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>pais & mestres
Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

Brincandocomasensibilidade
PERCEPÇÃO SENSORIAL

Os impactos da inclusão na escola
A percepção do mundo é um
fenômeno que depende dos órgãos
sensoriais (tato, olfato, visão, paladar
e audição). Por meio dos sensores
podemos obter informações do meio
em que vivemos. A falta ou
interrupção de um dos sentidos
prejudicam o desenvolvimento da
aprendizagem bem como a
integração no ambiente escolar
e social.
Sendo assim, é de importância vital
desenvolver todos os sentidos
remanescentes nas crianças
portadoras de necessidades

especiais, para que elas possam ter
um processo de ensino e
aprendizagem eficiente.
Ao trabalharmos os sentidos das
crianças não portadoras de
necessidades especiais estaremos
despertando nelas uma sensibilidade
maior com as outras. E, mesmo
vivendo em um mundo que não foi
pensado para os portadores de
necessidades especiais, a ausência
de qualquer um dos sentidos não é
empecilho para freqüentar sala de
aula, praticar esportes, usar
computador, enfim saber viver.

Portanto, cabe aos pais,
professores e familiares estarem
atentos a essas deficiências das
crianças, tanto em casa quanto
na escola, pois a ausência de
um dos sentidos exige
experiências alternativas que
valorizem os sentidos
remanescentes, a fim de
desenvolver as capacidades
socioadaptativas. E, quanto mais
cedo forem detectadas, mais
garantia de sucesso terá o
acompanhamento
destes alunos

O Colégio São Luís oferece a
2 mil alunos, do maternal ao
Ensino Médio, atividades de
sensibilização com o objetivo de
prepará-los para o
relacionamento com os
portadores de deficiência física
ou mental (www.saoluis.org)
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Braille
O Sistema Braille é um código universal
de leitura tátil e de escrita, usado por
pessoas cegas. Foi desenvolvido na
França por Louis Braille, um jovem
cego, a partir do sistema de leitura
no escuro, para uso militar, de
Charles Barbier. Utilizando 6
pontos em relevo dispostos
em duas colunas, possibilita a
formação de 63 símbolos
diferentes, usados em literatura
nos diversos idiomas, na simbologia
matemática e científica, na música e
mesmo na informática.

A partir da invenção do sistema em 1825,
seu autor desenvolveu estudos que
resultaram em 1837 na proposta que
definiu a estrutura básica do sistema,
ainda hoje utilizado
mundialmente. Por sua
eficiência e vasta aplicabilidade,
o sistema se impôs como o
melhor meio de leitura e de
escrita para as pessoas cegas. O
cego, porém, enfrenta a dificuldade
de não encontrar ao seu redor pessoas
que conhecem Braille, o que dificulta sua
comunicação escrita.
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Como ação afirmativa para a inclusão dos deficientes visuais na
sociedade, a Universidade de São Paulo (USP) desenvolveu o Braille
Virtual, com o qual pessoas que vêem poderão rapidamente aprender
o sistema e estabelecer uma comunicação completa com os
deficientes visuais. http://www.braillevirtual.fe.usp.br/pt/index.html

,

PESQUISA- JT/NCE-USP
O Núcleo de Comunicação e Educação da USP quer ouvir a opinião
do leitor do JT sobre as sugestões de aula propostas aos domingos.
Se você já desenvolveu alguma das atividades sugeridas na coluna
pais e mestres e tem interesse em relatar a sua experiência ou
até mesmo quer sugerir novos temas, entre em contato por meio
do site: http://www.usp.br/nce/?wcp=/meta/faleconosco

FONTE: NCE  USP

maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, em parceria com o Núcleo de
Comunicação e Educação (NCE/
ECA-USP), coordenado pelo professorIsmardeOliveiraSoares,propõeumplanodeaulavoltadoàsturmas de Ensino Fundamental para
queapercepçãodosalunossejadesenvolvida,comoobjetivodefacilitarainclusãodosportadoresdenecessidades especiais.
Esta atividade – que propõe uma
reflexão sobre a inclusão no ambienteescolarapartirdeumaabordagem educomunicativa –, foi elaboradaporYacopinaValdeniniResende, professora da Escola Estadual André Ohl, Zona Leste, que
possui visão nula e há mais de 26
anos alfabetiza portadores de necessidades visuais.
INTRODUÇÃO
Pormeiodeatividadesquedesenvolvamaspercepçõesdos
sentidos, pretende-se ensinar a
criança a respeitar suas diferenças,
a combater a discriminação e a exclusãopara promover um convívio
social saudável.
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INFOGRÁFICO: TCHA-TCHO/AE

Essas atividades também devem
ser usadas para a análise do desenvolvimentodapercepçãosensorial
da criança, importante no processo de ensino e aprendizagem.
MATERIAL
Os materiais serão utilizados
de acordo com a percepção
sensorial que se pretende avaliar
com a atividade:
Audição: 5 vendas para os olhos
dos alunos, 5 recipientes de plástico com tampa, arroz cru, tampinhas de cerveja, bolinhas de gude,
moedas, areia e materiais que produzam som;
Olfato:5vendasparaosolhosdos
alunos, 5 recipientes de plástico,
perfume, café, pimenta-do-reino,
álcool,erva-doceououtrasespeciarias conhecidas pelos alunos;
Paladar: 5 vendas para os olhos,
açúcar,sal,chocolate,sucodelaranja e limão, 5 recipientes de plástico
com colheres de café descartáveis;
Tato: 5 vendas para os olhos dos
alunos,5objetoscomtexturaseformas geométricas diferentes;
Visão:5desenhos,cadaumdeles
em 5 tamanhos diferentes.
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DESENVOLVIMENTO
A classe deve ser organizada
de forma que as carteiras fiquemencostadasnaparede,parafacilitaramovimentação.
As atividades devem ser realizadas em 5 pontos diferentes da sala;
cada ponto será representado por
um dos sentidos. Cada grupo deve
ficaremcadaumdospontosdeterminados pelo professor.
Coloquemesasemlinharetanos
5 pontos escolhidos da sala para a
disposiçãodos materiais, que deverão ficar cobertos por um pano ou
jornal,atéqueogruposeprepareparamanipulá-los.

1º) momento: os grupos realizarãootrabalhoporordemdesorteio.
Com exceção do grupo da percepçãovisual,todosalunosdevemestar
comos olhosvendados.
Cada aluno realizará apenas uma
tarefa,paraquetodostenhamtempo
de participar. Após vendar os olhos
dos alunos, oriente a direção que cadamembrodogrupodeveseguirpor
meiodeumcomandodevoz(esquerda, direita, frente e trás), até que eles
cheguemaolocalpreparado.
2º) discriminação das percepções:
a)auditiva:oalunodeveráperceber, por meio do som, qual o objeto
que está no recipiente e se o som é
altoou baixo;
b) olfativa: o aluno definirá, por
meio do cheiro, quais os elementos
queestãodentro dorecipiente;
c)gustativa:oobjetivoéperceber
pormeiodopaladarquaissãoosprodutos que o aluno está experimentando;
d)tátil:pergunteaoalunosobrea
forma geométrica do objeto, seu tamanho,pesoeespessura;
e)visual: fixe um desenho na lousa. O aluno escolhido deverá ficar a

Anote

A Associação de Deficientes Visuais e Amigos (Adeva) realiza cursos gratuitos de
capacitação visual, Braille ,técnicas de mobilidade e informática. Informações: 11-3151-4125.

ATIVIDADE
Os alunos devem se dividir
em 5 grupos. Por meio de um
sorteio, defina a ordem e o “sentido” a ser exercitado por cada um
dessesgrupos.Nenhumdosalunos
deveterconhecimentodoscomponentes que serão experimentados
na atividade. Portanto, o material a
serutilizadodeveserdisponibilizado somente depois que os alunos
estiveremdeolhosvendados(exceção para o sentido da visão).
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umadistânciadeaté4metrosedescreverodesenhoapontadopeloprofessor.Duranteaatividade,anotetodasas respostas dos alunos.
O portador de deficiência visual
participa desta atividade dependendo de seu grau de visibilidade.
3º) após terminar a atividade do
grupo,o professor deverá pedir paraque osalunos retirem avendade
seus olhos e observem a sala.
Na seqüência, os alunos deverãoresponderoralmenteatrêsperguntas:
1– o que acharam da experiência?
2– qual foi a maior dificuldade
do grupo?
3 – o que foi fácil?
MULTIPLICANDO
Peça para que cada aluno faça em aula um relato (escrito,
desenhado ou por meio de um teatro)queexpresseaexperiênciavivida com esta atividade. Este relato
deve ser exposto na escola, representandotodasasetapasdesenvolvidasparaqueacomunidadeescolarpossateracessoàexperiênciadesenvolvida pela turma.
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DIVULGAÇÃO

PAPEL DO EDUCADOR
Observeosproblemasdepercepção nos alunos portadoresdenecessidadesespeciais,verificando quais sentidos estão sendo
mais desenvolvidos.
Já nos alunos que não são portadores de necessidades especiais,
quando forem encontradas algumas dificuldades de percepção, faça um diagnóstico minucioso, a
fim de garantir o sucesso do acompanhamento deste aluno. Com isso,serãoavaliadosseosalunospassaramarespeitarsuasdiferenças, a
combater o preconceito e a discriminação,havendomelhoranoconvívio social.
Nesta atividade, caberá ao educador assumir o papel de facilitador no processo de aprendizagem.
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Equipe de Consultoria NCE-USP:
AnaPaulaIgnácio,IzabelLeão,Luci Ferraz e Carmen Gattás.

DIVULGAÇÃO

SitedaNovaEscola
trazaulasdo‘JT’

Produçãodemídia
estimulaosjovens

Fundaçãoéfontede
materialparaescola

Osprofessorestêmacesso
atodasasatividadespublicadaspeloJT,emparceriacomo
NúcleodeComunicaçãoeEducaçãodaUSP,pormeiodositedaRevistaNovaEscola:www.novaescola.org.br,quetrazváriassugestõesdeatividadeselaboradaspor
educadores.Apartirdestemês,
todasasediçõesdaRevistaNova
Escolaterãocadernoespecialde
12páginascomsugestõesde
atividadesparaeducaçãoinfantil.

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,17milhõesdepáginasemBraille,22milexemplares
delivroerevista
faladaerealiza19
milatendimentos
aodeficientevisual.(www.fundacaodorina.org.br)

EscoladaZonaLesteémodeloeminclusão
A4ªsériedaEEAndréOhl,
ZonaLeste,éumexemplo
desaladeaulainclusiva.Oaluno
LucasSilva,11anos,portadorde
deficiênciavisual,usaumamáquinaemBrailleparafazeraslições.

Diariamente,seuscolegasdisputamparasentaraoseuladopara
ditaramatéria.“Comequipamentosadequadosebonseducadores,
ainclusãoacontece”,dizaprofessoraYacopinaValdeniniResende.

Paraocorrerde
fatoainclusãoé
necessárioqueoaluno
participeintegralmente
detodasasaçõessociais
daescola”,YACOPINAVALDENINI
RESENDE,EEANDRÉOHL
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