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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
ESTUDO DE CASO

Bruna Pinheiro de Moraes

Acreditamos ser de extrema importância a realização de um estudo de caso relacionado a
Arte no contexto e na prática da educação infantil. Para isto escolhemos duas escolas de educação
infantil da rede privada de ensino, ambas situadas na zona sul de São Paulo, com crianças na faixa
etária entre três e cinco anos de idade. Essas escolas serão identificadas abaixo como escola I e
escola II.
Em ambas as escolas o processo de acompanhamento e observação nos trouxe muitos
aspectos positivos e também pontos para reflexão.

1 Estudo de caso na escola I

A primeira escola observada, é uma escola da rede privada de ensino, possui cerca de
oitenta crianças, com uma faixa etária entre 3 e 5 anos de idade, divididas em cinco turmas, sendo
uma de turma de três anos, duas turmas de quatro anos e duas turmas de cinco anos.
Em nosso estudo de caso observamos que os professores da disciplina arte dessa escola,
não são graduados na área específica, ou seja, não possuem Licenciatura Plena em Artes. Os
professores responsáveis pelo conteúdo são polivalentes.
Essa pequena escola, ao aplicar o conteúdo de Arte, tem como foco as datas comemorativas
do decorrer do ano. No carnaval, a atividade de arte é a confecção de uma máscara, que em seguida
foi utilizada pelos alunos em um baile. Na Páscoa as crianças confeccionam orelhinhas e cestinho
para utilizar durante o período de Páscoa. No Dia das Mães há um cartão e flores de papel para as
mamães. Tudo confeccionado pelas crianças e com intervenção das professoras.
No período em que não há atividades relacionadas a datas comemorativas, as crianças
realizam atividades de arte, basicamente com o uso de papéis, como desenho livre ou dirigido
utilizando sulfite ou cartolina, guache, canetinha e giz de cera. Nos desenhos dirigidos geralmente,
a professora conta uma história, pedindo para fazer o registro da mesma, ou tem como base
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algumas outras vivências que também incorporam o mundo da arte, como rodas de cantigas,
músicas para momento de relaxamento ou dança, entre outros.
Outra questão a ser observada se refere à falta de infraestrutura nas escolas, não atendendo
as reais necessidades da disciplina como, por exemplo, uma sala de aula específica e materiais
para os alunos desenvolverem adequadamente suas atividades. A disciplina exige diversos
materiais/matéria prima e espaço, como mesas grandes que proporcionam liberdade para o
desenvolvimento das tarefas, além do próprio arquivo e exposição das atividades criadas pelos
alunos. Outra questão fundamental refere-se à inserção da arte no ambiente escolar na medida em
que, historicamente, a disciplina luta contra um preconceito implícito, na medida em que a arte é
vista por muitos ainda como um mero “passa tempo”, enfim, como apenas um momento de
“recreação”.
Nessa escola em especial, enquanto as crianças costumam realizar as atividades de arte na
sala de aula, em suas mesas e em alguns momentos no chão da sala. Para as atividades de expressão
corporal seja esta livre ou dirigida, as professoras optam por afastar as mesas e cadeiras para
conseguir espaço no meio da sala, o que mostra a ausência de um espaço específico para as
atividades de Arte. Tanto um espaço com mesas maiores, um armário com todos os materiais
disponíveis, pia e torneira, quanto um espaço amplo para atividades corporais, artísticas e de
movimento.
No que se trata da exposição dessas atividades, algumas atividades cujo as professoras
acreditam ser mais significativas são expostas em murais dentro ou fora da sala. Geralmente, se
existe proximidade com alguma data comemorativa as atividades expostas no painel serão
relacionadas a esta data. Além disso, todas as atividades são identificadas com nome da criança e
data. Quando a mesma é exposta no mural de dentro ou fora ao lado as professoras colocam uma
descrição relacionada a realização daquela Arte.
Para o armazenamento das mesmas as professoras utilizam pastas feitas de papel cartão,
personalizada pela própria criança. Essa pasta de arte, como é chamada, é enviada para casa
bimestralmente.
A forma como a arte é trata no interior dessa primeira escola, nos faz refletir na questão da
infraestrutura, na forma de valorização para determinadas temáticas, na diversidade de materiais a
serem explorados no universo infantil, na expressão corporal como uma forma de arte. Assim
como nos faz valorizar a exposição do que é produzido pela criança, respeitando suas
individualidades e sua faixa etária.

2 Estudo de caso na escola II
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A segunda escola observada, também é uma escola da rede privada de ensino, possui cerca
de cento e cinquenta crianças, com uma faixa etária entre 3 e 5 anos de idade, divididas em oito
turmas, sendo duas turmas de três anos, duas turmas de quatro anos e quatro turmas de cinco anos.
Assim como na primeira escola observada, as professoras regentes das turmas são
polivalentes e nenhuma é especialista em Artes visuais.
Em relação a disciplina de arte, as professoras trabalham com sequência de arte. E as
propostas realizadas não possuem como base as datas comemorativas, e sim, um trabalho com
cores primárias, autorretrato, biografia e obra de artistas, como Mondrian, Romero Brito,
trabalham luz e sombra, cores neutras, entre outros. Prezam pela exploração de diferentes materiais
e espaços na escola para realização das atividades. Além de buscar a interdisciplinaridade entre os
conteúdos desenvolvidos.
Quando a proposta envolve algum artista, as professoras iniciam pela apresentação da
biografia desse artista, apresentam as suas obras, expõe as mesmas na sala e em seguida, dão
destaque a uma obra do artista para desenvolver determinado trabalho. Em uma das atividades, as
crianças pintaram o chão do pátio usando pincel e água, após uma roda de conversa observarem e
conversarem sobre uma foto de uma exposição de esculturas de gelo colocadas na rua.
Em relação à infraestrutura da escola, a mesma possuí uma sala específica para as aulas de
arte. Equipada com mesas grandes, armários com materiais diversificados, como guache, potes
com giz de cera, lápis de cor, pintura a dedo, pincéis, rolo para pintura, jornal, também há pia e
torneira no local, entre outros recursos. A escola também possui uma sala denominada “sala de
movimento”, está sala não possuí mesas e o espaço é voltado para momentos com músicas,
relaxamento, teatro, atividades de movimento corporal, entre outras demandas que necessitem de
um espaço maior. Para melhor organização na utilização desses espaços, existe na escola uma
tabela onde as professoras marcam os dias e horários em que utilizaram os espaços voltados para
as aulas de arte.
Em relação à exposição das obras desenvolvidas pelas crianças, cada turminha tem ao lado
de fora da sala um painel em que as atividades mais significativas para a turma são expostas para
que sejam apreciadas tanto por eles, quanto pelas crianças das outras turminhas. Quando a
atividade é baseada no trabalho de algum artista, ao lado da exposição às professoras colocam a
biografia do artista, a mesma que foi mostrada e trabalhada com as crianças anteriormente. Desta
forma, ao passar pelos corredores algumas crianças nomeiam os artistas, demonstrando sua
vivência de sala de aula.
Algumas dessas atividades da sequência de arte são designadas para a feira cultural que
acontece ao final de cada ano letivo.
Bruna Pinheiro de Moraes
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É perceptível que as professoras valorizam os momentos lúdicos no contexto da arte.
Fazem com as crianças teatro de dedoches, produzem com caixas de sapato cenários para
apresentação do teatro de dedoches, escolhem músicas para dançar com os dedoches, aproveitando
a oportunidade para trabalhar ritmos diferentes. As crianças são divididas em pequenos grupos
para que possam desenvolver suas histórias ou danças. Em seguida, a professora incentiva que eles
apresentem a história ou/e dança que fizeram para os coleguinhas dos demais grupos, para aqueles
que se sentem mais a vontade e desejam as professoras propõe uma integração com as outras
turmas sejam elas da mesma faixa etária ou não, sugerindo que as crianças também apresentem
suas produções para estas crianças.
As professoras buscam realizar as atividades de forma organizada e valorizando as
produções e interesse das crianças.

3 Análise das escolas observadas

Em ambas as escolas em que foram realizados os estudos de caso. Observamos que
não há uma formação específica no ensino de arte. No entanto, que todas as professoras
desenvolvem um trabalho voltado para esta disciplina.
A primeira escola opta por ter como base as datas comemorativas, e atividades em que
as crianças possam permanecer em seus lugares. Apesar das tentativas em utilizar materiais
diferenciados nas aulas de arte, nem sempre esse critério é obtido com sucesso, fazendo muito
uso de papéis.
Na segunda escola observada, as professoras desenvolvem uma sequência de arte para
ser seguida no decorrer do ano, sendo a mesma flexível de acordo com os interesses das
crianças. As professoras possuem um trabalho mais pautado em conteúdos como as cores,
formas, luz e sombra, tendo artistas, suas obras e biografias como referência.
Fica explícito, o quanto um espaço físico voltado para o ensino da arte agrega
positivamente no desenvolvimento do trabalho. Ampliando o repertório a ser explorado e a
vivência das crianças, tornando o ensino desta disciplina mais rico e dinâmico.
Desta forma, podemos citar que a importância de valorizar as produções das crianças,
expor as mesmas para a própria turma, para as outras turmas e também para as famílias e
comunidade. Realizar proposta que ampliem o repertório das crianças, propiciando a elas
diferentes e prazerosas vivências relacionadas ao aprendizado da arte no universo infantil.

Bruna Pinheiro de Moraes
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CONCLUSÃO

Mesmo no século XXI, a educação brasileira, muitas vezes, ainda segue o modelo
da tendência tradicionalista. No que se refere ao ensino de Arte, percebe-se ainda
perspectivas

e

objetivos

de

épocas

passadas,

muitas

vezes

um

ensino

descontextualizado com foco em questões pouco significativas.
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(RCNEI) de 1998 as Artes Visuais na educação infantil ao longo da história, eram
entendidas como mero passa tempo, não tinha grande relevância e importância.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) de
1988:
[...] a criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma
organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura,
em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em
que se desenvolve, mas também o marca. (1998, p.21)

Dessa forma, percebe-se que a criança ao estabelecer interações com os demais,
no meio em que está inserida, consegue construir seu conhecimento, ampliar hipóteses
sobre o mundo, significar aquilo que está ao seu redor.
De acordo com o RCNEI (1998):
[...] as instituições de educação infantil devem favorecer um ambiente físico e social onde
as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao mesmo tempo seguras para se arriscar
e vencer desafios. Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais ele lhes
possibilitará a ampliação de conhecimentos acerca de si mesmos, dos outros e do meio
em que vivem. (1998, p.15)

A arte se faz presente na vida do homem desde o período da pré-história, quando
se pintavam as paredes das cavernas, dando significados as representações, fazendo
arte significativa naquele período. Segundo Iavelberg (2003):
A Arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos
necessários a diversas áreas de estudo, entretanto, não é isso que justifica a sua inserção
no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio
comum a ser apropriado por todos. (2003, p.43)

A arte em um contexto educacional possibilita à criança ampliar seu
conhecimento, suas habilidades, suas potencialidades. O ensino da Arte está intrínseco
às emoções humanas, sentimentos, frustrações, entre outros. Através da prática
artística, a criança apreende técnicas necessárias à sua execução, bem como
Bruna Pinheiro de Moraes
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desenvolve um olhar sensível ao mundo, a tudo que a rodeia, tudo que a transforma e a
constrói como sujeito histórico e social.
Ao pintar uma tela, uma folha de papel ou até mesmo uma parede de azulejo, a
criança está ampliando sua relação com o mundo de forma espontânea e significativa. A
criança está sendo protagonista de sua história, construindo seu conhecimento,
tornando-se crítica, criativa e reflexiva. A arte transforma e possibilita novos caminhos
na vida da criança. A arte é uma forma de expressão dos sentimentos, sonhos e
vontades da criança, tornando- se um instrumento fundamental para o crescimento dos
pequenos.
A arte é fundamental na educação, o conhecimento da imagem é importante para
o desenvolvimento cognitivo, emocional e perceptivo da criança. O professor deve
incentivá-la em suas criações, valorizando suas diferentes formas de expressar e
comunicar com o meio. Segundo Eisner (2008):
[...] há quatro coisas principais que as pessoas fazem com a arte. Elas a fazem. Elas as
veem. Elas entendem o lugar da arte na cultura, através dos tempos. Elas fazem
julgamentos sobre suas qualidades. Além disso, [...] “as artes envolvem aspectos estéticos
que estão relacionados à educação da visão, ao saboreio das imagens, à leitura do mundo
em termos de cores, formas e espaço; e propiciam ao sujeito construir a sua interpretação
do mundo, pensar sobre as artes e por meio das artes. (2008, p.85).

Dessa forma, apesar de ainda estarmos imersos a perspectivas antigas do ensino
de Arte no contexto escolar, é de extrema importância que o ensino de Arte se integre
ao currículo escolar, de modo integrado, trabalhando a Arte em sua essência, garantindo
espaços de aprendizagens e vivências para as crianças, bem como o favorecimento da
construção da consciência de sua participação enquanto construtores de sua cultura em
determinados tempos e espaços.
A arte esta expostas em todos os ambientes e durante todo tempo, o que
precisamos é privilegiar a criação de olhar mais reflexivo no contexto da arte.
A imagem visual tem uma presença marcante no cotidiano das pessoas, é preciso
conhecer a produção artística tendo consciência de seu papel histórico e social no
contexto em que vive.
É necessário e indispensável, que o educador de maneira mediadora, apresente
obras de arte de diferentes artistas e movimentos da história da arte, mas sempre
deixando a criança criar a sua própria obra, usando sua espontaneidade e criatividade.
E desta forma, incentivar, respeitar e valorizar as produções infantis é contribuir de
maneira positiva com o repertório cultural, e também para o pleno desenvolvimento do
ser humano.

Bruna Pinheiro de Moraes
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PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO
RECURSO DENTRO DA CLASSE COMUM E SALA DE
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS.
SOUSA, Rosana Nascimento 1

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir a importância da Tecnologia Assistiva na
modalidade Comunicação Alternativa no processo de adaptação das rotinas
escolares dos estudantes., eliminar as barreiras da comunicação, considerar as
necessidades a serem atendidas, facilitar a ação do estudante e do professor e
favorecer o trabalho cooperativo entre estudante, professor e amigos no
processo educativo tendo como base a importância do papel da comunicação
nesse processo. A pesquisa pautou‐se na análise de documentos legais e no
referencial teórico de autores que abordam a temática, a exemplo de: Schirmer
(2012), Deliberato (2004), Manzini; Deliberato (2004), dentre outros. Os
resultados com essas ações foram notórios os progressos, sendo que L.
apresentou notável melhora, sua ansiedade diminuiu e por consequência sua
agitação, pois antecipar as aulas e atividades facilitou seu processo de ensinoaprendizagem. Enquanto P. está no processo de internalizar sua rotina, mais
atento, ampliando seu repertorio de palavras. Os episódios de alterações
sensoriais e desorganização são menos frequentes.
Palavras-chave: Educação Especial; Práticas inclusivas; Comunicação
Alternativa.

1

Professora de Atendimento Educacional Especializado da PMSP, mestranda em Educação no PPG
Programa de Pós-graduação da Universidade Ibirapuera; Especialista em Educação Inclusiva e
Deficiência Intelectual https://orcid.org/0000-0001-9321-1680
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1. INTRODUÇÃO

A primeira ideia que geralmente se tem do conceito de comunicação é que nos
comunicamos por palavras e pela fala. Por meio da fala manifestamos
sensações, sentimentos, trocamos informações, enfim, conhecemos o outro e
nos deixamos conhecer. Porém, a comunicação entre pessoas é bem mais
abrangente do que podemos expressar por meio da fala, ou seja, o ser humano
faz uso de recursos verbais e não verbais com intuito de manter com os seus
interlocutores uma conversão adequada àquele determinado contexto. Na
educação especial e dentro da sala de aula comum a expressão comunicação
alternativa vem sendo utilizada para designar um conjunto de procedimentos
técnicos e metodológicos direcionado a estudantes com deficiência. Pensando
nessa ideia, iniciamos a comunicação alternativa por meio da rotina escolar dos
estudantes, pois tínhamos o intuito de eliminar as barreiras da comunicação.

2- COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

A Comunicação Alternativa é uma das modalidades da Tecnologia
assistiva e de acordo Glennem (1997), é definido por outras formas de
comunicação além da modalidade oral, como o uso de gestos, língua de sinais,
expressões faciais, o uso de pranchas de alfabeto, símbolos pictográficos, uso
de sistemas sofisticados de computador com voz sintetizada, dentre outros.
Segundo Schirmer (2012, p.68):
No Brasil, o uso da CAA teve início em São Paulo, em 1978, na
escola especial e centro de reabilitação Quero-Quero, que
atendia a pessoas com paralisia cerebral sem prejuízo
intelectual e outros quadros neuromotores.

A fala é o meio de comunicação mais usual e por meio dela manifestamos
sensações, sentimentos, trocamos informações, enfim, conhecemos o outro e
nos deixamos conhecer. A comunicação, no entanto, transpõe este conceito,
abrangendo recursos verbais e não verbais com objetivo de expressar-se em um
determinado contexto.

Rosana Nascimento Sousa
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De acordo com Schirmer (2012), a CAA é uma das modalidades da TA
que oferece suporte a pessoas sem fala ou escrita funcional, ou com
desempenho em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua
habilidade em falar e escrever. Anteriormente, temia-se que o uso da modalidade
poderia interferir na aquisição da fala no futuro, visto que diminuiria as
oportunidades. No entanto, hoje sabemos que isso não ocorre, pois os alunos
que têm a oportunidade de usar a CAA e que tem condições intelectuais tornamse falantes mais competentes.
Segundo Deliberato (2009), a comunicação alternativa tem o intuito de
despertar a respeito das crianças usuárias de sistemas de comunicação
alternativas outras possibilidades de ensino, além de ampliar suas modalidades
expressivas por meio da mesma, como também apreender a ler e escrever. Na
Educação especial e dentro da sala de aula comum, a comunicação alternativa
precisa ser utilizada para designar um conjunto de procedimentos técnicos e
metodológicos direcionado a estudantes com deficiência. Porém, o que ainda é
observado nos educadores em formação e formados é um desconhecimento
sobre como essas crianças impossibilitadas de falar podem construir
conhecimentos por meio do recurso, como aponta o autor:
Uma das grandes dificuldades para o ensino do aluno com
deficiência se refere à utilização de recursos pedagógicos.
Vários pesquisadores têm estudado a viabilidade e as
adaptações para a utilização de jogos, brinquedos, brincadeiras
e recursos para o ensinamento de alunos com deficiência, e a
formação nessa área tem se tornado uma necessidade para o
professor (MANZINI, 2009).

De acordo com Shirmer (2018), para planejarmos a CAA no espeço
escolar é preciso levar em consideração a subjetividade de cada estudante, e no
processo de comunicação é preciso uma variedade de recursos e estratégias,
que chamamos de Sistema de Comunicação Alternativa (SCA), por esse motivo
que cada usuário terá seu próprio SCA, diante disso, não é possível encontrálos prontos. Ele deverá ser desenvolvido com o estudante, professor de sala
comum e professor especialista em parceria com outros profissionais, e ser
usado em todos os ambientes da unidade escolar e quando possível em casa
também.
Sabe-se que uma das estratégias promissoras de implementação da CAA
para os estudantes é o uso do PECS, uma versão que foi adaptada por Walter
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(2000), do sistema original criado por Bondy e Frost (1994), no qual o maior
objetivo é que o indivíduo possa realizar a troca de cartões pelo item desejado.
De acordo com Walter (2009), para uso dos cartões do PECs é preciso
organizar cinco etapas. Fase um: troca de figura com auxílio; fase dois: aumentar
a espontaneidade; fase três: discriminar as figuras e diminuir os tamanhos dos
cartões, fase quatro: iniciar a estruturação de frases e por último, na fase cinco:
estruturar frases complexas e aumento de vocabulário.
Para o uso do recurso um dos softwares gratuitos, que ajuda a ampliar as
variedades de acesso a modalidade, temos o Prancha Fácil que foi desenvolvido
pelo AssistUFRJ - Núcleo de Pesquisa em Tecnologia Assistiva da UFRJ e pode
ser usado como um sistema de comunicação para crianças jovens e adultos em
diferentes contextos como a casa, escola e outras possibilidades. Os criadores
são os pesquisadores da UFRJ José Antônio Borges e Júlio Tadeu da Silveira,
lotados no Instituto Técio Pacitti, e a pesquisadora Miryam Pelosi, do
Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina. O programa
nos possibilita a criar, a partir das habilidades e competências dos estudantes,
pranchas temáticas do ambiente escolar, familiar e social.
Para o planejamento do SCA, segundo Shimmer (2018), podemos seguir
os elementos: escolha dos recursos, prancha álbum, vocalizador e editores de
textos que podem ser com temáticas como materiais de sala de aula e
alimentação, símbolos, como gestos, vocalização, sinais, fotos e imagens. Os
mesmos podem ser organizados utilizando-se as estratégias do uso em histórias
de faz de conta, brincadeiras, imitar, entre outros; usando as técnicas de apontar,
acompanhar, segurar e escanear.
Podemos, de acordo Menezes (2011), utilizar com os alunos com
deficiência a estratégia de painel de rotina, para auxiliá-los a compreensão dos
acontecimentos e planejamentos das aulas programadas no dia. As estratégias
de rotina escolar podem diminuir os episódios de alterações sensoriais e
desorganização dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para uso
de tal aporte pedagógico, vale ressaltar que é necessário planejamento realizado
para o aluno anteriormente e uso de imagens que fazem parte do cotidiano do
estudante.
Para a implementação do SCA, devemos considerar e garantir que os
estudantes devem ser vistos como protagonistas, para definir a escolha dos
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melhores recursos e estratégia, levando em consideração documentos que
nortearam o processo, como o estudo de caso.
O uso da modalidade não tem o intuito de generalizar o estudante
reduzindo-se ao seu laudo. Segundo Bernardino (2007, p. 54) “Cada pessoa tem
uma história única; cada sintoma tem um sentido particular para cada um; cada
doença, cada deficiência vai adquirir significação a partir do contexto em que se
insere”, dessa forma, é primordial que o professor e o estudante do curso de
licenciatura na sua formação inicial possam compreender que a linguagem vai
além da fala e, além disso, possa entender quais são os sistemas de CAA que
estão disponíveis, considerando a subjetividade e individualidade dos
estudantes com deficiência.

3- MÉTODOS

Tendo em vista as necessidades específicas de dois estudantes público
alvo da educação especial, a saber, P. do 2º ano, com o diagnóstico de
transtorno do espectro autista, paralisia cerebral e deficiência física não
cadeirante chorava muito para ir embora e com isso valia-se de comportamentos
relacionados a alterações sensoriais ou de energia física o faziam bater repetidas
vezes em sua própria cabeça e L. 4ºA, diagnosticado com paralisia cerebral
infantil, microcefalia, deficiência física cadeirante e atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor, cuja ansiedade era expressada por meio de rigidez muscular
e sudorese. Considerando o exposto foi proposto um trabalho articulado com os
docentes da unidade com o propósito de elaborarmos pranchas temáticas das
rotinas escolares e quadro de incentivo identificado com fotos reais.
Iniciamos primeiramente na Sala de Recursos Multifuncionais onde
percebemos que L. reconhecia os professores pelas fotos, sorrindo quando os
visualizava. A rotina era composta por imagens da entrada, atividades e saída.
Ampliamos a ação para a classe comum, em articulação com a professora
Amanda utilizando as fotos das atividades e professores do estudante. Estas
eram apresentadas em seu campo visual seguida de explicação oral detalhando
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o nome do professor e qual atividade seria realizada, exposta em local visível,
auxiliando o estudante nas relações interpessoais e nos momentos de
ansiedade.
Já com o estudante P. iniciamos na Sala de Recursos Multifuncionais
o uso de fotos reais da rotina do Atendimento Educacional Especializado, bem
como, no quadro de comportamento, sinalizando informações do que não deve
ser realizado como bater a cabeça e chorar e o que pode ser feito, brincar e
sorrir, por exemplo. Utilizamos também estratégia de contato ocular como
facilitadora de todo o processo de ensino-aprendizagem, utilizando o rolo de
papel toalha como recurso para amplificar a voz, pois o estudante tem
dificuldades para estímulos visuais. Atualmente o processo tem se estendido à
rotina da classe comum.

IMAGENS DA PRÁTICA:

Figuras 1 a 4 - Articulação com a Professora Amanda para observar a dinâmica do estudante
dentro do ambiente escolar, considerando as barreiras para serem diminuídas.
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Figuras: 5 a 9: Prancha temática do estudante do 4ºano na sala de recursos e comum

Figuras 10 a 13: Início da rotina e chamada do estudante do 2ºB no atendimento educacional
especializado:
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Figuras 14ª 16: Início da rotina e
chamada do estudante do 2ºB no atendimento educacional especializado

Figuras17 e 18: Amplificando a voz no intuito de estimular o contato ocular, após o estudante no
jogo simbólico e iniciando o jogo sócio-dramático,imitando o mesmo movimento e fala que
realizamos para atender os estimulos visuais.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, discutiu-se o processo de inclusão escolar, l sobre a
relevância e importância do conhecimento da TA na modalidade CAA no de
ensino e aprendizado
Os avanços são notórios em todo percurso as aquisições das rotinas
escolares dos dois estudantes com o uso da prancha temática usando as fotos
reais e considerando suas subjetividades.
Diante dos diferentes contextos, enfatiza-se a necessidade de discutir e
reconhecer os recursos de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa para
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a educação das pessoas que precisam de adequações de suas rotinas escolares
com o intuito de diminuir as barreiras da comunicação, favorecendo o trabalho
cooperativo entre estudante, professor e amigos no processo educativo,
baseando-se na importância do papel da comunicação nesse processo. À vista
disso, dar o suporte ao profissional da educação pode eliminar as barreiras de
acesso ao currículo dos alunos com deficiência.
Dessa forma, são necessárias situações de envolvimento teoria-prática
para serem ativos no processo de ensino-aprendizado, o que pode auxiliar ao
não engessamento da prática pedagógica, para desempenhar quaisquer
trabalhos

voltados

a

escolarização

do

estudante,

considerando

sua

subjetividade, individualidade dos estudantes com deficiência.
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