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“Somos nós que definimos o outro (...). E 

a alteridade do outro permanece como 

que reabsorvida em nossa identidade e a 

reforça ainda mais (...). A partir deste 

ponto de vista, o louco confirma a nossa 

razão (...); a criança a nossa maturidade; 

o selvagem, a nossa civilização; o 

marginalizado, a nossa integração; o 

estrangeiro, o nosso país; e o deficiente, a 

nossa normalidade”. 

 

Larrosa e Lara 
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RESUMO 

 

 

A Educação Inclusiva descende de muitos estudos e práticas que tem o intuito do 
exercício pleno da cidadania, assegurando o direito dos alunos de construírem seus 
conhecimentos juntos, inseridos no ensino regular. Para que esse direito seja 
preservado, a escola deve assistir todos os educandos, buscando a valorização da 
heterogeneidade, tratando-os com equidade. Desta maneira, esta pesquisa 
desenvolvida no âmbito da Licenciatura em Ciências da Natureza, da Unipampa, 
campus Dom Pedrito, objetivou inventariar os materiais disponíveis nas salas de 
AEE de duas escolas públicas, verificando os relacionados ao Ensino de Ciências e 
ainda, se estes, possuíam indicações para o aluno autista. A metodologia 
caracteriza-se quantos aos objetivos como explicativa, quanto à abordagem como 
qualitativa e quanto aos procedimentos no primeiro momento como um 
levantamento e logo, como estudo de caso. Teve como lócus as salas de AEE de 
duas escolas da rede pública de Dom Pedrito-RS e como sujeitos os alunos autistas 
inseridos nesse contexto. Foi desenvolvido em sete etapas, através destas verificou-
se que grande parte dos materiais são destinados para o estudo das áreas de 
Matemática e Português, direcionados as séries iniciais do Ensino Fundamental, não 
tendo indicação ao ensino do autista.  Conclui-se que a inclusão de alunos autistas 
no contexto escolar é uma realidade possível e que o uso de recursos adequados, 
elaborados a partir dos interesses e da realidade dos sujeitos facilitam a interação, 
estabelecendo laços de amizade e de confiança, propiciando seu desenvolvimento 
pessoal através do estímulo na busca pelo protagonismo na construção do seu 
conhecimento.  

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Transtorno do Espectro autista. Ensino de 

Ciências. Materiais pedagógicos. Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

 

Inclusive Education comes from many studies and practices aimed at the full 
exercise of citizenship, ensuring the right of students to build their knowledge 
together, inserted in regular education. In order for this right to be preserved, the 
school must attend to all students, seeking the valorization of heterogeneity, treating 
them with equity. In this way, this research developed in the scope of the Degree in 
Natural Sciences of Unipampa, Campus Dom Pedrito, aimed at inventorying the 
materials available in the ESA rooms of two public schools, verifying those related to 
Science Teaching and, if they had for the autistic student. The methodology 
characterizes how many to the objectives as explanatory, as to the approach as 
qualitative and as to the procedures in the first moment as a survey and soon as a 
case study. It had as a locus the ESA rooms of two schools of the public network of 
Dom Pedrito-RS and as subject the autistic students inserted in that context. It was 
developed in seven stages, through these it was verified that a great part of the 
materials are destined for the study of the Mathematics and Portuguese areas, 
directed the initial series of Elementary School, not having indication to the autistic 
teaching. It is concluded that the inclusion of autistic students in the school context is 
a possible reality and that the use of adequate resources, elaborated from the 
interests and the reality of the subjects facilitate interaction, establishing bonds of 
friendship and trust, propitiating their personal development through the stimulus in 
the search for the protagonism in the construction of its knowledge. 
 

Keywords: Inclusive education. Autistic Spectrum Disorder. Science teaching. 
Teaching materials. Technology.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Inclusão é permeada por heterogeneidade de significados, concepções e 

aspectos. Muitos utilizam a expressão, sem realmente saber o seu real significado, 

dessa forma torna-se importante conceituar, Sassaki (1997, p.41) apresenta a 

inclusão como: “o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em 

seus sintomas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”. Já 

Mantoan (2005, p.24) define a inclusão como “a nossa capacidade de entender e 

reconhecer o outro e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes de nós”. Sendo assim, a principal premissa da Educação Inclusiva, 

reafirmada pelas concepções teóricas apresentadas, é acolher a todos sem 

exceções, respeitando as diferenças. 

A história da inclusão esta relacionada com uma trajetória de exclusão, pois 

as pessoas com deficiência, por muito tempo foram abolidas do convívio social, 

sendo em muitos casos encaminhadas para instituições com o propósito de 

distanciá-las da comunidade. Sassaki (1997) ressalta que foi principalmente nos 

países desenvolvidos (Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália), na transição de 

década de 80 para 90, que iniciaram as primeiras classes e escolas inclusivas, 

movimento dos profissionais, pais e pessoas com deficiência, que contrariavam o 

sistema atual de Educação Especial e que foram responsáveis pelo 

desencadeamento de um novo olhar para o processo de inclusão.  

Sob esse entendimento, a inclusão escolar ultrapassa o lugar de segregação, 

e, estabelece de forma igualitária o acesso de todos à escola, bem como o direito ao 

desenvolvimento de suas habilidades. A garantia legal do ensino regular a todos os 

cidadãos inclui aqueles diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Justifica-se a escolha pelo estudo específico do Transtorno do espectro 

Autista, pois, na Escola de Educação Infantil na qual estava inserida como 

funcionária, estavam incluídas três crianças autistas, realidade que instigou-me a 

pesquisar como seria o processo de ensino aprendizagem de Ciências nas séries 

finais do Ensino Fundamental, quais os materiais de Ciências estariam disponíveis, 

e se estes realmente colaborariam na construção dos conhecimentos científicos. 
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A partir desta justificativa e destas indagações, elencou-se como tema de 

pesquisa os materiais pedagógicos de Ciências para os alunos com TEA. 

Delimitou-se como objetivo geral: 

 Verificar a disponibilidade de materiais pedagógicos e compreender 

como auxiliam no processo de ensino/aprendizagem de Ciências do 

aluno com TEA; 

E como objetivos específicos:  

 Inventariar os materiais disponíveis nas salas de Atendimento 

Educacional Especializado das escolas públicas do município de Dom 

Pedrito – Rio Grande do Sul; 

 Verificar quais materiais disponíveis na sala de AEE auxiliam no 

processo de ensino/aprendizagem de Ciências; 

 Verificar quais os materiais pedagógicos disponíveis na sala de AEE 

contribuem com o ensino do aluno autista;  

 Elaborar uma proposta didática, utilizando como base os materiais 

disponíveis na sala de AEE contemplando o ensino de Ciências. 

Foram construídas as hipóteses: 

H1- Durante o levantamento dos materiais disponíveis encontrados nas salas 

de AEE das escolas públicas de Dom Pedrito/RS, observar-se-á diversos tipos de 

recursos, mas em número reduzido no que se refere a Ciências e a TEA. 

H2- Os materiais didáticos de Ciências, não serão direcionados para o aluno 

autista.  

H3- Os materiais utilizados nas salas de AEE são padronizados em todas as 

escolas públicas de Ensino Regular do município de Dom Pedrito/RS. 

H4 - Os materiais pedagógicos de Ciências adaptados são destinados em 

grande parte a alunos com as mais diversas deficiências, não sendo estes 

produzidos baseando-se nos interesses e gostos dos alunos TEA.  

Justifica-se teoricamente a importância desta temática, parafraseando 

Bromberg (2007, p. 01), ao afirmar que: 

 
(...) o material didático colabora para a transformação social na medida em 
que favorece a elaboração constante do conhecimento como resultado de 
experiências interativas, propiciando o crescimento de um cidadão criativo, 
crítico e produtivo, pronto a enfrentar a vida com mais segurança 
(BROMBERG, 2007, p. 01). 
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Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa, explicativa e quanto aos 

procedimentos como um estudo de caso, que teve como lócus as salas de AEE de 

duas escolas públicas de Dom Pedrito – RS, sendo uma municipal e outra estadual. 

O presente trabalho de pesquisa está organizado em cinco capítulos, sendo o 

primeiro a introdução, na qual, apresenta-se a pesquisa, o tema, os objetivos, a 

justificativa e as hipóteses. 

No segundo capítulo, apresenta-se os referenciais teóricos que nortearam e 

fundamentaram esta pesquisa, dividindo em três subcapítulos, sejam eles:  

1. Educação Inclusiva: caminhos percorridos; 

2. Autismo: conhecendo o transtorno; 

3. A importância dos materiais pedagógicos para a Educação Inclusiva;  

No terceiro, apresenta-se a metodologia da pesquisa quanto a sua natureza, 

objetivos e procedimentos técnicos utilizados. Além disso, descreve-se o método de 

coleta dos resultados e suas respectivas análises. No quarto capitulo discute-se os 

resultados encontrados neste estudo. 

Por fim, nas considerações finais, retomam-se os objetivos da pesquisa, 

confirmando ou refutando as hipóteses criadas. Ainda nesse capítulo, indica-se a 

relevância da pesquisa e a indicação de trabalhos futuros. 
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2 CONCEITOS GERAIS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo será conduzido pela literatura que norteou e fundamentou este 

estudo, sendo elaborados três subcapítulos: Educação Inclusiva, Autismo e 

Materiais Pedagógicos. 

 

 

2.1 Educação Inclusiva: Caminhos percorridos 

 

A Educação Inclusiva descende de muitos estudos e práticas que tem o 

intuito do exercício pleno da cidadania, assegurando o direito dos alunos de 

construírem seus conhecimentos juntos, inseridos no ensino regular. Para que esse 

direito seja preservado, a escola deve assistir todos os educandos, buscando a 

valorização da heterogeneidade, tratando-os com equidade. Pois, conforme 

Mantoan (2003, p.20): 

 
(...) a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e 
transgressora. Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de 
identidade institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos 
professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno. O 
aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada 
em modelos ideais, permanentes, essenciais. (MANTOAN, 2003, p. 20). 
 

Conforme Mrech (1998), um dos primeiros registros legislativos sobre a 

Educação Inclusiva ocorreu nos Estados Unidos, por meio da Lei Pública 94.142, de 

1975. Esta a definiu como “[...] um processo educacional que visa estender ao 

máximo a capacidade da criança com deficiência na escola e na classe regular. 

Envolve fornecer o suporte de serviços da área de educação especial através de 

seus profissionais” (MRECH, 1998, p. 1). 

Aproximadamente vinte anos mais tarde surge a Declaração de Salamanca 

(1994), estabelecendo o início da caminhada da Educação Inclusiva em diversos 

países. Esta declaração resultou da Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais, realizada em junho de 1994, na cidade de Salamanca, 

tendo como principais propósitos: reafirmar o direito à educação de todos os 

indivíduos e relembrar os diversos documentos que asseguram a inserção de 

pessoas com deficiências no sistema educativo, procurando estabelecer a relação 

entre escola regular e educação inclusiva:  
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As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os 
meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e 
atingindo a educação para todos; além disso, proporcionam uma educação 
adequada à minoria das crianças e promovem a eficiência, numa ótima 
relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo (BRASIL, 1994, s/p.). 

 

Na mesma perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

aprovada em 1996 (BRASIL, 1996), estabelece normas de funcionamento da rede 

de ensino em relação ao aluno incluído, reforçando que este atendimento aconteça 

prioritariamente na rede regular de ensino, como se verifica nos excertos a seguir: 

“(...) O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública de 

ensino (...)”, bem como no conceito de Educação Especial “(...) a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação.” (BRASIL, 1996, art. 60, art. 58). 

Em 2001 a Declaração de Guatemala teve como objetivo prevenir e eliminar 

qualquer forma de discriminação contra as pessoas com deficiências, reafirmando 

os direitos, identificando que discriminação é todo ato que promove a diferenciação, 

exclusão ou restrição. Conforme seu Artigo I: 

 
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 
1. Deficiência O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 
exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 
agravada pelo ambiente econômico e social. 
2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" 
significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais. 
b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo 
Estado Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento 
pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou 
preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e 
que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. 
Nos casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, 
quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não  
constituirá discriminação. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Decreto nº 3.956, 
2001). 
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A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

inclusiva (BRASIL, 2008, p. 1) a define como “uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem 

juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação”. Conforme 

esse documento, o conceito de Educação Inclusiva apresenta-se no processo 

educacional como um todo, com a implementação de uma política estruturante nas 

esferas de ensino, buscando a organização das escolas, diminuindo o protagonismo 

das antigas classes especiais de ensino, ofertando formação continuada aos 

professores para que sejam e sintam-se qualificados para este atendimento, 

construindo uma proposta pedagógica que contemple a valorização das diferenças, 

“(...) com a oferta da escolarização nas classes comuns do ensino regular e do 

atendimento as necessidades educacionais específicas dos seus estudantes”. 

(BRASIL, 2008, p. 7) 

A concepção de Educação Inclusiva também está expressa nas Diretrizes 

Nacionais Gerais da Educação Básica, instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 

4/2010, conforme disposto no seu Parágrafo 1º do Art. 29: 

 
§ 1º Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 
atendimento educacional especializado (AEE), complementar ou 
suplementar à escolarização ofertado em sala de recursos multifuncionais 
ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. (BRASIL, 2010, p. 72). 
 

O Decreto 3.298/99 conceitua deficiência como: "Toda perda ou anomalia de 

uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 

para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano” (BRASIL, 1999, art. 3, § 1).   

Num contexto mais atualizado a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) ressalva que “considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter 

restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade”.  

A legislação sobre Inclusão foi se modificando com o decorrer do tempo, 

assim como a sociedade, para uma melhor compreensão apresento uma linha do 

tempo, com a legislação da Educação inclusiva. 
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Diagrama 01 - Linha do tempo sobre Legislação da Educação Inclusiva 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 

Dessa forma, percebemos que a Educação Inclusiva propõe uma escola em 

constante movimento, através da busca pela aceitação das diferenças. 

 

2.2 Autismo: conhecendo o transtorno 

 

Conforme o Ministério da Saúde, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

afeta vários aspectos da comunicação e do comportamento do indivíduo sendo 

caracterizado pela dificuldade na interação social e comunicação. (BRASIL, 2016).  

O Autismo é classificado como um Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), evidenciado por alterações ou 

anormalidades no desenvolvimento da criança. (OMS, 1993)  

Conforme Barbosa (2014), o termo “autismo” foi adotado em 1911 pelo 

psiquiatra Eugen Bleuler para denominar um dos sintomas da Esquizofrenia, pois, 

essa expressão indicava a perda de contato com a realidade, prejudicando a 

comunicação do paciente.  

Em 1943, através dos estudos de Léo Kanner essa denominação obteve o 

sentido que nos dias atuais é conhecido. Kanner desenvolveu sua pesquisa sobre o 
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Educação 
Especial 



23 
 

  

Transtorno do Espectro do Autismo e nomeou como “Distúrbio Autístico do Contato 

afetivo”. Até a década de oitenta, o autismo era enleado a Psicose, sendo descrito 

pelos médicos como parte da esquizofrenia infantil. (BARBOSA, 2014). 

É preciso ressaltar que Kanner e Hans Asperger foram os pioneiros na 

pesquisa sobre o assunto, identificando também que o transtorno é frequente em 

meninos, sendo relacionado a fatores genéticos, apesar de não ter sido identificado 

um gene que determine o autismo. (BARBOSA, 2014) 

Por ser considerado um transtorno extremamente complexo, o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) e a Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10), classificam o autismo como Transtorno do 

Desenvolvimento Global. Os dois documentos caracterizam o autismo como o 

transtorno do desenvolvimento. 

No DSM IV o autismo está inserido na categoria de Transtorno Global do 

Desenvolvimento, junto com Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da 

Infância (síndrome de Heller, demência infantil ou psicose desintegrativa), 

Transtorno de Asperger, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação (APA, 2014).  

Na CID 10, o autismo também é classificado como um Transtorno Global do 

desenvolvimento. Essa classificação engloba ainda: Autismo Infantil, Autismo 

Atípico, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno com 

Hipercinesia Associada a Retardo Mental e a Movimentos Estereotipados, Síndrome 

de Asperger, outros Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtornos Globais 

não Especificados do Desenvolvimento (OMS, 1993), sintetizados no diagrama 2. 
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Diagrama 02 – Deficiências englobadas no Transtorno Global do desenvolvimento 

 

Fonte: Baseado nos dados da OMS (1993) 

 

Nos dias atuais o autismo é conhecido como Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), descrito assim na mais vigente edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana (APA, 

2014). Neste manual, passa a ser visto como um espectro, ou seja, por um conjunto 

de condutas e deve ser caracterizado de acordo com a gravidade em leve, 

moderada e grave. 

Conforme Silva et al (2012, p.10) o transtorno é conhecido pela “ tríade de 

sintomas que constitui a espinha dorsal do comportamento autístico”, sejam elas: 
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Desenvolvimento 

   Autismo Infantil 
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   Síndrome de Rett 
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Diagrama 03 - Tríade do comportamento autístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Silva et al. (2012) 

 

No diagrama 04, observa-se o espectro autista subdividido em níveis: 

 

Diagrama 04 - Espectro autista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autismo em pessoas 

com alto funcionamento. 

Traços do autismo, 

com características 

leves. 

Síndrome de 

Asperger. 

Autismo clássico, 

grave, com retardo 

mental associado. 

 

Disfunções sociais 

- Contato social prejudicado; 

- Pouco contato visual; 

- Restrição de interesses; 

- Pouca curiosidade social. 

 

Disfunções  

da Linguagem 

- Dificuldade de comunicação verbal e não verbal; 

- Atraso no desenvolvimento da fala; 

- Ecolalia; 

- Forma concreta de ver o mundo. 

 

Disfunções 

comportamentais 

Comportamentos motores estereotipados e 

repetitivos:  

- Agitação; 

- Movimentos repetitivos. 

Comportamentos disruptivos cognitivos:  

-Compulsões; 

- Rituais; 

- Rotinas. 
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Fonte: Baseado em Silva et al. ( 2012) 

A modificação na maneira de observar o autismo deu-se devido os avanços 

nos estudos, pois é inegável que a procura pelo entendimento dos indivíduos com o 

transtorno do espectro autista, conforme Barbosa (2014) assegura os seus direitos a 

Educação com qualidade, tornando suas vidas e de suas famílias aproximado da 

realidade em que todos nós vivemos. 

Neste sentido, este estudo atentará ao ensino do aluno com Transtorno do 

Espectro Autista, pois de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008): 

   
(...) Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 
apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, 
síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com altas 
habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma 
das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 
interesse. (BRASIL, 2008, p. 09). 

 
De acordo com o Resumo técnico do Censo Escolar da Educação Básica de 

2016 (BRASIL, 2017, p. 5), “57,8% das escolas brasileiras têm alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades incluídos 

em classes comuns. Em 2008, esse percentual era de apenas 31%”. 

Esses dados evidenciam o significativo aumento dos alunos na Educação 

Inclusiva em relação ao ano de 2008, demonstrando o crescimento do número de 

educandos com deficiências nas salas de Ensino Regular, comprovando que o 

processo de inclusão de alunos com necessidades especiais está ocorrendo em 

todo o país, tornando urgente as modificações em toda o sistemática escolar para 

acolher esses alunos. 

 

 

2.3 A importância dos Materiais Pedagógicos para a Educação Inclusiva 

 

A utilização de recursos pedagógicos caracteriza-se como um facilitador para 

o ensino/aprendizagem dos educandos em todas as áreas do conhecimento. Os 

materiais favorecem a interação professor/aluno, a construção do conhecimento, 
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estimulando e estabelecendo um cenário reflexivo e relacionado com seu cotidiano, 

conscientizando o aluno, de que o conhecimento não é algo pronto e findado, mas 

em constante construção através das interações com o ambiente físico e social. 

(BECKER, 1992). 

No intuito de padronizar os recursos mínimos necessários em uma escola 

com alunos incluídos, o Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, menciona 

quais são os recursos garantidos aos alunos incluídos, dentre eles encontramos:  

 
I - próteses auditivas, visuais e físicas;  
II - órteses que favoreçam a adequação funcional;  
III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da 
pessoa portadora de deficiência;  
IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente 
desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência;  
V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para 
facilitar a autonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência;  
VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a 
sinalização para pessoa portadora de deficiência;  
VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, 
capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência;  
VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria 
funcional e a autonomia pessoal; e  
IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia. (BRASIL, 1999, Art. 
19). 

 
Cabe destacar que esta previsão se refere ao mínimo, todavia que é 

necessário (re)pensar sobre os recursos como um dos colaboradores no processo 

de ensino aprendizagem, visando à estimulação do aluno e a sua aproximação do 

conteúdo (FREITAS, 2007). 

Segundo Freitas (2007), os materiais pedagógicos também são conhecidos 

como “recursos” ou “tecnologias educacionais”, pois são todos e quaisquer recursos 

empregados no processo de ensino, tendo em vista fomentar a aproximação e o 

interesse do aluno pelo conteúdo. 

 
Existem variados tipos de materiais e equipamentos didáticos existentes 
nas escolas e esses materiais podem ser classificados como recursos 
visuais, auditivos ou audiovisuais, ou seja, recursos que podem instigar o 
estudante por meio da percepção visual, auditiva ou ambas. Geralmente 
esses recursos são elaborados exclusivamente para fins pedagógicos, ou 
seja, foram confeccionados para serem didáticos, para mediarem e 
auxiliarem no processo ensino-aprendizagem que transcorre no ambiente 
escolar. (FREITAS, 2007, p. 22). 

 

Os materiais pedagógicos estão muito presentes no Ensino de Ciências, 

especialmente na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma 
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vez que é comprovada a importância na construção do pensamento concreto na 

aprendizagem, principalmente quando a capacidade de abstração ainda é incipiente.  

Da mesma forma que os recursos são utilizados e eficientes na aprendizagem 

de crianças é preciso pensar na utilização com alunos incluídos, para isso é 

importante ressaltar que o uso do material didático é favorecido por três fatores: 

disponibilidade, acessibilidade e adequação. Seu uso deve ter um objetivo, uma 

intencionalidade, sendo imprescindível que o educador saiba como manuseá-lo e 

assim se necessário, fazer as modificações necessárias para usos posteriores. 

(SOUZA, 2007).  

É possível perceber que a inclusão de um aluno autista na escola, é um 

desafio contínuo ao professor, à instituição e à família, pois são necessárias 

estratégias de intervenção e atividades singulares, já que o aluno diagnosticado com 

o transtorno geralmente possui dificuldade de concentração e organização. Nesse 

sentido, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) propõe que a Educação Inclusiva associe-se com o ensino 

buscando acolher as necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência e transtornos globais de desenvolvimento.  

Neste contexto, os materiais pedagógicos podem se tornar facilitadores deste 

processo, visto que, é imprescindível que o educador compreenda a necessidade do 

seu aluno, buscando estratégias de ensino, bem como os materiais necessários que 

colaborem no processo de ensino/aprendizagem, “O uso de materiais pedagógicos é 

uma valiosa ferramenta de trabalho, um auxílio no desenvolvimento das aulas, pois 

propicia maior eficiência no ensino”. (BROMBERG, 2007, p. 01). Segundo o 

Documento orientador do programa implantação de salas de recursos 

multifuncionais (BRASIL, 2012):  

 
A implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas da rede 
pública de ensino atende a necessidade histórica da educação brasileira de 
promover as condições de acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes público alvo da educação especial no ensino regular, 
possibilitando a oferta do atendimento educacional especializado de forma 
complementar ou suplementar à escolarização. (BRASIL, 2012, p.03). 

 

Todos os estudantes público alvo da Educação Inclusiva devem ser 

matriculados em turmas regulares, sendo que a eles é garantido o atendimento 

educacional especializado, ofertado no contra turno. Este atendimento ocorre nas 
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salas de AEE ou multifuncionais, espaços organizados nas escolas, com 

equipamentos, acessibilidade e “materiais pedagógicos que auxiliam na promoção 

da aprendizagem, eliminando barreiras que impedem a plena participação dos 

estudantes público alvo da educação especial, com autonomia e independência, no 

ambiente educacional e social.” (BRASIL, 2012, p.07). 

Considerando a importância das salas de AEE, nesta pesquisa mapearam-se 

os materiais voltados ao atendimento do aluno autista na sala de AEE, identificando 

quais destes promovem o ensino de Ciências. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa, 

caracterizada como procedimento racional e sistemático “(...) que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-

se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até 

a apresentação e discussão dos resultados” (GIL, 2002, p. 17). 

 

 

3.1 Classificando a pesquisa 

 

De acordo com Gil (2002) a abordagem dessa pesquisa apresenta-se de 

forma qualitativa, considerando que existe uma relação entre a realidade e o sujeito, 

isto é, estabelece uma conexão indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser demonstrado em números, sendo que a 

interpretação dos fatos e a atribuição de significados essenciais neste processo. 

Conforme Gil (2002, p. 42), esta pesquisa caracteriza-se quantos aos 

objetivos como explicativa, “(...), pois aprofunda o conhecimento da realidade, 

possuindo a preocupação de identificar os fatores que determinam e que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos.”, visto que é necessário compreender e averiguar 

como os materiais pedagógicos assessoram o ensino dos autistas. 

Quanto aos procedimentos, conforme (SOUZA et al, 2013), caracteriza-se 

como um levantamento, pois no primeiro momento foi realizado um mapeamento 

dos materiais disponíveis nas salas de atendimento educacional das escolas 

selecionadas, posteriormente enquadra-se em um estudo de caso, pois de acordo 

Gil (2002, p. 54) o estudo de caso “(...) consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo conhecimento(...)”. 

Este estudo foi desenvolvido em sete etapas, descritas a seguir: 
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Diagrama 05 - Etapas do desenvolvimento do trabalho 

 

Fonte: Autoras (2018). 
 

Ressalta-se que nessa pesquisa foram selecionadas duas escolas do 

município de Dom Pedrito/RS, sendo uma municipal e a outra estadual. Para tal 

triagem foram observados os seguintes critérios: 

1. Escola representante da rede pública municipal e estadual; 

2. Disponibilidade de profissional especializado atuante na sala de AEE; 

3. Possuir alunos autistas matriculados nas séries finais. 

 

 

3.2 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Durante a fase de mapeamento dos recursos pedagógicos empregados nas 

salas de AEE, foi realizado um registro de fotos da frente e verso do mesmo objeto, 

para uma melhor identificação. Para a padronização foi utilizado uma folha de E.V.A 

(sigla de Etil Vinil Acetato) onde foram colocados os materiais. 

1) Constituição da fundamentação 
teórica da pesquisa - revisão de 

literatura sobre deficiência, inclusão 
escolar e autismo; 

2) Identificação das escolas 
contempladas com a sala de 

Atendimento Educacional 
Especializado (AEE); 

3) Mapeamento dos materiais 
disponíveis nas salas de AEE 

das escolas selecionadas; 

4) Classificação dos materiais 
em tabelas; 

5)Caracterização dos materiais 
voltados para o Ensino de 

Ciências, atentando se estes 
possuem especificação ao público 

autista; 

6)Desenvolvimento de um 
material pedagógico para o 
Ensino de Ciências, voltado 

aos alunos TEA; 

7) Apresentação, análise e 
interpretação dos resultados 
encontrados, recuperando os 

conceitos expostos no referencial 
teórico. 
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Logo, foram apostiladas as fotografias em tabelas, sendo a tabela 1 referente 

à Escola Municipal e a tabela 2, a Escola Estadual. 

Foram tabelados todos os materiais encontrados observando os seguintes 

elementos: material de confecção, faixa etária para manuseio, número de peças, 

indicação ao ensino de ciências e recomendação as áreas de conhecimento. Estas 

informações são apresentados nos Quadros 1 e 2. 

Na sequência foram identificadas sete categorias para análise. São elas: 

1. Faixa etária; 

2. Tipo de material; 

3. Material confeccionado; 

4. Área de conhecimento; 

5. Especificidade; 

6. Potencialidade para o Ensino de Ciências; 

7. Potencialidade para ensino do aluno TEA. 

O procedimento de análise de conteúdo aplicado, tendo em vista, uma melhor 

organização e análise dos dados, foi realizado através da verificação e identificação 

de categorias, sendo baseada na obra de Bardin (2004), que estabelece que a 

análise de conteúdo, consiste num conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, buscando, alcançar procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens.   

 

 

3.3 Desenvolvimento do material pedagógico 

 

Com base nos resultados obtidos, foi sugerida no capítulo 4, subtítulo 4.6, 

uma proposta pedagógica de Ciências, respeitando as especificidades e 

singularidades do aluno autista, para tal optou-se pelo conteúdo: “Estados Físicos da 

Matéria”, tema contemplado na matriz curricular nos anos finais do ensino 

fundamental e primeiro ano do ensino Médio. 

No próximo capítulo será feitas as analises e discussões dos dados 

coletados. 
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresenta-se a análise dos dados desta pesquisa, 

organizados e apresentados em categorias. 

 

 

4. 1 Descrição das Salas de AEE 

 

Este estudo teve como lócus de pesquisa duas salas de AEE de duas escolas 

de Dom Pedrito/RS, uma municipal e outra estadual, sendo estas selecionadas 

conforme os critérios enumerados na metodologia (3.1). 

A sala de AEE é destinada ao atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais, sendo um espaço diferenciado das salas de aula de ensino 

regular. Diferencia-se por conta do meio de acesso, das adaptações e equipamentos 

utilizados. Sendo uma de suas maiores peculiaridades, proporcionar estratégias de 

ensino/aprendizagem singulares, através de materiais didáticos e pedagógicos, 

adequados às necessidades do educando. (BRASIL, 2012) 

É importante salientar que a sala de AEE não deve ser o único ambiente 

responsável pela sistematização de estratégias de ensino diferenciadas e 

adequadas para o aluno TEA, sendo esta uma demanda participativa em todo o 

âmbito escolar, observando uma atuação colaborativa entre todos. 

De acordo com Alves (2006, p. 14): “A sala de recursos multifuncionais é, 

portanto, um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos, 

equipamentos e profissionais com formação para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais”.  

No atendimento é fundamental que o professor considere as diferentes áreas 

do conhecimento, os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento cognitivo 

dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos para sua aprendizagem 

e as atividades de complementação e suplementação curricular.  

A denominação sala de recursos multifuncionais se refere ao entendimento de 

que esse espaço pode ser utilizado para o atendimento das diversas necessidades 

educacionais especiais e para desenvolvimento das diferentes complementações ou 

suplementações curriculares. Uma mesma sala de recursos, organizada com 



34 
 

  

diferentes equipamentos e materiais, pode atender, conforme cronograma e 

horários, alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação, dislexia, 

hiperatividade, déficit de atenção ou outras necessidades educacionais especiais. 

Para atender alunos cegos, por exemplo, deve dispor de professores com formação 

e recursos necessários para seu atendimento educacional especializado. Para 

atender alunos surdos, deve se estruturar com profissionais e materiais bilíngues. 

Portanto, essa sala de recursos é multifuncional em virtude de a sua constituição ser 

flexível para promover os diversos tipos de acessibilidade ao currículo, de acordo 

com as necessidades de cada contexto educacional. (BRASIL, 2012) 

 

 

4.1.1 Conhecendo a Sala de AEE da Escola Municipal 

 

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (2018), o 

município de Dom Pedrito dispõe de vinte e uma escolas municipais de Ensino 

Fundamental. Treze estão localizadas na zona rural, duas são de Ensino 

Fundamental completo e onze incompleto, nenhuma destas possui sala de AEE. Na 

zona urbana o município conta com oito escolas, destas, seis possuem a sala 

supramencionada. 
 

Diagrama 06: Escolas Municipais 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura (2018) 

Escolas 
Municipais 

(21) 

- Ensino Fundamental completo (2) 

- Ensino Fundamental incompleto (11) 

- Sala de AEE (0) 

- Ensino Fundamental completo (8) 

- Sala de AEE (6) 

- E.M.E.F Alda Seabra; 

- E.M.E.F Alexandre Vieira; 

- E.M.E.F Bernardino Tatu; 

- E.M.E.F Duque de Caxias; 

- E.M.E.F Herodiano Arrué. 

- E.M.E.F José Tude de Godoy 

Zona Rural 

(13) 

Zona Urbana 

(8) 



35 
 

  

A sala de AEE da Escola Municipal detém um espaço amplo, iluminado e 

arejado, estabelecendo seu funcionamento em dois turnos, manhã e tarde. Os 

alunos que recebem atendimento nesse ambiente, geralmente o fazem no turno 

inverso de suas aulas, dispondo de duas profissionais1 responsáveis pelos trabalhos 

desenvolvidos neste local. 

Estruturada com armários onde são organizados os jogos pedagógicos, mesa 

com computador, mesa redonda, quadro verde, cantinho da leitura e mesa do 

professor. Há janelas grandes por onde circula o ar.  Na Figura 1, observam-se as 

condições de infraestrutura deste espaço. 

 

Figura 1 - Espaço da sala de AEE de uma Escola Municipal 

 

Fonte: Autoras (2017) 

 

 

4.1.2 Conhecendo a Sala de AEE da Escola Estadual 

 

Conforme dados verificados com a Secretaria de Educação e Cultura, no 

município de Dom Pedrito/RS, existem atualmente doze escolas estaduais em seu 

perímetro urbano, destas, 4 possuem salas de AEE, são elas: 

- E.E.E.F. Coronel Urbano das Chagas; 

                                                           
1
 No período da manhã, a professora que presta o atendimento não possui o curso e nem formação 

em Educação Especial, no período da tarde a profissional possui formação em Educadora Especial. 
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- E.E.E.F. Dr. Getúlio Dornelles Vargas; 

- E.E.E.F. Professora Heloisa Louzada; 

- Instituto Estadual Educacional Bernardino Ângelo. 

A sala da Escola Estadual possui um espaço aproximado de 2,0 x 1,5 m, em 

formato de L, arejado e bem iluminado, percebe-se que este ambiente foi adaptado, 

para comportar a sala em questão, não sendo esta área anteriormente destinada a 

essa finalidade. A sala conta com uma profissional2, que recebe os alunos em dois 

turnos, manhã e tarde. Os atendimentos geralmente acontecem no turno inverso das 

aulas.  

Observa-se na Figura 2, os armários, nichos e prateleiras para acomodar os 

materiais pedagógicos, duas mesas com computadores, mesa redonda, quadro 

branco, mesa para professora e pia.  

 

Figura 2 - Espaço da sala de AEE de uma Escola Estadual 

 

Fonte: Autoras (2017) 

 

 

4. 2  Descrição Geral dos Materiais  

 

No Quadro 1 apresenta-se uma descrição dos materiais pedagógicos 

disponíveis na sala de AEE da Escola Municipal. 

                                                           
2
 A profissional que faz atendimento nessa escola não possui sua formação inicial em Educação 

Especial, mas possui curso de AEE e outros relacionados a área. 
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Quadro 1: Materiais pedagógicos disponíveis na sala de AEE de uma Escola Municipal 

Faixa 
etária 
mín. 

Tipo Descrição 

Ensino de 
Ciências Área 

Autismo 
Def. Imagens 

Sim Não Sim Não 

4 anos Encaixe 
 Jogo de sílabas e  
quantidades, 18 peças, 
cartão. 

 X 
Port. 
Mat. 

 X  

 

Não inf. Relógio  1 un., M.D.F.  X Mat.  X  

 

4 anos Dominó 
 Sequência lógica 
profissões, 16 peças, 
M.D.F. 

 X Port.  X  

 

Não inf. Memória 
 Memória tátil, 20 peças, 
acrílico, fig. Geométricas. 

 X Mat.  X Cegueira 

 

4 anos Memória 
 Plural e singular, 40 
peças, M.D.F. 

 X Port.  X  

 

4 anos Cruzada 
 Pal. cruzadas, 72 peças, 
M.D.F. 

 X Port.  X  
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4 anos Encaixe 
 Numerais, com pinos, 10 
números, 45 bolinhas (55 
peças), E.V.A. 

 X Mat.  X  

 

4 anos 
Loto 
numéri-
co 

 40 peças, M.D.F.  X Mat.  X  

 

4 anos Dominó 
 Frutas em língua de sinais, 
nº de peças não inf., 
M.D.F. 

 X 
Port. 
L. de 
Sinais 

 X Cegueira 

 

5 anos Dominó 
 Divisão silábica, 28 peças, 
M.D.F. 

 X Port.  X  

 

4 anos Memória 
 Sílabas iniciais e figuras, 
40 peças, M.D.F. 

 X Port.  X  

 

4 anos 
Quebra 
cabeça 

 Pais e filhos (joaninha), 56 
peças, cartona 

 X 
Não 
inf. 

 X  

 



39 
 

  

4 anos 
Material 
dourado 

 611 peças, M.D.F.  X Mat.  X  

 

4 anos Dominó  
 Dominó tátil, 28 peças, 
M.D.F. 

 X Mat.  X Cegueira 

 

4 anos Loto  Leitura, 130 peças, M.D.F.  X Port.  X  

 

4 anos 
Alfa 
numéri-
co 

 Jogo 400 peças, E.V.A.  X 
Port. 
Mat. 

 X  

 

Não inf. 
Caixinha 
de 
números 

 Caixa de números tátil, nº 
de peças não inf., acrílico. 

 X Mat.  X Cegueira 

 

4 anos Ábaco 
 Ábaco matemático, 1 
unid., M.D.F. 

 X Mat.  X  
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Não inf. 
Jogo de 
tampi-
nhas 

 Material confeccionado 
pela professora, nº de 
peças não inf., plástico e 
cartona. 

 X Mat.  X  

 

Não inf. Relógio  1 unid., M.D.F.  X Mat.  X  

 

Não inf. 
Caixi-
nhas de 
Figuras 

 Material confeccionado 
pela professora, caixa de 
figuras com nomes, 15 
peças, papelão. 

 X Port.  X  

 

Não inf. 

Caixa de 
figuras 
geomé-
tricas 

 Caixas de pares de figuras 
geométricas, 10 peças, 
conf. pela professora. 

 X Mat.  X  

 

Não inf. 
Caixa 
tátil 

 Caixa tátil, M.D.F e E.V.A  X 
Não 
inf. 

 X  

 

4 anos Dominó 
 Dominó de adição, 28 
peças, M.D.F 

 X Mat.  X  
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Não inf. Cartela 
 Cartela de multiplicação, 1 
unidade, cartona 

 X Mat.  X  

 

Não inf. Cartela 

 Cartela confeccionada 
pela professora, material 
de caixa de ovos, explora 
somatório , 1 unidade 

 X Mat.  X  

 

Não inf. Cartela 
 Cartela e cartões, 1 
unidade, cartona 

 X Mat.  X  

 

5 anos 
Quebra  
cabeça 

 Alinhavos vogais, M.D.F e 
cordão, nº de peças não 
informado 

 X Port.  X  

 

Não inf. Cartela 
 Jogo de trilha, 1 unidade, 
cartona 

 X 
Não 
inf. 

 X  

 

Não inf. Cartela 

 Explora a expressividade 
do aluno através “carinhas” 
referente aos gostos 
pessoais, 1 unidade, 
cartão, conf. pela prof. 

 X 
Não 
inf. 

 X  
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Não inf. Cartela 
 Cartela de numerais, 1 
unidade, cartão, conf. pela 
prof. 

 X Mat.  X  

 

5 anos 
Alfabeto 
ilustrado 

 Alfabeto ilustrado, 70 
peças, M.D.F 

 X Mat.  X  

 

Não inf. 
Jogo de 
compu-
tador 

 Material tecnológico  X 
Não 
inf. 

 X  

 

Não inf. 
Jogo de 
compu-
tador 

 Material tecnológico  X 
Não 
inf. 

 X  

 

Não inf. 
Jogo de 
compu-
tador 

 Material tecnológico  X 
Não 
inf. 

 X  

 

Não inf. 
Jogo de 
compu-
tador 

 Material tecnológico  X 
Não 
inf. 

 X  

 
Fonte: autoras (2018).  
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No Quadro 2, apresenta-se a descrição dos materiais pedagógicos disponíveis na sala de AEE da Escola Estadual. 

 

Quadro 2 – Materiais pedagógicos disponíveis na sala de AEE de uma Escola Estadual. 

Faixa 
etária 
mín. 

Tipo Descrição 
Ensino de 
Ciências Área 

Autismo 
Def. Imagens 

Sim Não Sim Não 

Não inf.  Fantoche 
 Fantoches confeccionados 
de tecido, 7 peças. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf.  Tapete  1 un., E.V.A.   X  Port.   X  

 

Não inf. 
 Blocos de 
encaixe 

 Blocos confeccionados de 
material plástico, nº de 
peças não inf. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. 
 Caixa de 
lupas 

 Caixa de material plástico, 
composto por 4 lupas, 
sendo que uma delas 
digital e 2 réguas de lupa.   

  X 
 Não 
inf. 

  X Cegueira 
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Não inf. 
 Mouse 
óptico 

 1 unid.   X 
 Não 
inf. 

  X Cegueira 

 

Não inf. 
 Tesouras 
adaptáveis 

 3 unid.   X 
 Não 
inf. 

  X 
Def. 
Motora 

 

Não inf. 
 Memória 
tátil 

 Jogo tátil de formas 
geométricas, 20 peças, 
acrílico. 

  X  Mat.   X Cegueira 

 

Não inf. 
 Dominó 
tátil 

 Jogo tátil, 28 peças, 
acrílico. 

  X  Mat.   X Cegueira 

 

4 anos  Memória 
 Jogo de sílabas, 41 peças, 
M.D.F 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Loto 
 Jogo de leitura, 130 peças, 
M.D.F 

  X  Port.   X  

 

Não inf.  Xadrez 
 Jogo de xadrez, 25 peças, 
material plástico. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 



45 
 

  

4 anos 
 Alfabeto 
ilustrado 

 Alfabeto, nº de peças não 
inf., M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos 
 Material 
dourado 

 Jogo composto por 111 
peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

Não inf. 
Quebra 
cabeça/ 
Trilha 

 Jogo dos filhotes, 1 unid., 
cartão. 

 X  
Ciênc. 
 Port. 

  X  

 

Não inf. 
 Forma 
geométri-
ca 

 Retângulo, quadrado e 
triângulo confeccionado de 
M.D.F e E.V.A, 3 unidades. 

  X Mat   X  

 

Não inf. Caminhão 
 Caminhão em M.D.F, 1 
unid. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. Calendário 
 Calendário móvel, 1 unid., 
M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  
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Não inf. 
 Alfabeto 
recortado 

 Jogo de alfabeto, 93 
peças, M.D.F 

  X  Port.   X  

 

Não inf. 
 Máquina 
de 
escrever  

 Máquina de escrever em 
Braille, 1 unid., aço. 

  X Braille   X Cegueira 

 

Não inf.  Bandinha 
 Bandinha formada por 
vários instrumentos, nº  de 
peças não inf., 1 unid. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. 
 Teclado 
adaptável 

 Teclado, 1 unid.   X 
 Não 
inf. 

   
 Def.  
 motora 

 

Não inf. 
 Alfabeto 
móvel 

 Alfabeto confeccionado 
pela professora, nº de 
peças não inf., E.V.A. 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
 Monta 
palavras 

 Jogo de palavras e 
animais, 36 peças, 
cartelas, cartão e plástico. 

 X  
 Port. 
Ciênc. 

  X  

 

4 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo de encaixe, 16 
quebra cabeças de adição 
e subtração, M.D.F. 

  X  Mat.   X  
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4 anos 
 Esquema 
corporal 

 Jogo de identificação de 
esquema corporal, nº de 
peças não inf., M.D.F 

 X  
 
Ciênc. 

  X  

 

Não inf. 

 Cartela 
formas 
geométric
as 

 Cartela de encaixe de 
formas geométricas, 2 
unid., E.V.A 

  X  Mat.   X  

 

Não inf.  Cartela 
 Cartela de encaixe de 
numerais, 3 unid., E.V.A 

  X  Mat.   X  

 

Não inf.  Cartela 

 Cartela de encaixe de 
alfabeto, 3 unid., E.V.A, 
sendo duas de letra de 
forma e uma cursiva 

  X  Port.   X  

 

Não inf. 
 
Calendário  

 Jogo de 12 CD’s referente 
aos meses do ano e livros 
de história 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. 
 Jogos de 
Letras e 
números 

 Jogo confeccionado pela 
prof., nº de peças não inf. 

  X 
 Port. 
 Mat. 

  X  

 

4 anos 
 Alfabeto 
móvel 

 Descobrindo as letras, 70 
peças, M.D.F 

  X  Port.   X  
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4 anos 
 Jogo dos 
números 

 Descobrindo os números, 
70 peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

Não inf. 
 Tabuada 
dinâmica 

 Tabuada móvel, 1 unid., 
M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

Não inf.  Ábaco 
 Ábaco de unidades, 1  
unid., M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

4 anos 
 Ábaco 
Aberto 

 Ábaco, 1 unid., composto 
por base e 50 argolas em 
M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

4 anos 
 Blocos de 
encaixe 

 Jogo de montar, 70 peças, 
plástico. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. 
 Jogo de 
varetas 

 Nº de peças não inf., 
plástico. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos  Bingo 

 Bingo de letras, composto 
por 79 peças:6 cartelas, 72 
letras e 1 saco plástico, 
cartão. 

  X  Port.   X  
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4 anos 
 Ache e 
encaixe 

 Jogo de encaixe, nº de 
peças não inf., 1 unid., 
cartão. 

   X 
 Port. 
 Mat. 

  X  

 

4 anos  Memória 
 Jogo de adição e 
subtração, nº de peças não 
inf., cartão, 1 unid. 

  X  Mat.   X  

 

7 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo de 16 quebra-
cabeças, M.D.F, 1 unid. 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo ache e encaixe, 
composto por 18 fichas, 
cartão. 

  X 
 Port. 
 Mat. 

  X  

 

Não inf. 
 Alfabeto 
móvel 

 Jogo de alfabeto, 
confeccionado pela prof., 
nº de peças não inf., E.V.A 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
 Loto 
aritmética 

 Jogo composto por 50 
peças, E.V.A. 

 X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de numerais e 
quantidades, 28 peças, 
M.D.F. 

  X  Mat.   X  
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4 anos  Dominó 
 Jogo de associação de 
ideias, 28 peças, M.D.F. 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de Dominó Educativo 
de leitura e escrita, 28 
peças, M.D.F. 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de 
frações, 28 peças, M.D.F. 

  X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de adição, 
28 peças, M.D.F. 

  X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de 
divisão, 28 peças, M.D.F. 

 X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de 
multiplicação, 28 peças, 
M.D.F. 

 X  Mat.   X  
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4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de 
subtração, 28 peças, 
M.D.F. 

  X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de dominó de adição, 
28 peças, M.D.F. 

  X  Mat.   X  

 

Não inf. 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo composto por 15 
peças, cartão. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf. 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo composto por 30 
peças, M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo primeiras letras, 
composto de 28 palavras 
para montar, cartão. 

  X  Port.   X  

 

Não inf.  Memória 
 Jogo de frutas, legumes e 
hortaliças, nº de peças não 
inf., M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  
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Não inf.  Memória 
 Jogo em Inglês, nº de 
peças não inf., M.D.F 

  X Inglês   X  

 

Não inf.  Memória 
 Jogo de animais e seus 
filhos, nº de peças não inf., 
M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf.  Memória 

 Jogo de meios de 
transporte e comunicação 
nº de peças não inf., 
M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

Não inf.  Memória 
 Jogo de profissões, nº de 
peças não inf., M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos 
 Jogo de 
cartas 

 Jogo de alfabeto, 99 
peças, cartão, hiatos e 
ditongos, 1 unid. 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Resta 1 
 Jogo sequência lógica, 
formado por 32 peças, 
M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos 
 Caixa de 
números 

 Jogo de caixa de números 
em braile, nº de peças não 
inf., acrílico e plástico. 

  X  Mat.   X Cegueira 
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4 anos 
 Numerais 
com pinos 

 Jogo composto de 10 
números e 45 bolinhas, 
E.V.A. 

  X  Mat.   X  

 

4 anos 
 Cruza 
letras 

 Jogo composto por 36 
palavras para formar, 
cartão. 

  X  Port.   X  

 

5 anos 
 A, E, I, O, 
U dos 
bichinhos 

 Jogo de vogais, nº de 
peças não inf., cartão. 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Memória 
 Jogo composto por 24 
peças de transportes, 
M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos 
 Material 
dourado 

 Jogo composto por 611 
peças, M.D.F. 

  X  Mat.   X  

 

4 anos 
 Numerais 
com pinos 

 Jogo composto por 10 
peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

5 anos  Memória 
 Jogo de memória 
numerais composto por 40 
peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  
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5 anos  Dominó 
 Jogo de associação de 
ideias, 28 peças, M.D.F 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo composto por 15 
peças, M.D.F 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos  Memória 
 Jogo de plural e singular, 
40 peças, M.D.F 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Memória 
 Jogo de alfabetização, 52 
peças, M.D.F 

  X  Port.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de subtração, 28 
peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

5 anos 
 Cubos e 
frações 

 Jogo composto por 93 
peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

4 anos  Dominó 
 Jogo de frações composto 
por 28 peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  
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4 anos 
 Réguas 
de frações 

 Jogo de frações composto 
por 67 peças, M.D.F 

  X  Mat.   X  

 

4 anos 
 Quebra 
cabeça 

 Jogo de sequência lógica, 
nº de peças não inf. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

4 anos  Bingo 
 Jogo de binguinho de 
letras composto por 118 
peças, cartão. 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
Quebra 
cabeça 

 Jogo com nº de peças não 
inf., M.D.F. 

  X 
 Não 
inf. 

  X  

 

5 anos Memória 
 Jogo de alfabeto, nº de 
peças não inf. 

  X  Port.   X  

 

Não inf. Palitinhos 
 Jogo de palitos e números 
confeccionado pela prof., 
nº de peças não inf. 

  X  Mat.   X  
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5 anos 
 Alfabeto 
móvel 

 Jogo de letras, 64 peças, 
M.D.F. 

  X  Port.   X  

 

4 anos 
 Alfabeto 
ilustrado 

 Jogo de alfabeto composto 
por 26 ilustrações, letras e 
nomes, M.D.F. 

  X  Port.   X  

 

Não inf.  Reglete 

 Material composto por 
prancha em M.D.F., régua 
metálica com janelas e 
punção marcador. 

  X  Braile   X Cegueira 

 
Fonte: autoras (2018). 
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4.3 Análise dos materiais encontrados 

 

A partir dos Quadros 1 e 2, foram construídas categorias de análise. A 

primeira relaciona-se ao total de materiais pedagógicos disponíveis nas salas de 

AEE das duas escolas investigadas (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Total de materiais pedagógicos nas Salas de AEE investigadas 

 
Fonte: Autoras (2018). 

 

Constata-se que uma Escola detém mais que o dobro (87) que a outra (36). 

Este quantitativo torna-se um dado importante a ser discutido, uma vez que é 

importante a variedade de materiais no processo de ensino/aprendizagem visto que, 

esses materiais são aliados na interação e na comunicação com o aluno autista, 

proporcionando a oportunidade desse sujeito estabelecer a interação a partir de 

imagens e objetos constituintes dos jogos. (DELIBERATO, 2008).  

É relevante ressaltar que para utilização desses recursos é necessário o 

educador observar o objeto de interesse do aluno TEA, pois, “(...) esses recursos 

materiais precisam ser utilizados pelo professor de forma que seja possível a 

participação dos alunos, possibilitando a interação entre professor, aluno e 

conhecimento”. (JUSTINO, 2011, p 79). 

No Gráfico 2, referente a faixa etária indicada nos materiais, é relevante 

destacar que foram constatados a descrição da idade em 69 materiais, sendo em 18 

dos 36 materiais da Escola Municipal e 51 dos 87 da Escola Estadual.   
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Gráfico 2 - Faixa Etária indicada nos materiais  

 

Fonte: Autoras (2018). 
 

A faixa etária indicada em cada um dos materiais possibilita afirmar que 

85,5% são voltados para a Educação Infantil e 14,5% são direcionados para a 

primeira etapa (alfabetização) das séries iniciais, dado que corrobora o já expresso 

no referencial teórico por Souza (2007) quando vincula a utilização de materiais na 

infância ao desenvolvimento do pensamento lógico concreto.  

Não foram identificados materiais direcionados para as séries finais do ensino 

fundamental, onde são explorados os componentes curriculares de Ciências da 

Natureza, sendo esses recursos valorosos ao professor, pois: 

 
No universo da educação, a utilização de recursos didáticos e da tecnologia 
inovadora, somados a prática pedagógica adequada, busca despertar o 
interesse para o aprendizado, pois oferecem um conjunto de recursos 
importantes e ferramentas de comunicação e informações, tornando-se, 
assim, um componente essencial de pesquisa e um potente instrumento de 
ensino aprendizagem. (JUSTINO, 2011, p. 73) 

 
Na categoria não informado, foram enquadrados os materiais sem a 

especificação da idade na embalagem, 18 na Escola Municipal e 36 na Escola 

Estadual, somando um total de 54.  

Nestes materiais com a idade não informada, 10 foram confeccionados pelas 

professoras, sendo seis da Escola Municipal e quatro na Escola Estadual, o restante 

são materiais antigos que não possuem especificações técnicas, tais como: Relógio 

(tabela 1) e o calendário (tabela 2). 
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É importante salientar a existência dos materiais elaborados pelas 

professoras, apesar de poucos, pois, percebe-se a preocupação em produzir 

materiais voltados a necessidade dos alunos, uma vez que: 

 
A adaptação de materiais e a criação de novas alternativas didático-
pedagógicas oportunizam, ao professor, revisão da sua metodologia de 
ensino. Esse processo envolve não somente o cognitivo, mas o emocional e 
afetivo redimensionando as interações sociais (professores, alunos com 
necessidade educacionais especiais e alunos da sala) no contexto escolar. 
(SELVATICI, 2010, p.7) 

 
Ainda é interessante destacar, que existem materiais que são adaptados para 

o uso de alunos com deficiência, por exemplo: mouse óptico, lupas, lupa digital, 

réguas de lupa e tesouras. Estes recursos, bem como varetas, xadrez, calendário, 

caminhão, etc., também podem ser utilizados em várias faixas etárias.  

Na Tabela 1 podemos observar que dos recursos classificados na Escola 

Municipal, identifica-se em maior quantidade as cartelas somando seis, sendo que 

destas, três foram confeccionadas pela professora. Os jogos de dominó perfazem o 

total de cinco, sendo um deles tátil. Dos jogos de memória encontrados, total de três, 

cabe destacar que um é tátil. Os demais materiais estão quantificados nas Tabelas 1 

e 2. 

  

Tabela 1 – Categoria de materiais encontrados na Escola Municipal em ordem 

decrescente 

Tipo de Materiais Quantidade 
Confeccionado pela 

professora 

Cartela 6 3 
Dominó 5 - 
Jogo computador 4 - 
Memória 3 - 
Encaixe 2 - 
Relógio 2 - 
Quebra cabeça 2 - 
Loto 2 - 
Palavra cruzada 1 - 
Alfa numérico 1 - 
Caixa de números 1 - 
Ábaco 1 - 
Jogo tampinhas 1 1 
Caixa de figuras 1 1 
C. fig. Geométricas 1 1 
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Caixa tátil 1 - 
Alfabeto ilustrado 1 - 
Material dourado 1 - 
Total 36 6 
Fonte: Autoras (2018). 

 

 

Tabela 2- Categoria de materiais encontrados na Escola Estadual em ordem 

decrescente 

Tipo Materiais Quantidade 
Confeccionado pela 

professora 

Memória 
Dominó 
Quebra cabeça 

13 
13 
10 

- 
- 
- 

Alfabeto móvel 
Cartela 
Material dourado 
Bloco de encaixe 
Loto 
Alfabeto ilustrado 
Bingo 
Numerais pinos 
Ábaco 
Calendário 
Jogo de cartas 
Fantoches 
Jogo de varetas 
Tapete 
Tabuada dinâmica 
Caixa de lupas 
Jogo de números 
Mouse óptico 
Tesouras adaptáveis 
Ache e encaixe 
Xadrez 
Caixa numerais Braille 
Figuras geométricas 
Cubos e frações 
Caminhão 
Alfabeto recortado 
Máquina Braile 
Bandinha 
Teclado adaptável 
Esquema corporal 
Letras e números 
Monta palavras 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
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Reglete 
Palitos 
Régua frações 
Vogais bichinhos 
Cruza letras 
Resta Um 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

Total 87  4 
Fonte: Autoras (2018). 

 

Analisando a Tabela 2 observa-se que a Escola Estadual possui uma maior 

variedade de materiais quando comparado a Escola Municipal, bem como maior 

quantidade em alguns exemplares que são comuns as duas, por exemplo: jogo de 

memória, 3 na escola Municipal e 13 na Escola Estadual.   

Destaca-se que as Escolas possuem os seguintes materiais em comum: 

cartela, dominó, memória, encaixe, quebra cabeça, loto, ábaco, alfabeto ilustrado e 

material dourado, sendo esses materiais conhecidos pela sua utilidade universal, 

“(...), ou seja, podem ser utilizados em todos os componentes curriculares e em 

todas as modalidades do ensino (...)”, (FREITAS, 2009, p.30) 

No gráfico 3, podemos observar os resultados relacionados ao produto 

utilizado na confecção dos materiais. 

 

Gráfico 3 - Materiais de confecção dos recursos. 

 
Fonte: Autoras (2018). 

 

Ao analisar o Gráfico 2, constata-se que muitos materiais são produzidos em 

Medium Density Fiberboard (M.D.F.), na Escola Municipal 47,22% e na Escola 

Estadual 56,33%.  
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Percebe-se que esse dado está diretamente relacionado à faixa etária 

identificada nos materiais, como são direcionadas as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, entende-se que são muito manipulados, tornando necessário prestar 

atenção na resistência e na durabilidade.  

 

 

4.4 Análise dos materiais em relação à área de conhecimento 

 

No gráfico 4, visualizamos as áreas de ensino destinadas a aplicação dos 

materiais. Percebe-se em maior número os materiais indicados ao estudo dos 

componentes curriculares Matemática e Português. 

  

Gráfico 4 - Relação entre materiais da sala de AEE e Área de conhecimento 

 
Fonte: Autoras (2017) 

 

Acredita-se que os materiais destinados à aprendizagem de Matemática e 

Português, encontram-se em maior soma em razão de serem destinados a 

Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, voltados para o 

letramento e para a alfabetização/ alfabetização matemática, pois segundo Marques 

(2013):  

 
 
Os alunos devem utilizar materiais manipuláveis na aprendizagem de 
diversos conceitos, principalmente no 1.º ciclo. Mas devemos ter em conta 
que não existe um material específico para trabalhar determinado conceito, 
podemos sim utilizar diversos materiais para ensinar um mesmo conceito. 
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Até mesmo objetos do nosso dia a dia, como palhinhas, tampas, rolhas,…, 
por exemplo.(MARQUES, 2013, p.14). 

 

Percebe-se o destaque do referencial teórico das áreas de Português e 

Matemática, mas salienta-se que o ensino de Ciências contribui para o 

desenvolvimento pessoal do aluno, pois, propicia a articulação entre conceitos 

científicos e a vida real, contribuindo e incentivando a aprendizagem, ao longo da 

vida. 

 

4.4.1 Materiais identificados para o Ensino de Ciências 

  

No Gráfico 5, visualiza-se os materiais com especificação relacionada a 

disciplina de Ciências, sendo importante ressaltar que dos 36 materiais identificados 

na Escola Municipal, nenhum é destinado ao ensino de Ciências e dos 87 materiais 

da Escola Estadual apenas um  trata sobre o Esquema corporal e dois exploram 

Ciências e Português através dos Animais/nomenclatura e filhotes).  

 

Gráfico 5 - Materiais para Ciências 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 

Esse dado é extremamente importante, pois, percebe-se a limitação de 

materiais pedagógicos para o Ensino de Ciências e constata-se que os materiais são 
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priorizados nas disciplinas básicas como a Língua Portuguesa e Matemática, dessa 

forma, o Ensino de Ciências não têm sido favorecido sob a ótica da Educação 

Especial, pois segundo os educadores, encontra-se muitas dificuldades em 

enquadrar-se a esse ensino, pois é necessário adaptar recursos e buscar 

metodologias diferenciadas que estimule o aluno. (SANTOS, 2016). 

Atualmente na educação escolar encontra-se um afastamento entre o 

conteúdo curricular que deve ser ministrado em suas aulas e as necessidades reais 

dos alunos, sendo assim, o professor deve buscar a contextualização do conteúdo, 

corrobora Santos (2016, p. 73):  

 
(...) devem possuir instrumentos específicos e recursos auxiliares 
(pedagógicos ou tecnológicos), além de atividades educativas, com 
profissionais devidamente capacitados para realizar as mediações 
necessárias a sua aprendizagem e desenvolvimento (SANTOS, 2016, p.73). 

 

Na realidade educacional se cobra investimento em aulas atrativas, 

instigantes, que proporcione um aprendizado significativo, relacionando a teoria com 

a prática, e destacando a importância também das tecnologias, pois estas fazem 

parte do cotidiano dos sujeitos e dependendo da forma como forem utilizadas, 

tornam-se aliadas nessa prática. A cada dia, as crianças e jovens ocupam parte de 

seu tempo conectados, sejam através de computadores ou de seus celulares, a 

escola por sua vez não deve ficar a margem desse avanço e sim, incorporar essas 

ferramentas propiciando e favorecendo o ensino/aprendizagem de forma mais 

estimulante, ultrapassando  a utilização da tecnologia nas redes sociais. 

Segundo Seegger et al (2012), o papel do professor é contribuir para que o 

aluno aproprie-se do conhecimento, oportunizando sua familiarização a tecnologia, 

mudando antigos hábitos escolares, uma vez que vivemos em um mundo 

tecnológico, buscando associar a tendência ao ensino de Ciências, enriquecendo e 

diversificando o processo de ensino e aprendizagem, tendo como consequência a 

inovação, a reflexão e a criatividade nas aulas de Ciências da Natureza. 
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4.5 Potencialidade para o ensino de Ciências 

 

Dos materiais identificados averiguou-se a existência de jogos e brinquedos, 

os quais não constam em sua especificação o ensino de Ciências, mas que podem 

ser utilizados, estes, são apresentados no quadro 3. 

Quadro 3: Materiais com potencial para o ensino de Ciências 

Escola Municipal Escola Estadual 

- Relógio; 
- Dominó frutas e legumes em língua de 
sinais; 
- Alfabeto ilustrado; 
- Jogo de computador (Reciclagem, Bob 
esponja e fazenda). 

- Fantoches; 
- Alfabeto ilustrado; 
- Cartela (corrida dos filhotes); 
- Caminhão; 
- Calendário; 
- Bandinha; 
- Esquema corporal; 
- Monta palavras; 
- Jogo da memória (frutas e legumes); 
- Jogo da memória (animais e seus 
filhotes); 
- A, E, I, O, U dos bichinhos; 
- Jogo da memória (Transporte com 
tabuleiro); 
- Quebra cabeça superposto - sequência 
lógica. 

Fonte: Autoras (2018). 
 

Dos 36 materiais encontrados na Escola Municipal, quatro possuem potencial 

para o Ensino de Ciências. Dos 87 identificados na Escola Estadual, 13 podem ser 

explorados, pois, conforme Viana e Brito (2016, p.3), “(...) é necessário que as 

atividades estejam situadas em um contexto que permita ao aluno estabelecer 

relações entre o conteúdo e a prática cotidiana, a fim de que esse conhecimento  

faça sentido para a compreensão da realidade (...)”. 

Conforme Longhini (2008), as pesquisas recentes apontam que o ensino de 

Ciências enfrenta alguns problemas, sejam eles: dificuldade dos professores em 

relacionar aos conteúdos com o cotidiano do aluno, o uso quase que exclusivo do 

livro didático, atividades experimentais pouco exploradas, entre outros. Dessa forma, 

acredita-se que o uso de materiais específicos para o ensino do componente 

supramencionado, seja extremamente vantajoso, uma vez que, contribui para a 

contextualização das temáticas abordadas, sendo uma alternativa no ensino do 
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aluno autista, pois segundo Góes (2002), baseado em Vigotski, para favorecer a 

aprendizagem de alunos com deficiência, é de suma importância contar com 

materiais planejados e produzidos com o intuito de expandir as potencialidades e 

desenvolvimento destes educandos. Dessa forma, podemos considerar que o uso 

dos materiais com potencial para esse ensino, é indispensável no processo de 

aprendizagem desse estudante. 

 

 

4.5.1 Explorando o material Esquema corporal 

 

O material Esquema Corporal (quadro 1, p. 47), possui um enorme potencial 

para aplicabilidade com o aluno TEA, pois, podem ser explorados os sistemas que 

compõem o corpo humano.  

No ano de 2017, desenvolveu-se um Projeto interdisciplinar3 que teve como 

propósito unir a dança, as Ciências da Natureza e a tecnologia, este, foi elaborado 

pelo Programa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), sendo relevante ressaltar que nesta turma 

estavam incluídas duas estudantes autistas. Nos encontros foram debatidos os 

sistemas ósseo e muscular por meio do uso de um jogo de vídeo game. Nessa 

perspectiva, o material em destaque, poderia ser explorado, pois, contribuiria com a 

contextualização do tema.  

 

4.6 Análise dos Materiais pedagógicos em relação às deficiências 

 

Dos materiais mapeados no Gráfico 6, verifica-se que alguns são propostos 

ao ensino de alunos com deficiências como: cegueira, surdez e deficiência motora. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 O Projeto citado encontra-se publicado no e-book titulado “Práticas Educativas no ensino de 

Ciências desenvolvidas no PIBID da UNIPAMPA”.  Disponível em: 
<http://oikoseditora.com.br/obra/index/id/885> 

http://oikoseditora.com.br/obra/index/id/885
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Gráfico 6 - Materiais direcionados para outras deficiências 

 

Fonte: Autoras (2018). 
 
 

Percebe-se que em ambas escolas a maioria dos materiais com especificação 

em relação a deficiência, são indicados para cegos/baixa visão, seguido por 

deficiência motora e surdez. Não foram identificados materiais destinados para 

autistas. 

Acredita-se que a prevalência de materiais relacionados à cegueira ou baixa 

visão esteja relacionada a dois fatores, primeiro a existência de muitas publicações 

sobre essa temática nos últimos anos (CHAVES, 2017) e a relação com o 

documento orientador de implantação de salas multifuncionais (BRASIL, 2012), que 

dedicou-se a  promover o acesso aos alunos cegos/baixa visão, incentivando a 

formação continuada de professores de AEE. Neste documento observa-se a 

possibilidade de adesão das escolas ao programa, dessa forma seria encaminhada 

as escolas uma série de materiais para a composição dessas salas. Constatamos 

que os materiais verificados nas escolas mapeadas, indicados para o uso de alunos 

cegos/baixa visão, surdos e cegos, são os que compõem a lista do documento 

supramencionado, conforme visualiza-se na figura 3: 
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Figura 3 - Print dos materiais encaminhados para composição das salas 
multifuncionais. 
 

 

Fonte: Brasil (2012). 
 

É notável nas publicações dessa temática, o incentivo para a produção de 

materiais adaptados de baixo custo que estabeleça o ensino desses sujeitos. 

Conforme orienta o documento do Programa de Capacitação de Recursos Humanos 

do Ensino Fundamental: deficiência visual (2001): 

  
Para os alunos com deficiência visual é imprescindível o acréscimo das 
complementações curriculares específicas em que são propostos os 
acréscimos de áreas/ conteúdos denominados: Orientação e Mobilidade, 
Atividades da Vida Diária, Escrita Cursiva, Sorobã, Estimulação Visual 
(BRASIL, 2001, p. 125).  

 

Também podemos observar que no Decreto 7.611 de 07 de Novembro de 

2011, em seu artigo 5º o documento propõe que a União fornecerá apoio técnico e 

financeiro aos estados, municípios e instituições especializadas entre outros tópicos:  

 
§4º A produção e a distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos 
em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, laptops com 
sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas 
técnicas que possibilitam o acesso ao currículo. (BRASIL, 2011). 

 

É importante salientar que não foram encontrados materiais destinados para 

cegueira/baixa visão produzidos pelas professoras das salas investigadas. 
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4.6.1 Potencialidade para o ensino do aluno TEA 

 

No mapeamento não foram identificados materiais específicos para o ensino 

do aluno autista. Esse dado é de extrema importância uma vez que, os números em 

relação à inserção desses alunos, aumentam consideravelmente a cada ano.  

É importante ressaltar que todos os materiais possuem potencial para o 

Ensino de Ciências desse educando, pois, esse sujeito é dotado de singularidades e 

especificidades, sendo o papel do professor identificar os gostos e interesses do 

aluno TEA a fim de distinguir qual material poderá ser utilizado para a 

contextualização da temática a ser abordada ainda, para que o ensino e a 

aprendizagem seja eficiente com esses alunos, Silva et al (2015, p. 4) afirma que:  

 
(...) é necessário que tanto o ambiente quanto os recursos utilizados 
considerem as especificidades do aluno atendido, de forma a minimizar 
suas limitações e potencializar suas habilidades. Desse modo, o uso de 
jogos pedagógicos como também de variados recursos didáticos adaptados 
às necessidades das pessoas com TEA é a forma mais indicada para tornar 
o processo de ensino-aprendizagem proveitoso tanto para o professor 
quanto para o aluno. (SILVA, et al, 2015, p.4)  
 

Salienta-se que grande parte das publicações encontradas sobre materiais 

elaborados para esse sujeito, são baseadas no método TEACCH 4 . Essa 

metodologia é estruturada e indicada para crianças autistas com problemas de 

comunicação e sua avaliação é realizada através do PEP-R3, construído pelo 

próprio Centro TEACCH, da Carolina do Norte (Leon, 2002, p. 21). É importante 

ressaltar que esta realidade, motivou a elaboração da proposta apresentada no item 

4.7 e os anexos, que trazem materiais que podem ser explorados no 

ensino/aprendizagem do aluno TEA. 

 
 

4.7 Proposta Pedagógica de Ciências para o aluno com TEA utilizando o 

aplicativo Átomos, elementos e Moléculas 

 

Esta proposta foi elaborada contemplando o conteúdo Estados Físicos da 

Matéria, justificada por ser abordado tanto no 9º ano do ensino Fundamental, como 

                                                           
4

  Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children 
(Tratamento e educação de 
crianças com autismo e distúrbios correlatos de comunicação). 



70 
 

  

no 1º ano do Ensino Médio. Para desenvolver esta proposta utilizou-se o aplicativo 

“Átomos, elementos e moléculas”, desenvolvido pela Evobooks5, disponível para 

download no Google play store6, através do uso no telefone celular. 

Esse aplicativo oportuniza explorar tanto a parte conceitual, como explorar 

simuladores e modelos tri dimensionais. Na Figura 4, observa-se a tela de entrada 

do aplicativo. 

 

Figura 4 - Aplicativo na página da Google play 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

Os conteúdos abordados pelo aplicativo são: Introdução à matéria, Definição 

de matéria; Estados físicos e Transformação da matéria,  

1º passo) Solicitar aos alunos que façam o download do aplicativo através do 

Google play. 

2º passo) Os alunos terão 10 minutos para explorar livremente o aplicativo, 

pois para Pichon-Rivière (1988) essas breves colocações são indispensáveis por ser 

um momento exploratório, chamada de “pré-tarefa” (antes da tarefa propriamente 

                                                           
5
Empresa de educação que se propõe, dentro da cultura digital, preparar e instrumentalizar recursos 

digitais envolvidos nos processos pedagógicos. Iniciou suas atividades em 2012, sendo considerada 
pioneira na metodologia de ensino digital aliadas à evolução da tecnologia. 
6

Disponível no link: 
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evobooks.ModelosAtomicosDemo> 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evobooks.ModelosAtomicosDemo
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dita), observando este ser um tempo preparatório, extremamente relevante para 

atingir os objetivos apontados inicialmente. 

3º passo) Pedir aos educandos que encontrem no aplicativo a introdução 

(Figura 5), logo, que anotem em seus cadernos do que a matéria pode ser 

constituída. Indicar que sejam explorados os recursos: lupa, submarino e ponto de 

interrogação.  

Na lupa os alunos visualizarão a organização molecular em seus diferentes 

estados, no submarino terão acesso à história do estudo dos estados físicos da 

matéria e no ponto de interrogação, encontrarão alguns questionamentos referente à 

temática. 

 

Figura 5: Print da tela do índice da ferramenta 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

4º passo) No subtítulo Definição (Figura 6), o estudante deverá anotar em seu 

caderno o conceito de matéria e observar na lupa a configuração dos átomos em 

seus diferentes estados: sólido, líquido e gasoso, logo, representar em seu caderno 

o que foi verificado. Nesse passo pode ser aplicado o uso das lupas disponíveis 

mapeadas na Escola Estadual (quadro 2, p.43), para que os alunos possam 

visualizar desenhos das configurações dos átomos em escalas menores 

confeccionadas pelas professoras. 
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Figura 6: Print da tela de Definição 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

 5º passo) No índice Estado sólido (Figura 7), visualizar os átomos na lupa, 

desenhar e anotar no seu caderno o que foi observado. A professora pode sugerir 

aos alunos que formem palavras com o alfabeto recortado (quadro 2, p.46). 

Exemplo: a professora menciona a expressão “gelo” e os estudantes devem montar 

com o alfabeto móvel uma característica, como “sólido”. 

 

Figura 7: Print da tela Estado Físico 

 
 
Fonte: Autoras (2018). 
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6º passo) No subtítulo Estado líquido (Figura 8), observe a diferença entre o 

estado visto anteriormente, logo, dirija-se a professora e realize a prática indicada. 

Neste momento a professora deverá ter em sua mesa tipos diferentes de garrafas e 

recipientes com água, onde, o educando poderá experimentar de forma prática o 

que foi estabelecido no aplicativo. 

Figura 8: Print tela estado líquido 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 
7º passo) Seguindo a sequência, no Estado gasoso (Figura 9), o aluno deverá 

anotar o que foi visualizado na lupa e diferenciar os estados vistos anteriormente, 

logo, solicitar a professora a seringa, encher o tubo com ar, colocar seu dedo na 

ponta da seringa e apertar, verificando que o ar que respiramos realmente é matéria 

e que ocupa espaço. 
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Figura 9: Print da tela Estado Gasoso 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

8º passo) No subtítulo “A Transformação” (Figura 10), o aluno deverá 

observar o que acontece no becker do simulador, em seguida, anotar em caderno o 

que foi constatado. 

 

Figura 10: Print da tela A transformação 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 
 

9º passo) No apêndice “Curiosidade” (Figura 11), os estudantes poderão 

observar as circunstâncias em que acontece o ciclo da água. Será proposto que os 

estudantes construam um cartaz representando o ciclo da água. 
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Figura 11: Print tela Curiosidade 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 
Para a contextualização e melhor compreensão, será utilizado à maquete 

elaborada a partir desse tema (Figura 12), onde os alunos poderão identificar que 

essa é a única substância que se apresenta nos três estados na natureza, 

contextualizando o líquido, o sólido e o gasoso. A maquete possui o intuito de 

colaborar com a construção do conhecimento do tema explorado no aplicativo, 

dessa forma, os discentes serão convidados a jogar o dado referente a cor dos 

envelopes, se a cor for verde, deverão  responder algumas perguntas, cor amarela 

serão referentes a curiosidades a cerca da temática e na cor vermelha os alunos 

serão convidados a executarem atividades experimentais pertinentes ao conteúdo.  

 

Figura 12: Imagem da maquete confeccionada 

 

Fonte: Autoras (2018) 
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10º passo) Em “fatores de Influência” (Figura 13), os alunos deverão 

descrever em seus cadernos como ocorrem as variações de temperatura, além de 

construir uma tabela com as principais escalas de temperatura, identificando a que 

usamos em nosso país e a que é utilizada no sistema internacional. Logo, os alunos 

serão desafiados a encontrar os instrumentos citados no aplicativo, que estarão 

escondidos na sala. Deverão identificá-los e diferenciá-los, uma vez que o 

termômetro é usado para medir a temperatura e o barômetro para medir a pressão 

atmosférica. 

 

Figura 13: Print da tela dos fatores de influência 

 

Fonte: Autoras (2018). 
 

11º passo) No simulador (Figura 14), o aluno testará os fatores envolvidos na 

mudança dos estados, segurando no botão com o símbolo de calor, visualizará o 

aumento da energia e a agitação das partículas, logo, o que observam ao apertarem 

o botão com o símbolo de frio, verificando a agitação das partículas diminuir, 

compreendendo dessa forma o conceito físico de Energia Cinética. 
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Figura 14: Print da tela do simulador 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 

12º passo) Na atividade denominada “Influência da temperatura” (Figura 15), 

o aluno precisará relacionar os nomes dos estados à configuração das partículas 

demonstradas no aplicativo, logo, identificar na maquete (Figura 12) os três estados. 

 

 Figura 15: Print da tela da atividade Influência da temperatura 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

13º passo) No simulador de pontos de fusão e ebulição (figura 16), o aluno 

deverá aumentar a temperatura no termômetro e anotar em seu caderno o que 

observou, logo, buscará no livro didático o conceito de fusão e ebulição, 

compreendendo a diferença entre os dois.  
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Figura 16: Print da tela do simulador Ponto de fusão e ebulição 

 

Fonte: Autoras (2018). 

14º passo) Na curva de aquecimento (Figura 17), o estudante poderá 

observar que as temperaturas permanecem constantes durante as mudanças de 

estado. Nesse momento eles serão convidados a colocar na maquete (Figura 12) a 

temperatura em que a água no estado sólido fica líquida e no líquido chega ao 

estado gasoso. 

 

Figura 17: Print da tela da atividade curva de aquecimento 

 

Fonte: Autoras (2018) 
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15º passo) Na curva de resfriamento (Figura 18), os discentes poderão 

verificar o oposto da curva de aquecimento, verificando que da mesma forma a 

temperatura continua constante na mudança de estado físico. 

 

Figura 18: Print tela da curva de resfriamento 

 
Fonte: Autoras (2018) 

16º passo) No subtítulo “Para pensar” (Figura 19), o texto relaciona a pressão 

atmosférica com a temperatura, nesse momento o professor poderá explorar a 

reportagem que busca esclarecer como acontece o fenômeno de secagem da roupa 

ao ar livre. Sugerimos a matéria que está disponível em: http://glo.bo/1e2l8yb (anexo 

4). 

 

Figura 19: Print da tela para pensar: 

 

Fonte: Autoras (2018) 

http://glo.bo/1e2l8yb
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17º passo) No subtítulo “Pressão em função da altitude” (Figura 20), os alunos 

observarão que a pressão varia de acordo com a altitude, dado diretamente ligado 

aos fatores que favorecem os pontos de fusão e ebulição. Nesse momento será 

explorada a matéria titulada “Saiba por que a seleção escolheu se preparar em Quito 

para jogo contra o Equador”, disponível em: http://glo.bo/2bJYpu2 (Anexo 5) 

trazendo informações de como podemos nos comportar sob o efeito da altitude. 

 

Figura 20: Print da tela Pressão em função da altitude 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

18º passo) Em “As mudanças de estado” (Figura 21), os discentes 

visualizarão a nomenclatura das mudanças de estado, apertando no estado 

selecionado. Nos anexos apresentam-se imagens de jogos acerca da temática, 

elaborados na Licenciatura em Ciências da Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://glo.bo/2bJYpu2
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Figura 21: Print tela As mudanças de estado 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

19º passo) Na atividade “Lembrando os nomes das mudanças de estado” 

(Figura 22), os alunos serão desafiados a relembrar a nomenclatura vista no tópico 

anterior, sendo que, o aplicativo aceita somente a resposta correta. 

 

Figura 22: Print da tela Lembrando os nomes das mudanças de estado 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

20º passo) Na atividade “Ciclo da água” (Figura 23), os estudantes deverão 

completar a figura com a nomenclatura correta, logo, serão convidados a fazer o 

mesmo procedimento na maquete (Figura 12). 
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Figura 23: Print tela ciclo da água 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

21º passo) Em “Comprovando o estudo” (Figura 24), os alunos deverão 

completar o gráfico os nomes dos estados em seus pontos de viragem. 

 

Figura 24: Print da tela Comprovando o estudo 

 

Fonte: autoras (2018) 
 

22º passo) No índice “Exercício prático” (Figura 25), os discentes poderão 

visualizar e associar os nomes das mudanças de estado aos elementos, dessa 

forma, contextualizando e finalizando o estudo. 

 

 



83 
 

  

Figura 25: Print da tela Exercício prático 

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

Ressalta-se que essa ferramenta deverá ser utilizada como auxílio para o 

ensino e aprendizagem, sendo uma forma atraente para o desenvolvimento e 

interação do aluno autista, devendo ser conduzido e mediado sempre pelo 

profissional de ensino para que esse sujeito não perca o foco no ambiente escolar. 

 

4.8 Proposta Pedagógica 2: Trilha dos Estados Físicos da Matéria 

 

A trilha (Figura 26) foi escolhida como proposta pedagógica, pois, conforme 

Lopes (2001) desempenha funções psicossociais, afetivas e intelectuais básicas, 

atendendo os objetivos pedagógicos como o aumento da concentração, da atenção 

e da dedicação, desenvolvendo a autonomia.  

Justifica-se a escolha por essa atividade de cunho dinâmico e interdisciplinar, 

uma vez que o sujeito para o qual é voltado esse estudo possui características 

singulares como a falta de interação, sociabilidade e perda de concentração. Para o 

desenvolvimento geral utilizaremos uma trilha pedagógica com medidas em que os 

alunos possam andar como peões, associada ao uso do aplicativo (proposta 1) para 

explorar o conteúdo e promover a interação, a socialização e a comunicação do 

sujeito dessa pesquisa. 
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Figura 26 – Modelo da Trilha pedagógica elaborada  

 

Fonte: Autoras (2018) 
 

Obs.: Os obstáculos pelos quais os alunos devem passar são perguntas e 

atividades referentes aos conteúdos estabelecidos no aplicativo, sendo também 

exploradas algumas ordens para animar o jogo, como “volte 2 casas”, “fique uma 

rodada sem jogar e “curiosidades”, estas serão expressas nas cartas. O vencedor 

será o grupo que ultrapassar os desafios primeiro e chega ao final. 

 

4.8.1 Estabelecendo as regras da Trilha 

 

1º passo: Solicitar aos alunos que façam o download do aplicativo através do 

Google play. 

2º passo: Para iniciar a atividade, a turma será dividida em grupos de no 

máximo 5 alunos, onde, um participante de cada grupo deve jogar o dado e quem 

tirar o maior número começa a trilha. O participante então deverá jogar o segundo 

dado que indica a cor da carta a ser retirada, logo, responder a questão e andar o 

número de casas indicado na carta. 

3º passo: Estabelecer as regras com os grupos, sejam elas: 

a) Cada grupo tem a função de escolher um colega para ser o primeiro a 

representar o seu grupo próximo à trilha, sendo que todos do grupo devem lançar o 

dado e responder uma questão, seguindo uma sequencia. Exemplo: jogador 1, 

jogador 2 e assim por diante. 
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b) Conforme o dado será lançado, o grupo respectivo ao lançamento deverá 

responder corretamente as questões propostas pelo professor, assim podendo 

avançar as casas estabelecidas nas cartas.  

c) Se o grupo não souber a resposta, deverá passar a vez. 

 

 

4.8.2 Organização das cartas 

 

As cartas serão organizadas através das cores estabelecias na trilha, sejam 

elas: verdes, vermelhas e amarelas. As cartas verdes são relacionadas às perguntas 

do conteúdo explorado, nas casas verdes está à imagem de um celular, indicando a 

utilização do aplicativo. As cartas vermelhas são referentes às atividades práticas e 

as cartas amarelas são relacionadas curiosidades relacionadas à temática.  

Cartas verdes 14 (perguntas) 

1- O que é matéria? (Avance 1 casas). 

2- Do que é constituída a matéria?(Avance 1 casas). 

3- De que forma a matéria se apresenta na natureza? (Avance 2 casas). 

4- Como se apresenta a matéria no estado sólido? (Avance 1 casas). 

5- Como se apresenta a matéria em estado líquido? (Avance 1 casas). 

6- Como se apresenta a matéria em estado gasoso? (Avance 1 casas). 

7- Que tipo de alterações apresenta uma substância quando muda de estado 

físico? (Avance 2 casas). 

8- Imagem de um Barômetro - O que são barômetros? (Avance 1 casas). 

9- De que forma pode ser medida a temperatura de uma substância? (Avance 

1 casas). 

10- Quais são as escalas de medidas de temperatura? (Avance 1 casas). 

11- Qual/Quais as escala(s) de medida(s) utilizada(s) no Brasil? (Avance 1 

casas). 

12- O que é ponto de fusão? (Avance 1 casas). 

13- O que é ponto de ebulição?(Avance 1 casas). 

14- Qual é a escala de medida de temperatura do SI?.  
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Cartas Vermelhas: 

15- Buscar no aplicativo e subtítulo “Para pensar”, o que você percebe? 

Explique para a professora. (Avance 2 casas). 

16- Buscar no aplicativo e subtítulo “Simulador” aumente a temperatura no 

botão direito? Explique para a professora. (Avance 2 casas). 

17 - Buscar no aplicativo e subtítulo “Simulador”, abaixe a temperatura no 

botão esquerdo, o que você percebe? (Avance 2 casas). 

18- Buscar no aplicativo o subtítulo “Lembrando os nomes das mudanças de 

estado” e faça o que sugerido. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

19- Buscar no aplicativo o subtítulo “Ciclo da Água” e preencha as lacunas em 

branco. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

20- Buscar no aplicativo o subtítulo “Exercício prático” e preencha as lacunas 

em branco. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

21- Organize a maquete (Figura 11) “Estados Físicos da Matéria”, mostre 

para a professora. (Avance 2 casas). 

Cartas Amarelas (Curiosidades) 

22 – Você sabia que existem 7 estados físicos da matéria?  são eles: sólido, 

liquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, gás fermiônico e o 

superfluido. 

23- O quarto estado físico da matéria, que não é tão comum aqui na Terra, 

mas que por incrível que pareça, acredita-se que 99% de tudo que existe no 

universo encontre-se no quarto estado, chamado de plasma. Para se formar o 

plasma, é necessário que a matéria no estado gasoso seja aquecida a temperaturas 

elevadíssimas, como ocorre, por exemplo, no núcleo das estrelas, como o do nosso 

Sol, em que existem certas regiões de sua superfície que estão em 

aproximadamente 84.000ºC. No cotidiano, vemos um exemplo de plasma nas 

lâmpadas fluorescentes e em processos de esterilização. Lâmpadas de plasma, 

como a mostrada abaixo, podem ser compradas como souvenir. As auroras Austral 

e Boreal são resultado da excitação de átomos e moléculas da atmosfera, quando 

bombardeados por partículas carregadas expelidas do Sol e defletidas pelo campo 

geomagnético, sendo, portanto, plasmas naturais. 
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24- O Condensado de Bose-Einstein, é o nome dado ao chamado “quinto 

estado da matéria”, que é atingido às temperaturas em que as moléculas 

subatômicas praticamente param de se mover, (temperatura próximas ao zero 

absoluto). Em 1995 cientistas submeteram um conjunto de 2000 átomos de rubídio à 

uma temperatura próxima do zero absoluto, obtendo com resultado uma matéria 

completamente diferente, em que as partículas vibravam de maneira uniforme, ou 

seja com a mesma energia e direção como se fossem um só átomo. Antes do quinto 

estado da matéria, somente se conhecia tal organização na luz do raio laser, todos 

os raios luminosos alinham-se perfeitamente. Agora os pesquisadores acreditam 

que com o condensado de Bose-Einstein será possível construir um laser de 

matéria. 

25- Sexto e sétimo estados da matéria são:  

Condensado fermiônico possui características, de ambos, estado sólido e 

estado líquido, como supercondutividade e super-fluidez, porém, é encontrado em 

temperaturas extremamente baixas (próximas ao zero absoluto), o que faz com que 

suas moléculas entrem em colapso. É particularmente estudado na área da 

mecânica quântica. 

Superfluido de Polaritons é um superfluido que é capaz de levar energia de 

um lugar para outro utilizando-se de um feixe de luz, também pode gerar raios laser 

potentes com baixo consumo e fazer transporte de bits em meio sólido. 

26- Toda a matéria é constituída por partículas que é denominada átomo. O 

átomo constitui a menor partícula de um elemento. É composto de um núcleo central 

que contem prótons (com carga positiva) e nêutrons (sem carga). Os elétrons (com 

carga negativa e massa insignificante) revolvem em torno do núcleo em diferentes 

trajetórias imaginárias chamadas órbitas. 

27- Uma molécula é formada quando átomos do mesmo ou diferentes 

elementos se combinam. A molécula é a menor partícula de uma substância que 

pode normalmente existir de maneira independente. Exemplos: Dois átomos de 

oxigênio se combinam para formar uma molécula de oxigênio [O2]. Um átomo de 

carbono se combina com dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de 

dióxido de carbono [CO2]. 
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28- Você sabia que água e o gás que expelimos na respiração são 

compostos?  

Um composto é formado quando átomos ou moléculas de diferentes 

elementos se combinam. Em um composto, os elementos estão quimicamente 

combinados em uma proporção fixa.  Exemplos: 

Hidrogênio e oxigênio são combinados na proporção fixa de 2:1 para formar o 

composto água [H2O]. Carbono e oxigênio são combinados na proporção fixa de 1:2 

para formar o composto dióxido de carbono [CO2]. 

29- No estado líquido, o volume é bem definido, porém a forma é variável em 

virtude de ser mais fraca a força de coesão entre suas moléculas constituintes; em 

vista disso as moléculas têm mais mobilidade e podem se adaptar à forma do 

recipiente no qual está contido. 

30- No estado gasoso, a força de coesão entre as moléculas é muito mais 

fraca, de modo que o volume e a forma são determinados pela forma e volume do 

recipiente que o contém, em virtude da grande mobilidade de suas moléculas. 

31- No estado sólido, a forma e o volume são bem definidos, com uma 

distribuição espacial bastante regular devido à força de coesão entre as moléculas 

(que são formadas de átomos) que as constitui. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa propôs-se analisar os materiais e práticas atribuídos à inclusão 

escolar de crianças autistas de duas escolas de ensino regular na cidade de Dom 

Pedrito (RS). Colaboraram com este estudo duas escolas de ensino fundamental, 

uma delas vinculada ao município, e a outra, ao estado. Foram mapeados todos os 

materiais pedagógicos utilizados nas duas escolas, nas salas de AEE, onde 

concluiu-se que:  

Quanto à primeira hipótese é possível perceber através do levantamento, a 

existência de materiais pedagógicos destinados ao atendimento de alunos nas salas 

de AEE, 36 mapeados na Escola Municipal e 87 na Escola Estadual. Verificou-se 

que grande parte é destinada ao estudo das áreas de Matemática e Português, 

sendo que em sua maioria, são direcionadas as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo que, na Escola Municipal não foram identificados materiais 

indicados ao Ensino de Ciências e na Escola Estadual, foram constatados três jogos 

confirmando dessa forma a hipótese I que anuncia: “Durante o levantamento dos 

materiais disponíveis encontrados nas salas de AEE das escolas públicas de Dom 

Pedrito-RS, observar-se-á diversos tipos de recursos, mas não sendo em sua 

grande maioria destinados ao estudo de Ciências”. 

 Confirma-se a hipótese II, que concionava: “Os recursos pedagógicos 

encontrados para o Ensino de Ciências, não são direcionados para o ensino do 

aluno autista”, entende-se a relevância desse dado, uma vez que, do universo de 

materiais identificados, apenas três são direcionados ao ensino de Ciências e 

nenhum destes é destinado ao aluno TEA. Percebe-se que apesar da legislação que 

estabelece, prioriza e assegura a Educação Inclusiva, bem como, publicações sobre 

a temática, ainda existe resistência e falta de informação sobre a deficiência por 

parte da escola e dos professores. É preciso que todos os profissionais envolvidos 

tenham um novo olhar sobre a Educação Inclusiva, buscando quebrar preconceitos 

e garantir o direito de todos estarem juntos, aprendendo e participando, sem 

nenhum tipo de discriminação. 

Confirma-se parcialmente a hipótese III, que sinalizava: “Os materiais 

utilizados nas salas de AEE são padronizados em todas as escolas públicas de 
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ensino regular do município de Dom Pedrito-RS”, sendo averiguado nesta pesquisa 

a existência de materiais  em comum entre as duas escolas, mas toda via, os 

materiais confeccionados pelas profissionais observando algumas deficiências, os 

adquiridos pelas professoras e os doados por alguns pais, são divergentes entre si. 

Percebe-se através desse dado, que as escolas mapeadas possuem realidades e 

contextos diferentes.  

Confirma-se parcialmente a hipótese IV, que anunciava que: “Os materiais 

pedagógicos adaptados são destinados em grande parte a alunos com as mais 

diversas deficiências, não sendo estes produzidos baseando-se nos interesses e 

gostos dos alunos TEA”, pois, observa-se que os materiais direcionados ao ensino 

de Ciências, apesar de não serem destinados ao ensino do aluno autista, podem ser 

aplicados desde que sejam observados os interesses desse sujeito, podendo assim, 

estabelecer o ensino e a aprendizagem do conteúdo explorado. Em relação aos 

materiais pedagógicos examinados, as escolas apresentam realidades e condições 

diferentes. Todavia, ambas necessitam desenvolver e adaptar seus recursos 

pedagógicos levando em consideração as singularidades e especificidades dos 

alunos TEA, pois nenhuma delas apresentou materiais destinados a esses alunos. 

Verifica-se que as reais condições das escolas investigadas no que tange as 

práticas inclusivas, não garantem o direito ao desenvolvimento de alunos autistas.  

Refletindo a partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, em nenhum 

momento houve a pretensão de apontar falhas ou imperfeições em relação ao 

processo inclusivo dos alunos TEA nas escolas mapeadas, pois o objetivo desse 

trabalho baseou-se em analisar e apurar quais os materiais e as práticas 

pedagógicas empregadas e desenvolvidas no intuito de favorecer o ensino desse 

sujeito.  

Nota-se que os desafios e dificuldades enfrentadas pelas profissionais são 

motivadas por diversos fatores, partindo desde o preconceito por falta de 

informações com relação ao aluno autista, perpassando pela escassez de recursos, 

até a capacitação profissional precária e continuada dessas profissionais. 

Percebe-se através desse estudo que a inclusão de alunos autistas no 

contexto escolar é uma realidade possível e que através desta, com uso de recursos 

adequados, elaborados observando seus interesses, podem ter maiores 
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oportunidades de interação, estabelecendo laços de amizade e de confiança, 

propiciando seu desenvolvimento pessoal através do estímulo na busca pelo 

protagonismo na construção do seu conhecimento. 

Espera-se que este estudo contribua com outras pesquisas dessa área, 

proporcionando uma reflexão a respeito das práticas inclusivas dentro do Ensino de 

Ciências, sendo essa, a reflexão, o caminho onde o professor toma conhecimento 

de suas falhas e desafios, buscando estimular a busca da construção de uma 

sociedade com maior respeito pela equidade e educação para todos. 

Dessa forma, acreditamos ser extremamente viável atender as sugestões 

desse trabalho em prol do aperfeiçoamento do processo de Educação Inclusiva, 

uma vez que o plano de trabalho sugerido foi construído observando e respeitando 

as singularidades e peculiaridades do aluno autista, dessa forma, consideramos que 

este, contribui para que a escola se torne acessível na busca de equipamentos, 

tecnologias e recursos didáticos, aliados ao AEE. 
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ANEXO 1 - JOGO LUDO DOS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA  

Líslei M. A. Duarte7 

 

Figura 27 – Jogo Ludo dos Estados Físicos da Água 

 
Fonte: Autoras (2018) 

Objetivos para o Ensino de Ciências: 

 Conhecer os Estados Físicos da água e diferenciá-los; 

 Relacionar as variações de temperatura com as mudanças de estado físicos 

da água; 

 Promover a interação e o trabalho colaborativo para o aluno TEA. 

Regras do jogo: 

1- Para se iniciar a partida, joga-se o dado e o participante que fizer o maior 

número de pontos inicia o jogo, continuando as jogadas em sentido horário. 

2- Joga-se com um dado e os avanços são feitos de acordo com os pontos 

obtidos com o lançamento dos dados. 

3- Os peões de cada jogador começam na base de mesma cor. O objetivo do 

jogo é ser o primeiro a levar seus 4 peões a dar uma volta no tabuleiro e a chegar no 

ponto final marcado com sua cor. Os peões movem-se pelo percurso no sentido 

horário. 

4- Após dar a volta no tabuleiro o peão avança pela reta final, de sua própria 

cor. A chegada ao ponto final só pode ser obtida por um número exato nos dados. 

Se o jogador tirar mais do que o necessário, ele vai até o fim e volta, tendo que 

                                                           
7
 Elaborado pela Licencianda Lislei M. Duarte no componente Práticas Pedagógicas VII – Licenciatura 

em Ciências da Natureza da Unipampa- Campus Dom Pedrito 
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aguardar sua próxima jogada. O vencedor é o primeiro a levar seus quatro peões ao 

ponto de chegada da sua cor. 

5- Algumas casas estarão marcadas com um ponto de interrogação o que 

indica que o jogador terá que responder a pergunta sobre os estados físicos da agua 

e se acertar pode avançar o número de casas indicado no carta. 

Exemplo de Questões: 

1- Gotículas de água no exterior da garrafa: Que nome recebe a mudança de 

estado físico, que esta ocorrendo? 

2- A água se transforma em gelo quando ela passa do estado: Que nome 

recebe esta mudança de estado físico? 

3- A água se transforma em vapor de água quando ela passa do estado 

..............para................... 

4- (Verdadeiro ou Falso) - A temperatura de fusão do sorvete é superior à 

temperatura ambiente e, portanto, não derrete enquanto está sendo consumido.  

5- (Verdadeiro ou Falso) - A casquinha em que o sorvete é servido é um 

excelente isolante térmico, impedindo que ele derreta. 

 6- (Verdadeiro ou Falso) - Nem todas as substâncias têm temperaturas de 

fusão, portanto, seu estado físico permanece inalterado. 

7- (Verdadeiro ou Falso) - A velocidade com que ele come o sorvete é tão alta 

que não há tempo suficiente par o sorvete fundir.  

8- (Verdadeiro ou Falso) - A molécula da água possui 2 átomos de hidrogênio 

e um de oxigênio.  

9- (Verdadeiro ou Falso) - A fórmula da água no estado sólido é diferente da 

fórmula da água em estado líquido.  

10- (Verdadeiro ou Falso) - A fórmula da água é H2O esteja ela no estado 

sólido, líquido ou gasoso. 

11- (Verdadeiro ou Falso) - A molécula da água é composta de 3 átomos.  
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ANEXO 2 – JOGO FRENTE A FRENTE COM ESTADO FÍSICO 

Guilherme Brasil e Uilson Tuiuti8 

 

Figura 28 – Jogo Frente a Frente com o Estado Físico 

 
Fonte: Autoras (2018). 

 

Objetivos: 

 Identificar os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. 

 Observar, interpretar, analisar e relacionar as transformações dos estados 

físicos da matéria. 

 Confrontar interpretações baseadas no senso comum com interpretações 

científicas. 

 Verificar a influência da temperatura nas transformações dos estados físicos 

da matéria. 

 Promover a interação, a socialização e o trabalho colaborativo do aluno TEA 

através do desafio. 

Regras do Jogo: 

1) Divide-se a turma em duas equipes.  

2) Cada equipe sorteia uma das cartas.  

3) A equipe adversária deverá tentar adivinhar o estado físico que está na 

carta sorteada.  

4) O jogo se inicia com 10 pontos para cada carta sorteada.  

                                                           
8

 Elaborado pelos Licenciandos Guilherme Brasil e Uilson Tuiuti no componente Práticas 
Pedagógicas VII – Licenciatura em Ciências da Natureza da Unipampa- Campus Dom Pedrito 
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5) A equipe que inicia perguntando, escolhe um número de 1 a 5 e quem está 

com a carta nas mãos lê a dica correspondente ao número solicitado.   

6) A cada dica lida, diminui-se um ponto do valor da pontuação inicial.  

a) Por exemplo, se uma equipe necessitou de três dicas para adivinhar o 

conceito correspondente, sua pontuação será 8 pontos, lembrando que a primeira 

dica não se desconta da pontuação inicial.  

b) A qualquer momento, a equipe que está tentando adivinhar a carta 

sorteada pode arriscar um palpite; porém, se ele estiver errado, perdem-se 10 

pontos. 

7) Ao final, ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. 

 Pré e Pós-teste: 

01: O que você sabe sobre os estados físicos da água? 

02: Quais as principais características dos estados físicos da água? 

03: A temperatura tem influência no estado físico da água? 

04: Você acha possível fazer ciência na sua cozinha? Justifique 

05: Você sabe identificar a mudança de algum estado físico em seu dia a dia? 

06: As mudanças de estado físico são irreversíveis? 
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ANEXO 3 – JOGO DAS GOTAS 

Fabiana Guntzel e Solange Borges9 

 
Figura 28 – Jogo das gotas. 

 
Fonte: Autoras (2018). 

 

Objetivo: 

 Propor atividades em grupos que estimulem a criação de estratégias; 

 Reconhecer os diferentes estados físicos da água;  

 A relação entre a temperatura e mudança de estado físico da água; 

 Promover a sociabilidade, a interação e o trabalho colaborativo do aluno TEA, 

através da atividade proposta. 

Regras do jogo: 

1) A turma será dividida em duas equipes.  

2) As duas equipes escolhem um dos componentes para tirar par ou ímpar, a 

equipe vencedora inicia o jogo rolando o dado das cores. 

3) No chão haverá seis torneiras com cores diferentes cada uma com quatro 

gotas de água que contém uma questão.  

Ex. Equipe jogou o dado e caiu na cor azul. Na torneira azul há quatro gotas 

(perguntas) um participante da equipe escolhe uma gota e responde a questão. Se 

acertar acumula pontos para sua equipe. 

                                                           
9

 Elaborado pelas Licenciandas Fabiana Guntzel e Solange Borges no componente Práticas 
Pedagógicas VII – Licenciatura em Ciências da Natureza da Unipampa- Campus Dom Pedrito 
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4) Será vencedora a equipe que responder corretamente o maior número de 

questões. 

Cartas do jogo das gotas: 

 

Quadro 4 – Informações contidas nas cartas do Jogo das Gotas 

  A água é um elemento 
de fundamental 
importância para a vida 
de todas as espécies da 
natureza. Quais as 
principais contribuições 
da água para o ser 
humano? 
 

  Cite uma alternativa 
adequada e viável para 
prevenir a escassez, 
considerando-se a 
disponibilidade global. 
 

  A possível escassez de 
água é uma das maiores 
preocupações da 
atualidade, considerada 
por alguns especialistas 
como o desafio maior do 
novo século. No entanto, 
tão importante quanto 
aumentar a oferta é 
investir na preservação 
da qualidade e no 
reaproveitamento da 
água de que dispomos 
hoje. A ação humana 
tem provocado algumas 
alterações quantitativas 
e qualitativas da água: 
Quais são as principais 
ações humanas 
associadas a essas 
alterações. 

  Considerando a 
riqueza dos recursos 
hídricos brasileiros, uma 
grave crise de água em 
nosso país poderia ser 
motivada por: 
 

  A falta de água doce 
no planeta será, 
possivelmente, um dos 
mais graves problemas 
deste século. Prevê-se 
que, nos próximos vinte 
anos, a quantidade de 
água doce disponível 
para cada habitante será 
drasticamente reduzida. 
Por meio de seus 
diferentes usos e 
consumos, as atividades 
humanas interferem no 
ciclo da água, alterando-
o. Cite algum fator que 
interfere no ciclo da 
água. 

  A poluição da água 
aliada ao desperdício 
tem gerado vários 
problemas para a 
manutenção desse bem 
tão precioso. Com o 
intuito de contribuir para 
a qualidade e uso 
responsável da água, 
cite algumas possíveis 
atitudes a serem 
tomadas. 

 

  O que podemos fazer 
para economizar água? 

   Por que gastamos 
tanta água? 

   Os brasileiros 
desperdiçam muita 
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 água. Cite alguns 
hábitos que refletem 
essas atitudes. 

  “A hidrosfera da Terra 
compreende os lagos, 
as águas subterrâneas e 
os oceanos, sendo que 
estes últimos cobrem a 
grande maioria de sua 
superfície e, desde 
tempos imemoriais, o 
ser humano vem 
utilizando e explorando 
os ecossistemas 
aquáticos do mundo 
encontrados em sua 
hidrosfera”. (Texto 
adaptado. Água em 
crise). De acordo com o 
trecho acima podemos 
dizer que as águas 
impropriáveis do planeta 
são? 

   Na natureza, 
encontramos diversos 
tipos de água, 
dependendo dos 
elementos que ela 
contém. Algumas são 
ideais para o consumo, 
enquanto que outras são 
prejudiciais à saúde. Um 
tipo de água muito 
conhecida, é a água 
potável. A correta 
definição de água 
potável é: 
 

  Água que o sol 
evapora, pro céu vai 
embora, virar nuvens de 
algodão. (Planeta água- 
Guilherme Arantes). 
   O trecho da música 
representa duas 
mudanças que ocorrem 
com a água. Que 
mudanças são essas? 
Vaporização e 
condensação 
 

  Segundo uma 
organização mundial de 
estudos ambientais, em 
2025, duas de cada três 
pessoas viverão 
situações de carência de 
água, caso não haja 
mudanças no padrão 
atual de consumo do 
produto. Uma alternativa 
adequada e viável para 
prevenir a escassez, 
considerando-se a 
disponibilidade global, 
seria:  
 

  A naftalina utilizada 
para espantar traças de 
dentro dos armários 
apresenta a passagem 
direta do estado sólido 
para o estado gasoso. A 
essa mudança de 
estado físico, damos o 
nome de: sublimação 
 

   O aquecimento global 
já apresenta sinais 
visíveis em alguns 
pontos do planeta. 
Numa ilha do Alasca na 
aldeia de Shishmaret, 
por exemplo, as geleiras 
já demoram mais a 
congelar, no inverno; 
descongelam mais 
rápido, na primavera; e 
há mais icebergs. Desde 
1971, a temperatura 
aumentou, em média2 
ºC. As mudanças de 
estados descritas no 
texto, são, 
respectivamente: 
Solidificação e fusão. 

Observe os fatos abaixo:  
I) Uma pedra de 
naftalina deixada no 
armário. II) Uma vasilha 
com água deixada no 
freezer. III) Uma vasilha 

Analise as situações 
abaixo:  
I – Um pote de sorvete 
foi esquecido fora do 
congelador. No final da 
tarde o sorvete estava 

A água se transforma 
em gelo quando ela 
passa do estado: 
líquido para o sólido. 
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com água deixada no 
sol. IV) O derretimento 
de um pedaço de 
chumbo quando 
aquecido. Nesses fatos 
estão relacionados 
corretamente os 
seguintes fenômenos: I. 
Sublimação; II. 
Solidificação; III. 
Evaporação; IV. Fusão. 
 

totalmente derretido  
II – A roupa foi 
enxaguada, torcida e 
pendurada no varal, 
estando seca após 
algumas horas.  
III – Quando tomamos 
banho em um chuveiro 
bem quente, 
observamos que o 
espelho fica embaçado 
e quando passamos a 
mão sobre a sua 
superfície percebemos 
que está úmida. Quais 
as mudanças de estado 
físico que aconteceram 
em cada situação 
descrita acima, 
respeitando a ordem 
apresentada. 
Fusão, evaporação, 
condensação. 

A água se transforma 
em vapor de água 
quando ela passa do 
estado: 
líquido para o gasoso. 
 

Identifique que 
mudanças de estados 
físicos ocorreram em 
cada situação: 
O suco congelou na 
geladeira 
A calçada secou depois 
da chuva 
O picolé derreteu 
A naftalina desapareceu 
da gaveta. 

Cite o nome de três 
mudanças de estados 
físicos da água que 
ocorrem durante o ciclo 
desta na natureza.    

  Na natureza, a água 
passa constantemente 
de um estado físico para 
outro, sendo que a 
energia solar é a 
principal responsável 
por essa mudança. 
Baseando-se nas 
mudanças de estados 
físicos da água, explique 
por que uma roupa  
molhada, ao  ficar 
estendida ao Sol, seca.  

  Como ocorre o 
fenômeno da liquefação 
na natureza? Chamada 
também de 
Condensação, esse 
processo identifica a 
mudança do estado 
gasoso para o estado 
líquido decorrente do 
resfriamento 
(arrefecimento). Ex: a 
geada e o orvalho das 
plantas. 

  Como se encontram as 
partículas de água no 
estado gasoso? 
Encontram-se afastadas 
umas das outras sem 
forma definida 

Fonte: Fabiana Guntzel e Solange Borges (2018). 
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ANEXO 4 – REPORTAGEM SUGERIDA NO 16º PASSO DA PROPOSTA 1 

 

Se a água evapora a 100°C, como a roupa consegue se secar no varal? 

Físico explica que existe uma diferença entre evaporação e vaporização  

 

Figura 30 – Imagem contida na primeira reportagem utilizada na proposta 1. 

 
Fonte: Thinkstock/ Getty Imgens (2018) 
 

Se a água "evapora" a 100 °C, como a roupa seca no varal, mesmo com 

temperaturas muito abaixo disso? José Maurício, professor de Física de uma escola do 

Rio de Janeiro, explica que, na verdade, a água evapora mesmo a temperaturas 

menores. 
 

Figura 31 – Print da tela do vídeo da reportagem utilizada na proposta 1. 

 
Fonte: http://glo.bo/1e2l8yb  (2018). 

http://glo.bo/1e2l8yb
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Quando acontece no nível do mar - com pressão de 1 atmosfera – a água 

vaporiza a 100°C. A temperatura chega a tal ponto que a água passa do estado líquido 

para vapor. "Essa transformação acontece no interior do líquido", explica o professor. 

Trata-se da vaporização. 

Porém, a evaporação acontece em temperaturas mais baixas e são necessários 

alguns fatores. O primeiro é a volatilidade. As moléculas da superfície da água têm uma 

grande força que as mantêm dentro do líquido. Quando há uma grande umidade no ar, a 

pressão atmosférica se torna uma força que impede a evaporação da água. Em dias 

secos, a pressão é menor e as moléculas de água vão para o ar com maior facilidade. 

Quando sopra, o vento varre a superfície do líquido, levando algumas moléculas 

consigo. Por isso, o vento ajuda a secar as roupas. 

Outro fator que contribui é a área da dispersão da água. "Mesmo que o volume 

do líquido seja o mesmo, quanto maior a área de dispersão, maior a taxa de 

evaporação", comenta José Maurício. O professor explica que esse é o motivo que as 

pessoas abrem a roupa no varal. 
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Anexo 5 - Reportagem sugerida no 17º passo da Proposta 110 

 

Saiba por que a seleção escolheu se preparar em Quito para jogo contra 

o Equador 

Preparador físico explica mudança na estratégia para enfrentar possíveis 

efeitos da altitude. 
 

Figura 32 – Imagem 1 contida na segunda reportagem utilizada na proposta 1. 

 
Fonte: Pedro Martins/ Mowa Press (2013). 
 

QUITO - Ser nascido, criado e treinado em cidades altas dá ao atleta uma 

vantagem física em jogos disputados na altitude. No entanto, em um mês, tal 

vantagem de desfaz. O que significa que, na quinta-feira, pelo menos 22 dos 31 

convocados pelo Equador para o jogo das eliminatórias estarão sujeitos aos 

mesmos sintomas que os jogadores da seleção brasileira: sentir-se ofegante em 

determinados piques, ter alguma dificuldade de recuperação e até lidar com dores 

de cabeça e mal-estar nas primeiras noites em Quito, durante a concentração para o 

jogo. Neste mundo globalizado, a avaliação de danos de uma equipe que viaja para 

uma cidade alta mudou. Em especial na capital equatoriana, com seus 2.800m 

acima do nível do mar, considerada uma "baixa altitude" pelos estudiosos. No 

entendimento do preparador físico Fábio Mahseredjian, a seleção estaria sujeita a 

um prejuízo mais técnico do que físico caso utilizasse o método tradicional: 

concentrar-se em Guayaquil, ao nível do mar, e viajar apenas no dia do jogo. Em 

                                                           
10

 Reportagem sugerida no 17º passo da proposta 1.  
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geral, os efeitos da altitude se agravam após 12 horas de permanência na cidade, 

piorando nos dias seguintes, até que se inicie a adaptação, que demanda um prazo 

longo. Mas, em Quito, o prejuízo físico é menor. 

- Não vamos disputar uma maratona, uma corrida de longa distância. O 

futebol é essencialmente técnico. Assim, vamos treinar três dias, o jogador vai se 

habituar à velocidade da bola, que é a grande diferença - afirma Mahseredjian, 

lembrando o alto índice de gols sofridos em bolas paradas por equipes com pouca 

adaptação a cidades altas. 

Hoje, quase todo o elenco equatoriano pode ser considerado não adaptado à 

altitude. Dos 31 relacionados pelo técnico Gustavo Quinteros, 13 jogam no exterior, 

em cidades sem altitude da Europa, México ou América do Sul. Outros nove atuam 

em Guayaquil. Assim, mesmo os que nasceram em regiões altas do Equador e 

iniciaram suas carreiras nestas condições, perderam sua adaptação. Não há, como 

explicou Mahseredjian, uma reserva orgânica, uma memória do corpo para 

assegurar um bom desempenho. Então, o que explicaria o fato de o Equador ter 

desempenho tão melhor em casa do que fora de Quito? Nas eliminatórias da Copa 

de 2014, o time ganhou 22 dos 24 pontos jogados em casa. Como visitante, ganhou 

só três. Uma das razões é justamente técnica, o hábito de jogar com a bola se 

deslocando mais rapidamente. 

- Outra questão é que o atleta equatoriano sabe o que vai encontrar, sabe que 

vai ficar ofegante, quais os sintomas - afirma o preparador. 
 

Figura 33 – Imagem 2 contida na segunda reportagem utilizada na proposta 1. 

 
Fonte: Pedro Martins/ Mowa Press (2013). 



109 
 

  

É como se o jogador da casa não se assustasse, não se impressionasse, 

além de saber administrar seus piques durante um jogo de alternâncias de ritmo 

como é o futebol. Mas, na prática, Brasil e Equador devem jogar em condições 

quase iguais na quinta-feira. Apenas dois dos 31 convocados jogam em Quito, 

outros três são do Independiente del Valle, sediado em Sangolquí, cidade 2.500m 

acima do nível do mar, um pouco mais baixa do que a capital. Na mesma altura está 

Cuenca, que tem um representante na seleção, além de três jogadores que atuam 

na Cidade do México, a 2.250m de altitude. Entre eles, Fidel Martínez, 

possivelmente o único jogador em atividade na altitude a ser titular. 

- Haverá alguns efeitos, como dor de cabeça. Mas são efeitos muito menores 

do que em La Paz, por exemplo, que está a 3.600m. Lá se o atleta permanecesse 

três dias treinando, ocorreria sangramento de nariz, náusea, vômito. Seria 

impossível ter esta estratégia. Aqui, após conversa com a comissão técnica, 

estamos privilegiando a questão técnica - afirma Mahseredjian. Em todo caso, 

mesmo prevendo efeitos colaterais leves, a seleção recebeu ontem, no hotel, dois 

cilindros de oxigênio, encomendados na chegada ao país. 

Mahseredjian acredita ser improvável que os jogadores recorram ao oxigênio. 

Ficar em Quito ajuda, ainda, a desmistificar a questão da altitude. A operação de ir 

para Guayaquil e voar no dia do jogo para a capital poderia preparar os jogadores 

para uma situação pior do que a real. Sem falar no prejuízo de não treinar em Quito, 

perdendo a adaptação à velocidade da bola. 

Leia mais: https://oglobo.globo.com/esportes/saiba-por-que-selecao-escolheu-

se-preparar-em-quito-para-jogo-contra-equador-20010265#ixzz5I4lqu2ap. 

 

  

https://oglobo.globo.com/esportes/saiba-por-que-selecao-escolheu-se-preparar-em-quito-para-jogo-contra-equador-20010265#ixzz5I4lqu2ap
https://oglobo.globo.com/esportes/saiba-por-que-selecao-escolheu-se-preparar-em-quito-para-jogo-contra-equador-20010265#ixzz5I4lqu2ap
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Anexo 6 – Maquete elaborada para o estudo dos estados físicos da 

matéria 

 

Figura 34: Maquete confeccionada para propostas 1 e 2 

 

Fonte: Autoras (2018) 

 

O material supramencionado foi confeccionado observando o interesse de 

alunos autistas, sendo este elaborado para contribuir na contextualização de como 

se apresentam os estados físicos da água, de forma lúdica, com cores que remetam 

a substância.  Sendo este explorado no passo 9º passo da proposta 1 e na carta 21 

da proposta 2 como um dos desafios a serem vencidos. 

Objetivos:  

 Identificar os estados físicos da matéria; 

 Observar, interpretar e relacionar as transformações dos estados físicos; 

 Construir argumentação e elaborar estratégias na evolução do jogo; 

 Promover a interação, a socialização e o trabalho colaborativo com o aluno 

TEA. 

Cartas sugeridas na proposta 2: 

As cartas serão organizadas através das cores estabelecias, sejam elas: 

verdes, vermelhas e amarelas. As cartas verdes são relacionadas às perguntas do 

conteúdo explorado, nas casas verdes está à imagem de um celular, indicando a 

utilização do aplicativo. As cartas vermelhas são referentes às atividades práticas e 

as cartas amarelas são relacionadas curiosidades relacionadas à temática.  

Cartas verdes 14 (perguntas) 

1- O que é matéria? (Avance 1 casas). 
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2- Do que é constituída a matéria?(Avance 1 casas). 

3- De que forma a matéria se apresenta na natureza? (Avance 2 casas). 

4- Como se apresenta a matéria no estado sólido? (Avance 1 casas). 

5- Como se apresenta a matéria em estado líquido? (Avance 1 casas). 

6- Como se apresenta a matéria em estado gasoso? (Avance 1 casas). 

7- Que tipo de alterações apresenta uma substância quando muda de estado 

físico? (Avance 2 casas). 

8- Imagem de um Barômetro - O que são barômetros? (Avance 1 casas). 

9- De que forma pode ser medida a temperatura de uma substância? (Avance 

1 casas). 

10- Quais são as escalas de medidas de temperatura? (Avance 1 casas). 

11- Qual/Quais as escala(s) de medida(s) utilizada(s) no Brasil? (Avance 1 

casas). 

12- O que é ponto de fusão? (Avance 1 casas). 

13- O que é ponto de ebulição?(Avance 1 casas). 

14- Qual é a escala de medida de temperatura do SI?.  

Cartas Vermelhas: 

15- Buscar no aplicativo e subtítulo “Para pensar”, o que você percebe? 

Explique para a professora. (Avance 2 casas). 

16- Buscar no aplicativo e subtítulo “Simulador” aumente a temperatura no 

botão direito? Explique para a professora. (Avance 2 casas). 

17 - Buscar no aplicativo e subtítulo “Simulador”, abaixe a temperatura no 

botão esquerdo, o que você percebe? (Avance 2 casas). 

18- Buscar no aplicativo o subtítulo “Lembrando os nomes das mudanças de 

estado” e faça o que sugerido. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

19- Buscar no aplicativo o subtítulo “Ciclo da Água” e preencha as lacunas em 

branco. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

20- Buscar no aplicativo o subtítulo “Exercício prático” e preencha as lacunas 

em branco. Logo, mostre para a professora. (Avance 2 casas). 

21- Organize a maquete (Figura 11) “Estados Físicos da Matéria”, mostre 

para a professora. (Avance 2 casas). 

Cartas Amarelas (Curiosidades) 
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22 – Você sabia que existem 7 estados físicos da matéria?  são eles: sólido, 

liquido, gasoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, gás fermiônico e o 

superfluido. 

23- O quarto estado físico da matéria, que não é tão comum aqui na Terra, 

mas que por incrível que pareça, acredita-se que 99% de tudo que existe no 

universo encontre-se no quarto estado, chamado de plasma. Para se formar o 

plasma, é necessário que a matéria no estado gasoso seja aquecida a temperaturas 

elevadíssimas, como ocorre, por exemplo, no núcleo das estrelas, como o do nosso 

Sol, em que existem certas regiões de sua superfície que estão em 

aproximadamente 84.000ºC. No cotidiano, vemos um exemplo de plasma nas 

lâmpadas fluorescentes e em processos de esterilização. Lâmpadas de plasma, 

como a mostrada abaixo, podem ser compradas como souvenir. As auroras Austral 

e Boreal são resultado da excitação de átomos e moléculas da atmosfera, quando 

bombardeados por partículas carregadas expelidas do Sol e defletidas pelo campo 

geomagnético, sendo, portanto, plasmas naturais. 

24- O Condensado de Bose-Einstein, é o nome dado ao chamado “quinto 

estado da matéria”, que é atingido às temperaturas em que as moléculas 

subatômicas praticamente param de se mover, (temperatura próximas ao zero 

absoluto). Em 1995 cientistas submeteram um conjunto de 2000 átomos de rubídio à 

uma temperatura próxima do zero absoluto, obtendo com resultado uma matéria 

completamente diferente, em que as partículas vibravam de maneira uniforme, ou 

seja com a mesma energia e direção como se fossem um só átomo. Antes do quinto 

estado da matéria, somente se conhecia tal organização na luz do raio laser, todos 

os raios luminosos alinham-se perfeitamente. Agora os pesquisadores acreditam 

que com o condensado de Bose-Einstein será possível construir um laser de 

matéria. 

25- Sexto e sétimo estados da matéria são:  

Condensado fermiônico possui características, de ambos, estado sólido e 

estado líquido, como supercondutividade e super-fluidez, porém, é encontrado em 

temperaturas extremamente baixas (próximas ao zero absoluto), o que faz com que 

suas moléculas entrem em colapso. É particularmente estudado na área da 

mecânica quântica. 
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Superfluido de Polaritons é um superfluido que é capaz de levar energia de 

um lugar para outro utilizando-se de um feixe de luz, também pode gerar raios laser 

potentes com baixo consumo e fazer transporte de bits em meio sólido. 

26- Toda a matéria é constituída por partículas que é denominada átomo. O 

átomo constitui a menor partícula de um elemento. É composto de um núcleo central 

que contem prótons (com carga positiva) e nêutrons (sem carga). Os elétrons (com 

carga negativa e massa insignificante) revolvem em torno do núcleo em diferentes 

trajetórias imaginárias chamadas órbitas. 

27- Uma molécula é formada quando átomos do mesmo ou diferentes 

elementos se combinam. A molécula é a menor partícula de uma substância que 

pode normalmente existir de maneira independente. Exemplos: Dois átomos de 

oxigênio se combinam para formar uma molécula de oxigênio [O2]. Um átomo de 

carbono se combina com dois átomos de oxigênio para formar uma molécula de 

dióxido de carbono [CO2]. 

28- Você sabia que água e o gás que expelimos na respiração são 

compostos?  

Um composto é formado quando átomos ou moléculas de diferentes 

elementos se combinam. Em um composto, os elementos estão quimicamente 

combinados em uma proporção fixa.  Exemplos: 

Hidrogênio e oxigênio são combinados na proporção fixa de 2:1 para formar o 

composto água [H2O]. Carbono e oxigênio são combinados na proporção fixa de 1:2 

para formar o composto dióxido de carbono [CO2]. 

29- No estado líquido, o volume é bem definido, porém a forma é variável em 

virtude de ser mais fraca a força de coesão entre suas moléculas constituintes; em 

vista disso as moléculas têm mais mobilidade e podem se adaptar à forma do 

recipiente no qual está contido. 

30- No estado gasoso, a força de coesão entre as moléculas é muito mais 

fraca, de modo que o volume e a forma são determinados pela forma e volume do 

recipiente que o contém, em virtude da grande mobilidade de suas moléculas. 

31- No estado sólido, a forma e o volume são bem definidos, com uma 

distribuição espacial bastante regular devido à força de coesão entre as moléculas 

(que são formadas de átomos) que as constitui. 


