acesso e permanência na escola (Art. 206).
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A LDB atual nº 9.394/96 assegura que o atendimento educacional especializado oferecido às pessoas
com deficiência deve ser ofertado preferencialmente na escola de ensino regular, sendo dever do
Estado garantir a oferta da educação especial, afirmando que:

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;

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; ”.

Nesse sentido, a inclusão do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação não se faz simplesmente pela presença deste no ambiente escolar, situação
característica do processo de integração, mas pelo envolvimento dos estudantes nas atividades
desenvolvidas para todos.

Assim, se faz necessário lançar um olhar para alguns documentos internacionais e nacionais que
priorizam a inclusão do aluno com deficiência, como a Declaração de Salamanca (1994), a Política
Nacional de Educação sob a perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Lei Brasileira de Inclusão
(2015).

2.1 Declaração de Salamanca (1994)

A Declaração de Salamanca (1994) é um documento que oficializou e difundiu o termo inclusão no
campo da educação, ressaltando que toda criança tem direito fundamental à educação apesar de suas
características singulares e que todo sistema/programa educativo deve ser pensado com base na
diversidade das características e necessidades educativas especiais de todas as crianças, dizendo que:
“A pedagogia inclusiva é a melhor forma de promover a solidariedade entre os alunos com
necessidades educativas especiais e os seus colegas” (UNESCO, 1994).

Porém, diante de práticas educativas ainda com vestígios de uma educação muito conservadora, não
há a valorização dos princípios de escola inclusiva determinados na Declaração de Salamanca, como
o fato de o aluno ter que se adaptar a escola ao invés desta mudar as suas práticas para acolher o
mesmo, situação que não se limita e nem é exclusiva ao estudante dito com deficiência, e para todo
caso a escola deveria ser um espaço de comunicação e partilha aberto à diversidade, espaço este
concebido como berço de oportunidade, onde há o fortalecimento de culturas singulares, respeitando
a heterogeneidade do grupo. (PACHECO, 2012)

Seguindo os princípios da Declaração de Salamanca (1994):

“41. Devem ser organizados cursos de iniciação para todos os estudantes que
se preparam para o ensino, a nível primário ou secundário, tendo em vista
fomentar uma atitude positiva face à deficiência e desenvolver a
compreensão sobre o que pode ser realizado nas escolas com os recursos
locais existentes.”.

A formação docente para o ensino de ciência com qualidade, bem como para qualquer área, busca
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mudar a realidade de alunos desmotivados devido à organização da escola, necessitada de uma
reconfiguração nas suas práticas educativas em busca de novas estratégias didático-pedagógicas
voltadas para a inclusão; à repercussão de fatores do meio externo à escola, trazendo a importância
do corporal sensível nas prática pedagógicas podendo assim, buscar comunicação no meio social e
extraescolar do aluno possibilitando o envolvimento da comunidade da qual o cerca; como também
pelas metodologias de ensino usadas em aula por professores que tiveram sua formação baseada no
método tradicional de escuta e respostas prontas, existindo pouca ou nenhuma participação do
estudante o que compromete o desenvolvimento do mesmo, pois segundo Freire (2015) é por meio
da disponibilidade do diálogo necessária à interação que se faz a aprendizagem e o desenvolvimento
do sujeito como ser ativo.

2.2 Política Nacional de Educação sob a perspectiva da Educação Inclusiva (2008)

Em 2008, foi implementada, pelo Ministério de Educação, a Política Nacional de Educação sob a
perspectiva da Educação Inclusiva. O documento traz marcos históricos e legais, relatando as
concepções de escola /educação inclusiva ao longo do tempo, e apresentando as interpretações da
educação especial, bem como as medidas tomadas para romper com as práticas educacionais que
resultam na desigualdade social de diversos grupos por meio da promoção de diretrizes que
regulamentam os serviços da educação especial.

A Política Nacional de Educação sob a perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo
enfatizar e garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação numa escola de ensino
regular, traçando as diretrizes necessárias aos sistemas educacionais para o atendimento das
necessidades educativas especiais do público-alvo da temática, de modo a garantir uma educação
especial transversal, isto é, um ensino que abrange todos os níveis, etapas e modalidades
educacionais; o envolvimento da família e da comunidade na tomada de decisões; e acessibilidade de
modo geral, além da oferta do atendimento educacional especializado. (BRASIL, 2008).

A Educação Inclusiva traz uma prática que rompe com a exclusão de qualquer minoria, mas para isso
a escola precisa estar apta para a diversidade. Porém, a organização das escolas se faz por meio de
práticas educativas que negam as diferenças, uma vez que partem do pressuposto de que todos somos
iguais. Sendo resultantes de um método tradicional, característicos de pensamentos prontos e
ausência de diálogo, implicam no não desenvolvimento do pensamento crítico e na não valorização
das culturas singulares.

Pacheco (2012) destaca a necessidade de haver uma reconfiguração nas práticas escolares em busca
da adoção de uma pedagogia diferenciada, comentando sobre a questão da carência das instituições
de formação inicial de professores em relação às estratégias didático-pedagógicas voltadas para uma
educação inclusiva. Geralmente, seja nas instituições de ensino superior ou na educação básica, a
ideia de inclusão não se concretiza e acaba mascarando a realidade excludente. A metodologia
tradicionalista forma professores adeptos a práticas repetitivas e não inovadoras que reforçam, em
suas aulas, um modelo social excludente, não abrindo espaços para a inclusão escolar.

Por vezes, até professores que se digam inclusivos, que buscam novas estratégias e diversificam suas
práticas, sedem ao ciclo vicioso do descaso à educação inclusiva, provavelmente por se encontrarem
sozinhos na realização de um trabalho coletivo. A solidão docente pode resultar em professores
desmotivados, dificultando o processo de ensino-aprendizagem e colaborando para a existência da
solidão discente, que não é resultado exclusivo das práticas dos professores, mas de diversos fatores
tais como os advindos do ambiente familiar.

Por isso, a formação de professores qualificados se faz necessária para atender as necessidades
singulares e para o desenvolvimento de atividades, diferentes daquelas ofertadas na sala de aula
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comum, para o atendimento educacional especializado, não substituindo à escolarização. Esse
atendimento deve complementar e/ou suplementar a formação dos educandos com visando a
autonomia e independência dentro e fora do âmbito escolar (BRASIL, 2008).

2.3 Lei Brasileira de Inclusão (2015)

Também conhecida como Estatuto da pessoa com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoas
com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015) tem como objetivo assegurar e permitir a
promoção dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, em condições de
igualdade, tendo em vista a inclusão social e a cidadania. (Art. 1º)

Uma das mudanças primordiais é a concepção do que seria uma pessoa com deficiência. Momentos
anteriores à lei, a concepção relatava que a deficiência era uma condição da pessoa, sendo esta
considerada pessoa portadora de deficiência. Atualmente o termo, portadora de deficiência, entra em
desuso quando a condição de não eficiência passa, por meio da lei, a ser entendida como uma
situação/condição não acessível dos espaços físicos e social.

Além de garantir o acesso à comunicação, à informação e à justiça, ainda são descritos os direitos
fundamentais, tais como a saúde, o transporte e a educação.

A partir da promulgação dessa lei, muitas mudanças, especialmente no que diz respeito a educação,
corroboraram para a inclusão dos estudantes com deficiências nas escolas públicas, mudanças que
vão desde a estrutura arquitetônica da escola à organização e suas políticas.

A construção de novos prédios, espaços e produtos em geral, seguindo o modelo de desenho
universal descrito no art. 3º da lei, permite usufruir dos espaços públicos e privados de uso coletivo
sem necessidade de adaptações, contribuindo para a eliminação de algumas barreiras, tais como as
arquitetônicas e as urbanísticas. A lei ainda confere o uso de tecnologia assistiva, recurso que permite
a participação da pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida em atividades, por meio de
equipamentos e produtos utilizando metodologias e estratégias que visem a independência, a
autonomia promovendo a inclusão social.

A LBI declara, no seu artigo 28º, ser dever do poder público a realização de pesquisas em prol do
desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, bem como a elaboração e criação de
materiais didáticos e equipamentos, recursos e tecnologia assistiva, além do planejamento de um
projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado e a oferta de
profissionais de apoio. (BRASIL, 2015)

Contudo, os conhecimentos a respeito da legislação, em muitas instituições de ensino, seja ela
pública ou privada, fica apenas na teoria, enquanto que as pessoas com deficiências continuam
vivenciando práticas excludentes nas escolas que permanecem com as mesmas políticas e estrutura
organizacional.

3. Adaptação Curricular e o Ensino de Ciências Naturais

Diante de tempos em que a tecnologia e o conhecimento científico são cada vez mais valorizados, a
formação de professores de Ciências se torna um desafio quando a demanda social é transformar o
conhecimento científico em conhecimento escolar, a fim de formar alunos cidadãos para a vida e
aptos para ingressar no mundo do trabalho.

A formação de professores de Ciências é de suma relevância para o desenvolvimento do
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conhecimento escolar e científico, pois, através da colaboração de profissionais que incorporem e
tragam novas estratégias para encurtar a distância entre os avanços da Ciências e a realidade dos
estudantes das escolas públicas pode levar os alunos à capacidade de relacionar os saberes científico,
experiencial e cotidiano promovendo a possibilidade de um processo de ensino-aprendizagem mais
eficiente. Sendo assim, a adaptação curricular se faz necessária uma vez que busca e permite
desenvolver estratégias na ação docente mediante as peculiaridades de cada discentes, favorecendo o
desenvolvimento satisfatório do processo de aprendizagem, ponderando que o processo de
ensino-aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva implica atender às necessidades
educativas individuais dos educandos.

Conforme a Declaração de Salamanca (1994), o currículo deveria ser adaptado e oferecer os recursos
necessário a superação das dificuldades da criança estando, a escola, preparada para ensinar a todos
independente de suas dificuldades, ao invés do aluno ter que se adaptar ao modelo educacional da
escola. (UNESCO, 1994).

As adaptações curriculares devem ser feitas de modo a ofertar projetos educativos que proporcionem
de modo adequado, aos discentes com necessidades educativas especiais, os conhecimentos
científicos e escolares com as condições que lhe são necessárias para o seu desenvolvimento e
exercício da cidadania com autonomia. Segundo Heredero (2010), a promoção de uma educação para
todos determina: [...] “mudanças nos processos de gestão, na formação de professores, nas
metodologias educacionais, etc. com ações compartilhadas e práticas colaborativas que respondam às
necessidades de todos os alunos.”.

No entanto, para Colombari (2006) no cotidiano escolar existem desafios, resultantes da política, da
economia, e da realidade social, que dificultam o trabalho do professor, tais como a quantidade de
aluno em sala, a falta de formação adequada para o docente, a ausência de laboratórios nas escolas
públicas deixando os professores a mercê da sua própria disposição e criatividade para desenvolver
material pedagógico para aulas práticas de Ciências, por exemplo.

4. Aspectos Metodolóogicosa

Esse trabalho foi pensado em duas bases metodológicas, a saber: utilizamos como procedimentos
metodológicos a pesquisa qualitativa e a pesquisa documental.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, visto que, trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis, conforme explica Minayo (2001). Aplicada inicialmente em estudos
de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu
campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação.

Além disso, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa apresenta como
características os seguintes pontos:

• objetivação do fenômeno;
• hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o

global e o local em determinado fenômeno;
• observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural;
• respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações

teóricas e seus dados empíricos;
• busca de resultados os mais fidedignos possíveis; e,
• oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.
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Quanto aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa documental, tendo em vista que busca iremos
apresentar um conjunto de propostas de atividades de Ciências Naturais adaptadas.

Sobre a coleta dos dados, elaboramos as seguintes etapas: a) seleção dos conteúdos de Ciências
Naturais; e, b) elaboração das propostas de atividades adaptadas, a partir do conteúdo, apontando a
proposta de atividade, o tema e a descrição do “como fazer”.

5. Sugestões de atividades de Ciências Naturais adaptadas para o estudante com deficiência

A escola inclusiva é aquela que oferece uma educação para todos, respeitando as diferenças e
proporcionando oportunidades educacionais de acordo com as necessidades educativas especiais de
cada aluno. Assim sendo, alunos típicos e atípicos podem se desenvolver num grupo heterogêneo
aprendendo a conviver com a diferença. As atividades inclusivas são estratégias de práticas
pedagógicas, que corroboram para a construção do conhecimento dos alunos com deficiência.

As sugestões apresentadas a seguir objetivam envolver os estudantes com deficiências e promover a
aprendizagem dos conteúdos de ciências nas salas de aulas regulares.

Proposta de Atividade 1: Livro dos animais

Tema: Habitat e alimentação

Descrição:

Essa atividade objetiva apresentar, por meio de imagens, animais que habitam em diferentes locais e
que possuem hábitos alimentares peculiares. É importante, antes da aplicação da atividade, fazer
perguntas estratégicas para despertar a curiosidade dos alunos, tais como: Que animal é esse? Você
já viu esse animal? Você sabe o que ele come?

O livro dos animais consiste em um material feito de papelão plastificado e decorado a caráter, com
aplicação de figuras, que mostram os animais, organizadas de modo a deixar espaços para encaixar a
resposta numa imitação de quebra-cabeça. Ainda possui peças, feitas com o mesmo material, e com
figuras que mostram os habitats e a alimentação dos animais, para que os alunos possam fixá-las ao
lado do animal correspondente.

Proposta de Atividade 2: Cruzadinha

Tema: Frutas

Descrição:

A cruzadinha é feita com material reciclado. Usando papelão para fazer a base em formato de
quadrado e tampinha de garrafa pet para construir a cruzadinha em alto relevo, em cima da base de
papelão. O alto relevo feito com as tampinhas permite a criança identificar a quantidade de letras que
a palavra tem. A atividade também possui pequenas peças de papelão, em formato circular, onde
estão as letras para a formação das palavras, para serem grudadas, por meio de velcro, nas tampinhas.

São necessárias frutas, podendo ser reais ou de brinquedo, para que o aluno tenha o contato manual.
Essa atividade permite ao aluno com deficiência, especialmente os com deficiência visual, trabalhar
o tato, ao tocar as frutas para identifica-las, além de auxiliar na leitura e na construção das palavras
ao montar a cruzadinha.
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Proposta de Atividade 3: Quebra-cabeça

Tema: Corpo humano

Descrição:

A atividade busca ajudar o aluno a identificar as partes do corpo e a funcionalidade de cada uma
delas. Consiste em uma base retangular de papelão, com um formato de um corpo humano
desenhado. Nas duas laterais da base, são desenhados retângulos com o nome da parte do corpo
escrito com letra maiúscula, escura e grande, de modo a formarem colunas. Em cada quadrado e em
cada parte do corpo deve ter um palito de picolé enfiado na base para que, com o auxílio de uma
linha/cordão, a criança possa fazer a ligação da palavra com a parte do corpo representante,
enrolando cada extremidade da linha/cordão no palito.

A atividade ainda possui partes do corpo feitas separadamente e recordadas de modo a formarem
peças soltas para serem encaixadas em cima do desenho da base, essas peças são feitas de papelão e
plastificadas para que tenha uma maior durabilidade.

Além de promover uma interação e despertar o interesse do estudante, essa atividade também
colabora para o desenvolvimento da coordenação motora fina, uma vez que desafia o aluno a enrolar
a linha no palito.

Proposta de Atividade 4: Trinca das estações

Tema: Estações do ano

Descrição:

A atividade possibilita a identificação e caracterização de cada estação do ano por meio de figuras e
palavras. É constituída por quatro folhas plastificadas, uma para cada estação (primavera, verão,
outono e inverno), contendo o nome da estação e um quadrado em branco, onde serão colocadas três
figuras, plastificadas. As peças podem ser colocadas por meio de velcro, ou apenas organizadas sem
algo para prender.

Também possui letras feitas separadamente, podendo ser em EVA ou papelão, para que a criança
formule três palavras referentes a cada estação como, por exemplo, frio, neve e chuva, que
representam o inverno. Essas palavras devem, juntamente com as figuras, serem organizadas no
quadrado da estação.

Essa atividade ainda colabora para o desenvolvimento da noção de organização, visto que eles
precisam organizar as palavras e as figuras dentro de um único quadrado e favorece a leitura e escrita
por meio do contato com as letras e as palavras.

6. Considerações Finais

Tendo conhecimento dos objetivos de uma escola inclusiva, é indispensável destacar os desafios que
dificultam a promoção de uma educação voltada para todos, tais como a falta de acessibilidade nas
escolas públicas, e as estratégias necessárias para superar as barreiras que impedem o
desenvolvimento dos estudantes, em prol da educação inclusiva como, por exemplo, as mudanças
necessárias a serem feitas nos currículos das escolas.
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Um dos caminhos para promover a inclusão de alunos com deficiência nas salas de aula de ensino
regular se faz por meio da criação e aplicação de atividades adaptadas que podem envolver esses
estudantes tendo como principal objetivo o desenvolvimento da sua autonomia e preparação para
uma vida mais independente, além de proporcionar um desenvolvimento cognitivo e apreensão dos
conteúdos escolares.

Mas para tanto, é de muita importância a formação inicial e continuada de professores com
capacitação para atender o público-alvo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva,
bem como políticas públicas voltadas para a educação, pois apesar dos avanços já alcançados, ainda
se encontram escolas com práticas educativas excludentes.
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