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SitedaNovaEscola
trazaulasdo‘JT’

Produçãodemídia
estimulaosjovens

OProgramaGeraçãoCidadã
-realizadonoiníciodeste

anoemEmbudasArtespelo
NCE-USP-usouaproduçãode
mídiacomoblogseprogramasde
rádioparacapacitarportadoresde
necessidadesespeciaisparao
primeiroemprego.SegundoIsmar
deOliveiraSoares,coordenadordo
NCE-USP,osresultadosforamo
aumentodaauto-estimaeda
capacidadedediálogocomseus
empregadores.(www.usp.br/nce)

AprofessoraDorinaNowill,
87anos,foiaprimeiraaluna

cegaamatricular-senumaescola
comumemSãoPaulo.Fundadora
dainstituiçãoquelevaseunome,
produzporano,17milhõesdepági-
nasemBraille,22milexemplares
delivroerevista
faladaerealiza19
milatendimentos
aodeficientevi-
sual.(www.funda-
caodorina.org.br)

Fundaçãoéfontede
materialparaescola

EscoladaZonaLesteémodeloeminclusão
A4ªsériedaEEAndréOhl,
ZonaLeste,éumexemplo

desaladeaulainclusiva.Oaluno
LucasSilva,11anos,portadorde
deficiênciavisual,usaumamáqui-
naemBrailleparafazeraslições.

Diariamente,seuscolegasdispu-
tamparasentaraoseuladopara
ditaramatéria.“Comequipamen-
tosadequadosebonseducadores,
ainclusãoacontece”,dizaprofes-
soraYacopinaValdeniniResende.

Paraocorrerde
fatoainclusãoé

necessárioqueoaluno
participeintegralmente
detodasasaçõessociais
daescola”,YACOPINAVALDENINI

RESENDE,EEANDRÉOHL

����������	�
	����

���������������� 	�
���
	����������������

�������

������������������������ ���
!��"�����#�������������$�%�&��$
$��$��'('$�)*(*�+��,!(*�+�-'$��+��(,(�(�
��(��'���./�������'����$�$��$���$
������$��0*���'�!���(�1�$������'�
���#���-'-���$/����!(,*(���
'�*�����������������$�$��*'��$
���2��'�(������$��-�,-'���*���(
(�����'3(&���0��������(
'�*�&�(�������(�0'��*���$��,(�
��$��'(,/
���������($$'�+� ����'����*4��'(�-'*(,
��$��-�,-���*���$��$�$��*'��$
���(��$���*�$��($���'(��($
���*(���($��������$$'�(��$

���������������������������������

�$���'('$+��(�(�#����,($���$$(��*��
��������$$�������$'����
(�����'3(&����!'�'��*�/
������*�(0(,5(���$��$�$��*'��$��($
��'(��($��������*(���($���
����$$'�(��$��$���'('$��$*(����$
��$���*(������,($���(�$��$'0','�(��
�('�������($���*�($/��+���$��
-'-�����������������#�������!�'
���$(����(�(��$����*(����$���
����$$'�(��$��$���'('$+�(�(�$6��'(
���#�(,#���������$�$��*'��$����� 
�����',5���(�(�!��#7��*(��$(,(���
(�,(+���(*'�(���$���*�$+��$(�
�����*(���+���!'��$(0���-'-��/

������*(�*�+��(0��(�$��('$+
���!�$$���$���!(�','(��$��$*(���
(*��*�$�(��$$($���!'�'6��'($��($
��'(��($+�*(�*������($(�#�(�*�
�(��$��,(+���'$�(�(�$6��'(���
�����$�$��*'��$��8'&�
�8���'6��'($�(,*���(*'-($�#��
-(,��'3����$�$��*'��$
���(��$���*�$+�(�!'����
��$��-�,-���($��(�(�'�(��$
$��'�(�(�*(*'-($/��+�#�(�*���('$
�����!�������*��*(�($+��('$
&(�(�*'(����$���$$��*��9��
(����(�5(���*�
��$*�$�(,���$

�����(����(!'��(*'-(��(�(�(�'��,�$�����$���!'�'��*�$�-'$�('$��(
$��'��(��+�(���'-��$'�(�����������(�,��)���.���$��-�,-�����:�(',,�
;'�*�(,+�������#�(,���$$�($�#���-6������������(�'�(���*��(�������
��$'$*��(����$*(0�,�������(������'�(��������,�*(������$
��!'�'��*�$�-'$�('$/�5**����<<</0�(',,�-'�*�(,/!�/�$�/0���*�'���8/5*�,

���'$*��(�:�(',,�� �����%�'&����'-��$(,
���,�'*��(�*9*',�������$��'*(+��$(������
��$$�($���&($/�
�'���$��-�,-'����(

�(��(�����������������+����2�-��
��&�+�(��(�*'�����$'$*��(����,�'*��(
����$����+��(�(��$���','*(�+���
�5(�,�$�:(�0'��/��*','3(����=
���*�$������,�-���'$��$*�$
�����($���,��($+���$$'0','*(�(
!���(�������=>�$?�0�,�$
�'!����*�$+��$(��$����,'*��(*��(
��$��'-��$�$�'�'��($+��(�$'�0�,�&'(
�(*��9*'�(����'��*?!'�(+��(��@$'�(��
��$����(�'�!���9*'�(/

�������

���(�*'���(�'�-���������$'$*��(����ABCD+
$���(�*�����$��-�,-����$*���$�#��
��$�,*(�(�����AB>E��(������$*(�#��

��!'�'��(��$*��*��(�09$'�(����$'$*��(+
('��(�5�2���*','3(��
����'(,���*�/�����$�(
�!'�'6��'(���-($*(�(�,'�(0','�(��+
��$'$*��(�$��'��"$�������
��,5�����'�����,�'*��(�����

�$��'*(��(�(�($���$$�($���&($/��
��&�+���� �+���!���*(�(��'!'��,�(��

������������*�(��(��$�����������$$�($
#������5�����:�(',,�+���#����'!'��,*(�$�(
�����'�(�����$��'*(/

��	 !�	�"�#�$
��"!	�
���@�,�����������'�(����������(�����(�����#������-'��(���'�'��
���,�'*������F��$�0���($�$�&�$*1�$����(�,(������$*($�(�$����'�&�$/
���-��6�29���$��-�,-���(,&��(��($�(*'-'�(��$�$�&��'�($��(���,��(
G�('$�����$*��$H���*���'�*���$$�������,(*(��(�$�(��8���'6��'(���
(* ���$���#����$�&��'����-�$�*��($+���*���������*(*��������'�
���$'*���%���&$$'''(���()�$���$*'��+$����$,����������

��,�)���

� � � - � . 

/ 
 � ! � 0 1

23

� 4

5

 

6

�

�

	

#

�

7 8 9 : ; < = > ? @
A ( B


����I	;�J�����

����, &'������J�?$��!������(
C��',�(,���$+�����(*���(,�(�
��$'���K �'�+�(*'-'�(��$���
$��$'0','3(�����������02�*'-����
����(�9�,�$��(�(��
��,(�'��(���*�������$
���*(����$������!'�'6��'(�!?$'�(
������*(,�)<<</$(�,�'$/��&.

>pais & mestres

MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, emparceriacomoNúcleo de
Comunicação e Educação (NCE/
ECA-USP), coordenado pelo pro-
fessorIsmardeOliveiraSoares,pro-
põeumplanodeaulavoltadoàstur-
mas de Ensino Fundamental para
queapercepçãodosalunossejade-
senvolvida,comoobjetivodefacili-
tarainclusãodosportadoresdene-
cessidadesespeciais.

Estaatividade–quepropõeuma
reflexão sobre a inclusão no am-
bienteescolarapartirdeumaabor-
dagem educomunicativa –, foi ela-
boradaporYacopinaValdeniniRe-
sende, professora da Escola Esta-
dual André Ohl, Zona Leste, que
possui visão nula e há mais de 26
anos alfabetiza portadores de ne-
cessidadesvisuais.

INTRODUÇÃO

1 Pormeiodeatividadesquede-
senvolvamaspercepçõesdos

sentidos, pretende-se ensinar a
criançaarespeitar suasdiferenças,
a combater a discriminação e a ex-
clusãoparapromoverumconvívio
socialsaudável.

Essasatividades tambémdevem
serusadasparaaanálisedodesen-
volvimentodapercepçãosensorial
da criança, importante no proces-
sodeensinoeaprendizagem.

MATERIAL

2 Os materiais serão utilizados
de acordo com a percepção

sensorial que se pretende avaliar
comaatividade:

Audição: 5 vendas para os olhos
dos alunos, 5 recipientes de plásti-
co com tampa, arroz cru, tampi-
nhas de cerveja, bolinhas de gude,
moedas, areia e materiais que pro-
duzamsom;

Olfato:5vendasparaosolhosdos
alunos, 5 recipientes de plástico,
perfume, café, pimenta-do-reino,
álcool,erva-doceououtrasespecia-
riasconhecidaspelosalunos;

Paladar: 5 vendas para os olhos,
açúcar,sal,chocolate,sucodelaran-
ja e limão, 5 recipientes de plástico
comcolheresdecafédescartáveis;

Tato: 5 vendas para os olhos dos
alunos,5objetoscomtexturasefor-
masgeométricasdiferentes;

Visão:5desenhos,cadaumdeles
em5tamanhosdiferentes.

ATIVIDADE

3 Os alunos devem se dividir
em5grupos.Pormeiodeum

sorteio, defina a ordem e o “senti-
do” a ser exercitado por cada um
dessesgrupos.Nenhumdosalunos
deveterconhecimentodoscompo-
nentes que serão experimentados
naatividade.Portanto,omateriala
serutilizadodeveserdisponibiliza-
do somente depois que os alunos
estiveremdeolhosvendados(exce-
çãoparaosentidodavisão).

DESENVOLVIMENTO

4 A classe deve ser organizada
de forma que as carteiras fi-

quemencostadasnaparede,parafa-
cilitaramovimentação.

As atividades devem ser realiza-
dasem5pontosdiferentesdasala;
cada ponto será representado por
um dos sentidos. Cada grupo deve
ficaremcadaumdospontosdeter-
minadospelo professor.

Coloquemesasemlinharetanos
5 pontos escolhidos da sala para a
disposiçãodosmateriais,quedeve-
rão ficar cobertos por um pano ou
jornal,atéqueogruposepreparepa-
ramanipulá-los.

1º) momento: os grupos realiza-
rãootrabalhoporordemdesorteio.
Com exceção do grupo da percep-
çãovisual,todosalunosdevemestar
comosolhosvendados.

Cada aluno realizará apenas uma
tarefa,paraquetodostenhamtempo
de participar. Após vendar os olhos
dosalunos,orientea direção que ca-
damembrodogrupodeveseguirpor
meiodeumcomandodevoz(esquer-
da, direita, frente e trás), até que eles
cheguemaolocalpreparado.

2º) discriminação das percep-
ções:

a)auditiva:oalunodeveráperce-
ber,pormeiodosom,qualoobjeto
que está no recipiente e se o som é
altooubaixo;

b) olfativa: o aluno definirá, por
meiodo cheiro,quaisoselementos
queestãodentrodorecipiente;

c)gustativa:oobjetivoéperceber
pormeiodopaladarquaissãoospro-
dutos que o aluno está experimen-
tando;

d)tátil:pergunteaoalunosobrea
formageométricadoobjeto,seuta-
manho,pesoeespessura;

e)visual: fixeumdesenhonalou-
sa. O aluno escolhido deverá ficar a

umadistânciadeaté4metrosedes-
creverodesenhoapontadopelopro-
fessor.Duranteaatividade,anoteto-
dasasrespostasdosalunos.

O portador de deficiência visual
participa desta atividade depen-
dendodeseugraudevisibilidade.

3º)apósterminaraatividadedo
grupo,oprofessordeverápedirpa-
raqueosalunosretiremavendade
seusolhoseobservemasala.

Na seqüência, os alunos deve-
rãoresponderoralmenteatrêsper-
guntas:

1– o que acharam da experiên-
cia?

2– qual foi a maior dificuldade
dogrupo?

3–oquefoi fácil?

MULTIPLICANDO

5 Peça para que cada aluno fa-
çaemaulaumrelato(escrito,

desenhadooupormeiodeumtea-
tro)queexpresseaexperiênciavivi-
da com esta atividade. Este relato
deve ser exposto na escola, repre-
sentandotodasasetapasdesenvol-
vidasparaqueacomunidadeesco-
larpossateracessoàexperiênciade-
senvolvidapela turma.

PAPELDOEDUCADOR

6 Observeosproblemasdeper-
cepção nos alunos portado-

resdenecessidadesespeciais,verifi-
cando quais sentidos estão sendo
maisdesenvolvidos.

Jánosalunosquenãosãoporta-
dores de necessidades especiais,
quando forem encontradas algu-
masdificuldadesde percepção, fa-
ça um diagnóstico minucioso, a
fimdegarantirosucessodoacom-
panhamento deste aluno. Com is-
so,serãoavaliadosseosalunospas-
saramarespeitarsuasdiferenças,a
combater o preconceito e a discri-
minação,havendomelhoranocon-
víviosocial.

Nesta atividade, caberá ao edu-
cador assumir o papel de facilita-
dornoprocessodeaprendizagem.
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Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Brincandocomasensibilidade

>pódegiz A Associação de Deficientes Visuais e Amigos (Adeva) realiza cursos gratuitos de
capacitaçãovisual,Braille ,técnicasdemobilidadeeinformática. Informações:11-3151-4125.
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