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RESUMO: Ao olhar para as crianças que possuem necessidades especiais e 
precisam estar inseridas em um contexto como a escola, observam-se os desafios 
existentes nos processos de socialização no qual esta criança passa.  
Assim esta pesquisa propõe buscar alternativas por meio de práticas pedagógicas 
relacionadas com as tecnologias digitais que fomentem o acolhimento das crianças 
com deficiência visual (cegas), no ensino regular, em um processo de inclusão nas 
escolas. A pesquisa caracterizou-se por ser do tipo pesquisa-ação com um total de 
um aluno envolvido diretamente nas práticas pedagógicas. Como referencial teórico 
apresenta-se no formato de linha do tempo com as leis sobre a Inclusão nas 
escolas, no Brasil, as políticas públicas para a educação inclusiva, inclusão digital, 
diretrizes da LDB e as Tecnologias Assistiva e como a legislação brasileira 
preconiza tais questões. Considerando um melhor atendimento, foi elaborado um 
material pedagógico com alguns jogos educacionais, para crianças com deficiência 
visual na educação infantil, especificamente na faixa etária de 04 anos. Como 
principal resultado desta pesquisa o relato das práticas pedagógicas que 
viabilizaram e auxiliaram a criança.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais, Educação Inclusiva, Práticas 
pedagógicas para educação inclusiva, inclusão digital, legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das tecnologias na sociedade as relações têm se 

transformado nos diferentes cenários. Tais mudanças apresentam que desde a 

infância, as crianças já têm contato com um dispositivo tecnológico, como os jogos 

online que por meio do uso lúdico, se tornam mais interessante do que o conteúdo 

apresentado pelo professor tradicional que utiliza o quadro. Ramos (2013a, p. 20) 

destacou a importância dos jogos no desenvolvimento infantil principalmente nos 

aspectos cognitivos. Deste modo, as atividades diversificadas que motivam o aluno 

devem fazer parte da rotina das salas de aula. 

Ao trabalhar com as diversidades dos estudantes na educação infantil é 

perceptível que um simples jogo ou uma atividade pedagógica digital podem 

contribuir para o aprendizado e desenvolvimento da criança que por diversos 

motivos não está interessada e motivada o suficiente em aprender através dos 

métodos tradicionais de ensino.  

Em diversas situações, com o auxílio de dispositivos tecnológicos como o 

computador a criança consegue explorar e desenvolver novas habilidades que 

influenciam diretamente na atenção e memorização do conteúdo, através da 

ludicidade. 

Atualmente as crianças no seu brincar envolvem-se com as tecnologias 

digitais. Entre os inúmeros usos das tecnologias digitais é preciso observarmos o 

contexto de acessibilidade que estes dispositivos podem proporcionar para o 

usuário. De acordo com Pereira (2016) o cotidiano de uma pessoa com deficiência 

também pode ser facilitado pelo uso das tecnologias disponíveis.  

Segundo Pereira (2016) algumas habilidades cognitivas que são essenciais 

para a aprendizagem são encontradas através de análises em alguns jogos, como, 

atenção, concentração, memorização.  

Ao olhar para o sujeito que tem necessidades especiais e que irá inserir-se 

em um contexto como a escola, esta pesquisa apresenta através da aplicação de 

jogos pedagógicos para crianças da educação infantil com deficiências visuais a 

sua importância desde momentos de socialização dos alunos com deficiências, 

como a viabilização de novas práticas para a educação inclusiva tendo como 

suporte ao uso de tecnologias digitais. 



 
Ao buscar por meio de práticas lúdicas com a perspectiva do 

desenvolvimento da aprendizagem voltada para jogos e brincadeiras, esta pesquisa 

apresenta o seguinte questionamento: Como e quais atividades lúdicas podem 

auxiliar no processo de ensino de crianças com deficiências visuais?  

Justifica-se estudar esta temática com o objetivo de pensarmos em 

alternativas que fomentem o acolhimento dos alunos com deficiência no ensino 

regular, em um processo de inclusão desses alunos as escolas devem formar 

professores e adotar medidas para melhor atendê-los, preparando o material 

pedagógico inclusivo para essas crianças baseados no princípio da equidade. 

A motivação de pesquisar sobre esse tema ocorreu pelo cotidiano da 

pesquisadora e pela vivência nesta área como professora de laboratório de 

informática, na rede municipal de ensino, além das observações feitas durante as 

aulas de informática, observou-se a necessidade com a falta de material para esse 

público de crianças com deficiências.  

Deste modo a seguinte pesquisa apresenta como objetivo geral: 

Apresentar práticas pedagógicas para estudantes com deficiências visuais 

na educação infantil, pré-escola.  

A pesquisa apresenta como objetivos específicos: 

● Viabilizar práticas na educação inclusiva; 

● Identificar estratégias que aumentem o engajamento do aluno; 

● Desenvolver momentos de socialização dos alunos com deficiências, com os 

alunos que não possuem deficiências.  

 

  



 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa teve o cunho exploratório e fez uma referência da 

relevância dos jogos pedagógicos no ensino de crianças com deficiência visual na 

fase da Educação Infantil, pré-escola de 05 anos, com 24 alunos, sendo um com 

deficiência auditiva e um com cegueira.  

Será desenvolvida uma prática pedagógica baseada em uma atividade 

composta por dois momentos lúdicos com estes estudantes. Sendo o primeiro 

momento realizado em sala de aula, no qual os estudantes irão realizar a seguinte 

atividade, a de preencher as formas geométricas, utilizando materiais com texturas 

para que o estudante com deficiência consiga sentir esta forma. 

O segundo momento da prática pedagógica está em realizar a transposição 

para o meio digital. A partir do que este estudante desenvolveu ao fazer estas 

formas será trabalhada a representação digital.  

A fim de estimular a construção e socialização, a turma será dividida em 

grupos e a partir das formas realizadas com texturas os alunos precisarão por meio 

do tato sentir as formas feitas pelos colegas e responder que forma se trata.  

Os instrumentos utilizados para o levantamento de informações será uma 

observação com o objetivo de apresentar quais jogos o aluno se adapta melhor, e 

a utilização de relato do aluno, bem como a gravação das ações executadas pelo 

aluno no computador.  

Serão utilizados programas específicos para o desenvolvimento dos jogos, 

programas específicos para gravar áudios.  

Também registradas através de fotos com desenhos dos alunos do momento 

de interação com os demais alunos, e com o aluno deficiente visual com o jogo 

digital.  

 
 

 

 

 

 

 



 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

A deficiência é um fenômeno global, frequentemente associado à pobreza, 

com impactos políticos, econômicos, culturais e sociais, e implicações para a 

sociedade como um todo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU), estima-se que 15,3% da população mundial (cerca de 978 milhões de 

pessoas dos estimados 6,4 bilhões de habitantes em 2004) possuíam “deficiências 

graves ou moderadas”, enquanto 2,9% ou cerca de 185 milhões enfrentavam 

“deficiências graves”.  

Segundo dados do Censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) 2010 há no Brasil cerca de 45,6 milhões de pessoas com deficiência, o que 

corresponde a 23,92% da população brasileira.  

A Declaração de Salamanca visa propor as “Regras Padrões sobre 

Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências", a qual demanda 

que os Estados assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte 

integrante do sistema educacional, formada por delegados da Conferência Mundial 

de Educação Especial, representando 88 governos e 25 organizações 

internacionais em assembleia em Salamanca, na Espanha, entre 7 e 10 de junho 

de 1994.  

No referido documento foi reafirmado o compromisso para com a educação 

de todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 

especiais dentro do sistema regular de ensino e endossamento a estrutura de ação 

em Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões do governo, são 

fundamentadas. 

 

 

 

 

 

 



 
3.2 A INCLUSÃO DIGITAL E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Neste tópico abordaremos sobre a Inclusão digital e educação Inclusiva, 

como é fundamentada as leis no Brasil e a evolução destas para proporcionar uma 

aprendizagem mais efetiva. 

Esse novo olhar gerou a necessidade de mudanças estruturais em relação 

às políticas públicas voltadas para esse segmento. As medidas caritativas e 

assistencialistas tiveram que ser revistas e modificadas, para dar lugar ao 

protagonismo das pessoas com deficiência na condução dos assuntos que lhes 

dizem respeito no campo público. 

Os espaços públicos e de uso coletivo não poderiam mais ser excludentes; 

a acessibilidade ao meio físico, ao transporte, à comunicação e à informação 

deveria ser provida a fim de garantir que todos, sem exceção, pudessem fruir de 

seus direitos com equiparação de oportunidades. Assim, todo um marco legal 

nacional deveria ser construído para que a igualdade de oportunidades fosse 

garantida. (FERREIRA, Antônio José, p.17, 2012). 

Constituição Federal de 1988, então, o assunto foi definitivamente inserido 

no marco legal, de forma abrangente e transversal. No Capítulo II da Constituição, 

que trata dos Direitos Sociais, o inciso XXXI do artigo 7º proíbe qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 

deficiência. 

Na seção sobre Educação, artigo 208, é garantido o atendimento educacional 

especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

A partir de então, diversas normas regulamentadoras sobre pessoas com 

deficiência foram editadas.  



 

 

Tabela 2 Linha do tempo Normas Inclusão 
  



 
Vale ressaltar, por exemplo, que a terminologia acompanhou a mudança de 

compreensão sobre a deficiência, e termos como “deficiente”, “portador de 

deficiência”, “portadores de necessidades especiais” estão sendo substituídos pela 

expressão consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência: “pessoa com deficiência”, que busca destacar a pessoa em primeiro 

lugar.  

A definição de pessoa com deficiência presente na Convenção chancela 

essa nova percepção, pois demarca a importância e o papel das barreiras existentes 

no meio como fator limitador para a plena inclusão. (FERREIRA, Antônio José, p.20, 

2012). 

  

3.3 INCLUSÃO NO BRASIL - LDB  

 

O conceito de Educação Especial classificava as crianças com 

desenvolvimento diferente do “senso comum” com a necessidade de frequentar 

escolas diferenciadas. Com essa base, foram criadas as Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAEs), e demais instituições para alunos com autismo 

ou surdez. 

Em 1996 o Governo Federal aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), de nº 9.394. E consequentemente houve uma exigência de todas 

as escolas oferecer atendimento aos alunos com necessidades especiais. 

A institucionalização da lei também mudou a forma como a sociedade e a 

escola devem avaliar a educação de crianças com deficiência. A inclusão escolar 

tem diretamente o intuito de promover a integração entre os alunos com 

desenvolvimento padrão e os que apresentam outras formas diferentes de 

aprendizado. 

No artigo 58, a LDB define que a educação especial deve ser oferecida na 

rede regular de ensino, para qualquer educando com deficiência, seja ela, 

transtorno de desenvolvimento ou altas habilidades. 

Para tanto, cabe à escola oferecer apoio especializado nos casos em que o 

aluno necessitar um atendimento mais individualizado. A lei abrange não apenas as 

escolas de nível fundamental e médio, ela também obriga o cumprimento da 

exigência para a educação infantil. 



 
Nesse sentido, as escolas precisam aprimorar os métodos de ensino e 

práticas utilizadas em sala de aula para que o aluno especial possa desenvolver 

suas habilidades. 

Também é dever na escola de educação infantil criar metodologias diferentes 

de avaliação dos educandos de acordo com o grau de deficiência ou segundo o alto 

grau de habilidade. 

Para complementar, em 1999 o Governo Federal aprovou o Decreto nº 

3.298 que apresenta normativas para a integração das pessoas com deficiência, 

física ou mental. 

Desse modo, o aluno que requisitar atenção especial tem direito a ingressar 

na educação infantil a partir dos primeiros meses de vida. Cabe à escola criar uma 

equipe treinada para atender as demandas da criança e oferecer orientações 

pedagógicas de acordo com o perfil do aluno. 

A criança só poderá ser encaminhada para uma instituição de ensino 

especializada quando ela não se adaptar aos processos educacionais do ensino 

regular. Para isso, cabe à escola conversar com os pais e encontrar o melhor 

método para o educando. 

 

3.4 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

3.4.1 Conceito 

 

Tecnologia Assistiva - TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar 

todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 

vida independente e inclusão. (BERSCH &TONOLLI, 2006) 

Para Radabaugh, (1993) “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna 

as coisas mais fáceis, para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis”. (BERSCH, p.2, 2013). 

Cook e Hussey (1995) definem a TA citando o conceito do ADA - American 

with Disabilities Act, como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias 

e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais 

encontrados pelos indivíduos com deficiências”. (COOK & HUSSEY, 1995). 



 
Dentro das TAs, o conjunto de hardware e software especialmente idealizado 

para tornar o computador acessível a pessoas com privações sensoriais (visuais e 

auditivas), intelectuais e motoras. São exemplos de dispositivos de entrada os 

teclados modificados, os teclados virtuais com varredura, mouses especiais e 

acionadores diversos, software de reconhecimento de voz, dispositivos apontadores 

que valorizam movimento de cabeça, movimento de olhos, ondas cerebrais 

(pensamento), órteses e ponteiras para digitação, entre outros. 

Como dispositivos de saída podemos citar softwares leitores de tela, software 

para ajustes de cores e tamanhos das informações (efeito lupa), os softwares 

leitores de texto impresso (OCR), impressoras braile e linha braille, impressão em 

relevo, entre outros. 

Esses dispositivos de acordo com (TONOLLI José e BERSCH Rita, 1998), 

auxiliam na vida do sujeito.  

 

3.4.3 A Legislação Brasileira em TA e as Ações Governamentais 

 

Apesar de a legislação brasileira apontar para o direito do cidadão com 

deficiência da concessão dos recursos de tecnologia Assistiva dos quais necessita, 

estamos no início de um trabalho para o reconhecimento e estruturação desta área 

de conhecimento em nosso país. Inicial também é o estágio de incentivos à 

pesquisa e à produção nacional de recursos de TA, que venham a atender a grande 

demanda reprimida existente, no entanto, passos importantes estão acontecendo 

nestes últimos anos. 

No que se refere à legislação nacional podemos mencionar a promulgação 

do Decreto 3.298 de 1999, que no artigo 19, fala do direito do cidadão brasileiro com 

deficiência as Ajudas Técnicas. 

Nele consta que: “Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste 

Decreto, os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais 

motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo 

de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de 

possibilitar sua plena inclusão social. (BERSCH, 2013) 

 

 



 
3.5 CONCEITO DE DESIGN UNIVERSAL 

 

De acordo com (Muller,2013) o termo Design Universal foi utilizado pela 

primeira vez nos anos 70, pelo norte-americano Ronald Mace, um arquiteto 

cadeirante: 

Naquele momento, o termo foi relacionado apenas à arquitetura, 
mas com o passar dos anos e a sempre crescente evolução tecnológica, 
ampliou-se a utilização do termo nos campos de desenvolvimento de 
produtos de consumo, além de produtos de telecomunicação e de 
tecnologia da informação.  

Segundo a definição do Center for Universal Design (North 
Caroline State University, EUA), o propósito do Design Universal é gerar 
ambientes, produtos, serviços, programas e tecnologias acessíveis de 
forma a atender o maior número de pessoas, na maior extensão possível, 
sem a necessidade de adaptação ou design especializado. (MULLER, 
Mauro Adriano, 2013). 

 

O projeto universal é o processo de criar os produtos que são acessíveis para 

todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais, idade, ou 

habilidades.  

Os produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e de 

habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer ambiente 

ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, independentemente do 

tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade.  

O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele 

necessitam, é desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho Universal é, 

justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas 

com deficiências, assegurando que todos possam utilizar com segurança e 

autonomia os diversos espaços construídos e objetos. O mais importante aqui é 

observarmos que o Desenho Universal democratiza o espaço, a utilização de 

equipamentos e serviços, equiparando as pessoas nos valores da cidadania.  

Na década de 90, o próprio Ron criou um grupo com arquitetos e defensores 

destes ideais para estabelecer os sete princípios do desenho universal.  

Segundo Mara Gabrilli (2016) “Estes conceitos são mundialmente adotados 

para qualquer programa de acessibilidade plena, desenho universal, um conceito 

para todos”. (GABRILLI, Mara p.3, 2016). 

São eles: 



 
 

Tabela 2 Conceitos mundialmente adotados para qualquer programa de acessibilidade plena, 
desenho universal. 

      

 



3.6 SOLUÇÕES, EXPERIÊNCIAS E PROJETOS NACIONAIS 

 

A partir desses princípios vemos como na educação isso está aplicado, como 

no caso da solução para problemas educacionais e experiências de uso das 

Tecnologias nas Escolas Municipais de Senador Canedo. 

No decorrer do processo histórico da educação inclusiva em Senador 

Canedo, muitos foram os desafios enfrentados pelos professores de recurso, 

professores regentes e os profissionais de apoio envolvidos no atendimento aos 

estudantes com deficiência.  

Boa parte desses alunos chegaram à escola tardiamente, a maioria ficava 

em casa sob os cuidados de seus familiares, pois o ensino regular para o estudante 

com deficiência era opcional, tendo como alternativa, a escola especial.  

Deste modo, a escola durante muitos anos realizou juntamente com a equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Senador Canedo, 

palestras e orientações pedagógicas para essas famílias. 

Alguns estudantes apresentaram vários desafios para a equipe pedagógica 

das escolas; esses desafios se manifestavam das mais variadas formas: 

agressividade, choros constantes, agitação motora descontrolada, isolamento, além 

das dificuldades de concentração, atenção e o interesse pelas atividades 

propostas.  

Para minimizar tal situação, foi iniciado um trabalho de orientação e 

acompanhamento psicológico, realizado na própria escola, atendendo estudantes, 

pais, profissionais de apoio e professores. 

 É importante destacar que as escolas da Rede Municipal de Ensino de 

Senador Canedo, atendem praticamente todas as deficiências: intelectual, física, 

auditiva, visual, múltiplas, autismo, Síndrome de Aspeger, transtornos 

desintegrativo da infância, altas habilidade/superdotação.  

Nas escolas onde havia grupos de estudantes com deficiência intelectual que 

já estavam acostumados a conviver em ambientes escolares, a estratégia foi 

priorizar o processo de alfabetização, por meio de softwares, que oferecem recursos 

audiovisuais coloridos e atrativos, para iniciar o processo de intensificação de 

situações relacionadas à leitura, escrita e raciocínio lógico.  

Outra experiência, que merece destaque, é de um estudante da Educação 

de Jovens e Adultos - EJA, com deficiência visual que foi alfabetizado a partir dos 



 
40 anos de idade, como realização de um sonho antigo. Depois de ser alfabetizado 

na EJA, tornou-se um exímio escritor e já teve seus textos publicados nas três 

edições municipais do livro de poesia e crônicas destinados a todos os alunos da 

EJA do município de Senador Canedo, independente da sua condição física e 

intelectual.  

Vale ressaltar que os estudantes com deficiência visual receberam da 

SEMEC máquinas Braille para que todos pudessem dar continuidade em suas 

atividades em casa. 

 Em todas as instituições de ensino do município, o estudante com deficiência 

visual conta com diversos recursos: softwares, lupa eletrônica, scanner, impressora 

Braille e notebooks exclusivos para seu uso, garantindo assim, a oportunidade para 

que esses estudantes além de dar continuidade aos seus estudos possam 

conquistar autonomia intelectual, social e econômica.  

As TICS e diferentes pesquisas têm demonstrado a importância dessas 

tecnologias no processo de construção dos conhecimentos desses alunos. 

No caso dos deficientes visuais os três sistemas mais utilizados no Brasil hoje 

são o DOSVOX, o VIRTUAL VISION e o JAWS.  

Os dois primeiros são projetos nacionais, sendo o DOSVOX bastante 

utilizado por ser relativamente fácil de aprender, gratuito (na sua versão reduzida) 

e de processamento rápido.  

Quanto ao JAWS, é um sistema americano, há pouco tempo traduzido para o 

português. 
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e de processamento rápido.  



 
Quanto ao JAWS, é um sistema americano, há pouco tempo traduzido para 

o português.1 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de estudar esta temática e pensar em alternativas que 

fomentem o acolhimento dos alunos com deficiência visual, no ensino regular, em 

um processo de inclusão nas escolas, os professores precisam adotar medidas para 

melhor atendê-los. Este processo inicia desde o planejamento pedagógico, 

preparando o material pedagógico inclusivo para essas crianças, baseados no 

princípio da equidade. 

Deste modo a pesquisa teve como objetivo apresentar alguns jogos 

educacionais, para crianças com deficiências visuais, baixa ou grave na educação 

infantil, especificamente na faixa etária de 04 anos. 

Pretende viabilizar práticas na educação inclusiva, com propósito de 

identificar estratégias que aumentem o engajamento do aluno, proporcionando 

momentos de socialização com os alunos que não possuem deficiências.  

No primeiro momento a atividade realizada em sala compreendeu trabalhar 

com as formas geométricas, utilizando materiais com texturas para desenvolver a 

parte sensorial, as atividades sensoriais são de grande importância, pois ajudam no 

desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social dos pequenos. ... Por 

isso, as brincadeiras sensoriais são tão importantes na infância. 

Para Bárbara Zanini “Tendo em conta o sentido que a visão fornece, por volta de 

80% da informação, se conclui a importância da estimulação dos outros sentidos no 

deficiente visual. O caso dos portadores de cegueira, os sentidos como o tato e a 

audição devem ser estimulados, ignorando qualquer potencial de visão”.2 

Foi apresentado aos alunos diversas formas geométricas onde estes 

deveriam falar o nome e realizar a colagem de materiais, como sagu, milho e feijão. 

Por ser uma atividade lúdica, os alunos ficaram empolgados, porém, 

realizaram corretamente, socializando com o aluno deficiente visual todos os 

materiais. 

A etapa seguinte da atividade foi realizada, e resumiu-se em vendar os 

alunos, onde os mesmos, através do toque, identificaram cada forma apresentada. 

                                                      
2 ZANINI BÁRBARA: A IMPORTÃNCIA DA ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL DO DEFICIENTE 

VISUAL E O PAPEL DA FAMÍLIA NESTE PROCESSO. Disponível em:  
http://www.psiquiatriainfantil.com.br/congressos/uel2007/140.htm 



 
Na terceira etapa, a atividade realizada através do acesso a uma prática 

digital que foi desenvolvida através de sites com práticas pedagógicas online,  

Para a terceira etapa foi selecionado atividades como sequências de formas, 

jogos com sombras, no site e Atividade Serie Inicial.  

  



 

 

Figura1 e  2 : Momento em que o aluno deficiente visual está tocando na figura 
para fazer o reconhecimento da forma geométrica estrela. 

 



 

 

Figura 3 e 4 A professora faz a explicação para o aluno deficiente visual e os 
demais alunos para os mesmos tentarem reconhecer qual forma estão sendo 
apresentados a eles 



 

 

Figura 5 e 6 Momento onde foi explicado o que cada aluno deveria realizar, e a 
socialização do aluno deficiente visual com os demais alunos da sala.  



 

 

Figura 7: As crianças utilizando o computador para identificar as formas 
geométricas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 8: Momento da realização da atividade online no Computador com as 
formas geométricas, onde cada aluno encaixava cada forma de acordo com o 
desenho.  



 

 

Figura 9: A atividade online no computador foi realizada com todos os alunos da 
Educação infantil de 4 anos.  

 

 

 

 

 

  



 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência em preparar a atividade com as figuras geométricas e trabalhar 

diretamente auxiliando uma criança deficiente visual, realizar a socialização com os 

demais, foi interessante, onde foi possível observar o envolvimento de todos os 

sujeitos para produzir as formas geométricas, após a primeira fase da atividade, 

podemos desenvolver uma atividade no computador contemplando todos os alunos, 

que gostaram e conseguiram realizar as atividades com êxito.   

Embora nas experiências que foram abordadas, alcançamos resultados 

satisfatórios mas alguns desafios surgiram. Desafios que são enfrentados por várias 

escolas no seu dia-a-dia, para incluir o aluno deficiente visual junto às práticas 

pedagógicas, e tornar a escola um ambiente verdadeiramente inclusivo com o 

objetivo de formar esta criança.  

Buscar um ambiente inclusivo é fundamental, contudo apresentam-se 

desafios como a falta de recursos disponíveis e apropriados. Inicialmente a prática 

pedagógica seria a utilização da lousa como uma ferramenta online, mas por não 

existir um suporte técnico na escola, não foi possível realizar a instalação da 

mesma. É importante realçar que a adequação para a atividade de reconhecimento 

das formas geométricas necessitou do envolvimento de todos com 

comprometimento e dedicação, para atingir os objetivos propostos.   

A partir do desenvolvimento e aplicação deste trabalho na Educação Infantil, 

considera-se a demanda em promover políticas públicas que fomentem a formação 

docente voltada para uma educação inclusiva. Além disso, considera-se que os 

materiais pedagógicos utilizados nessa etapa de formação infantil, na qual a criança 

está iniciando o processo de socialização e fortalecendo a aprendizagem em um 

espaço coletivo como a escola devem ser pensados para que contemplem tais 

objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 REFERÊNCIAS 
 

BERSCH RITA: INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA ASSISTIVA: Tecnologia e 
Educação. Porto Alegre, 2013. 
http://www.revistacliche.com.br/2013/04/o-design-universal/ 
 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na 
Área das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 
(http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf, 2001) acesso em 
06/10/2019. 
 

FERREIRA, Antônio José: Avanços das Políticas públicas para pessoas com 
deficiência. Uma análise a partir das conferências nacionais, p.20, 2012.  
 

MONTOAN, M. T. E. (2003). Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como fazer? 
São Paulo: Editora Moderna, 2003. 
 

RODRIGUES, E.B.T; SILVA, J.A; SANTOS, R.C.F. Importância das Tecnologias 
na Educação Inclusiva. 
 

 4 PONTOS IMPORTANTES SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: Compreenda as diferenças entre educação inclusiva e especial. 
Disponível em: https://educacaoinfantil.aix.com.br/inclusao-escolar-na-educacao-
infantil/#comments . Acesso em 06/10/2016 
 
ZANINI BÁRBARA: A IMPORTÃNCIA DA ESTIMULAÇÃO ESSENCIAL DO 
DEFICIENTE VISUAL E O PAPEL DA FAMÍLIA NESTE PROCESSO. Disponível 
em:  http://www.psiquiatriainfantil.com.br/congressos/uel2007/140.htm 
 


