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Apresentação 

 Este Caderno Pedagógico é parte integrante da dissertação de Mestrado Profissional em Práticas 

de Educação Básica do Programa de Pós-Graduação do Colégio Pedro II, sob o título Tecnologia Assis-

tiva no processo de ensino-aprendizagem da matemática pelo aluno com deficiência intelectual, 

orientada pela Profª. Dra. Christine Sertã Costa. 

 A pesquisa teve como objetivo construir um repositório com recursos de Tecnologia Assistiva 

que possam auxiliar os professores e os alunos com deficiência intelectual matriculados no primeiro seg-

mento do ensino fundamental (1º ao 5º ano) no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos matemá-

ticos.  

Os dados que serviram de base para a construção dos recursos foram coletados através de um 

questionário aplicado aos professores com experiência de trabalho com tais alunos, somados à experiên-

cia profissional da pesquisadora em Sala de Recursos Multifuncionais. Parte dos recursos propostos nes-

se Caderno Pedagógico foi aplicado aos alunos com deficiência intelectual matriculados em uma escola 

pública da rede federal de ensino. Os resultados obtidos mostraram que a utilização de recursos de Tec-

nologia Assistiva motiva e envolve os alunos nas atividades realizadas incentivando-os à participação 

ativa em seu processo de aprendizagem. 

Esse Caderno Pedagógico está organizado em duas partes. A primeira, composta por breve resumo 

teórico sobre o aluno com deficiência intelectual (características e aprendizagem) e recursos de Tecnolo-

gia Assistiva (definição e uso no contexto escolar). A segunda, dedicada propriamente aos recursos de 

Tecnologia Assistiva que poderão ser utilizados pelos alunos com deficiência intelectual na aprendiza-

gem da matemática. Tais recursos foram organizados de acordo com os blocos de conteúdos apresenta-

dos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ao final do caderno, estão os modelos para a construção dos 
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Orientações teóricas 

TECNOLOGIA ASSISTIVA 

O conceito de Tecnologia Assistiva  foi aprovado pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) em 

dezembro de 2007. 

O termo foi assim definido: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que en-
globa produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promo-
ver a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, inca-
pacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social (BRASIL - SDHPR. – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII, 2007). 

Dessa forma o termo Tecnologia Assistiva é utilizado para nomear os recursos e serviços pres-

tados às pessoas com deficiências com o objetivo de ampliar suas habilidades funcionais promovendo 

sua inclusão e independência. Podemos então dizer que a Tecnologia Assistiva é um auxílio que pro-

moverá a ampliação de uma habilidade que se encontra em desvantagem, permitindo a realização da 

atividade desejada e, consequentemente, “promovendo a inclusão das pessoas com deficiência, tanto 

no campo da educação, inserção no trabalho como na vida em sociedade” (BERSCH, 2013a, p. 17). 

Há uma vasta gama de recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis para as pessoas com defici-

ências. No entanto, a tecnologia não se resume aos recursos mais sofisticados, de alta tecnologia, e-

xistem também os recursos denominados de baixa tecnologia, ou seja, artefatos mais simples. Neste 

Caderno Pedagógico priorizei recursos que são elaborados com materiais simples e, portanto, podem 

ser construídos e elaborados com facilidade pelos professores para o trabalho da matemática com alu-

no com deficiência intelectual. 

Rita Bersch (2006, 2009, 2013, 2014) e Miryam Pelosi (2010) definem Tecnologia Assistiva no 

contexto educacional como aqueles recursos que promovem a autonomia dos alunos nas atividades 

escolares (BRESCH, 2014), ou seja, quando o recurso é utilizado com o “...objetivo de ampliar a par-

ticipação do aluno neste desafio/tarefa, de forma que ele realize as mesmas atividades e junto com 

seus colegas” (BERSCH, 2013b, p. 2). 
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Orientações teóricas 

 

 Em outras palavras 

Fazer TA na escola é buscar, com criatividade, uma alternativa para que o aluno realize o que 
deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele possa “fazer” de outro jeito. É valo-

rizar o seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades de ação e interação, a partir de suas 
habilidades [...] É prover meios para que o aluno possa desafiar-se a experimentar e conhecer, 
permitindo assim que construa individual e coletivamente novos conhecimentos. É retirar do 
aluno o papel de espectador e atribuir-lhe a função de ator (BERSCH, 2006,  p.281). 

Várias pesquisas têm mostrados que os recursos de TA tem sido de suma importância para a 

inclusão dos alunos com deficiência na escola regular, pois possibilitam a participação e autonomia 

nas tarefas, favorecendo, assim, o aprendizado (PELOSI, 2010). 

Para Bersch (2006), a aplicação de TA na educação vai além de somente auxiliar o aluno na 

realização das tarefas, “nela, encontramos meios de o aluno 'ser' e atuar de forma construtiva no seu 

processo de desenvolvimento.” (p.92), pois é com o auxílio da TA que o aluno tornar-se-á um ser ati-

vo em seu processo de construção de conhecimento.  

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

O termo Deficiência Intelectual (DI) passou a ser utilizado no Manual de Transtornos Mentais 

(DSM-IV), em substituição ao termo Retardo Mental a partir de 2007 e é empregado  

quando o indivíduo apresenta um desempenho menor que o esperado para sua faixa etária e 
grupo cultural, com início antes dos 18 anos de idade e com prejuízo em pelo menos duas das 
seguintes habilidades: comunicação, auto-cuidado, vida doméstica, relações sociais ou inter-
pessoais, auto-orientação, habilidades acadêmicas, saúde e segurança. (FERNANDES, 2011, 
p. 20)  

Fernandes(2011) salienta que, por se tratar de uma quantificação do desempenho, a aplicação de 

testes para determinação do quociente de inteligência (QI) é necessária, mas não determinante para o 

diagnóstico da deficiência. “As testagens cognitivas não devem ser interpretadas de maneira isolada, 

mas sim utilizadas como mais um parâmetro diagnóstico aliado à história familiar, cultural e social de 

cada criança individualmente” (idem, p. 21). 

Atualmente tem-se dado maior destaque ao comportamento adaptativo na determinação de indi-

víduos com deficiência intelectual, pois, segundo Peter Westwood (2009), as deficiências no compor-

tamento adaptativo indicam com maior clareza a quantidade e a intensidade do apoio que um indiví-

duo pode exigir. 
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Orientações teóricas 

 

 A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) ressalta que 

a avaliação e a classificação da deficiência intelectual são questões bastante complexas que envolvem 

três principais aspectos: limitações no funcionamento intelectual, limitações no comportamento adap-

tativo e idade de início, ou seja, antes dos 18 anos de idade. 

 Há uma variedade de fatores que podem influenciar na definição e avaliação da deficiência 

intelectual, entre eles estão fatores biológicos (orgânicos) e fatores psicossociais (ambientais) 

(BROWN. et al., 2007 apud  WESTWOOD, 2009). Segundo o autor, pesquisas sugerem que apenas 

25% de incapacidade intelectual são devidos a fatores biológicos, sendo o restante causado por des-

vantagens psicossociais ou fatores desconhecidos. 

Entre as causas biológicas destacam-se as anomalias cromossômicas, comprometimento meta-

bólico do organismo, situações de risco no período pré-natal, riscos perinatais e alguns fatores neona-

tais. Já os fatores psicossociais se referem ao contexto a que a criança foi submetida nos primeiros 

anos de desenvolvimento. Westwood (2009) e Fernandes (2011) destacam: desnutrição, negligência 

física e emocional, falta de estímulos e ambientes socioeconômicos ou culturais desfavorecidos.  

Saber a causa, no entanto, não necessariamente ajuda na seleção de métodos e recursos a serem 

utilizados no processo de aprendizagem desse aluno. Estes devem levar em conta as facilidades e difi-

culdades específicas encontradas por este aluno procurando desenvolver estratégias de ensino-

aprendizagem baseadas em suas necessidades. 

 A característica mais evidente dos alunos com deficiência intelectual é a dificuldade de apren-

der quase tudo que outros alunos aprendem com relativa facilidade. Aparentam, geralmente, ser me-

nos maduros do que seus pares, demonstram lentidão em seu raciocínio necessitando, muitas vezes, 

de estímulos externos para prosseguirem. Westwood (2009) ressalta ainda que esses alunos apresen-

tam dificuldade em lembrar, planejar com antecedência e se adaptar rapidamente a novas situações. 

Entretanto, o autor destaca que os alunos com deficiência intelectual são capazes de muito aprendiza-

do, principalmente quando utilizados métodos e recursos apropriados.  

As condições de desenvolvimento dos alunos com DI são bastante diversas o que sublinha a 

necessidade de se construir diferentes estratégias de apoio para o desenvolvimento tanto da aprendi-

zagem como das tarefas do dia a dia. 
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Orientações teóricas 

Acompanhar pedagogicamente o aluno com deficiência intelectual tem sido apontado por diver-

sos professores como um dos grandes desafios para a educação contemporânea, já que esta se habitu-

ou a trabalhar baseada em um modelo único de ensino-aprendizagem. A cada dia fica mais explícito 

que é necessário uma personalização do ensino em contraposição à padronização, sobretudo no que se 

refere ao ensino-aprendizagem do aluno com DI. 

Indivíduos com deficiência intelectual, apesar de formarem um grupo bastante heterogêneo, a-

presentam características próprias que devem ser consideradas no processo de ensino-aprendizagem. 

É sabido que o desempenho acadêmico sofrerá influência dos níveis de gravidade apresentados, mas é 

importante ressaltar que “uma pessoa com deficiência mental ‘leve’ tem mais em comum com os di-

tos ‘normais’ do que com os deficientes mentais severos” (GLAT, 1989, p.214).  

Mantoan (1992) destaca que crianças com DI necessitam de apoio para que possam estruturar 

seu raciocínio, memorizar, selecionar e relacionar informações. Esses problemas, segundo Prater 

(2007 apud WESTWOOD, 2009) decorrem, na maioria das vezes, de deficiências na atenção seletiva, 

na velocidade de processamento, na memória, no raciocínio, no desenvolvimento de conceitos, na 

linguagem e na transferência de aprendizagem.  

O baixo nível de concentração nas atividades de aprendizagem formal é uma das características 

desses alunos. Isso faz com que sua atenção seja dividida entre os diferentes aspectos de uma tarefa. 

Uma boa forma de manter a atenção dos alunos com DI nas tarefas é utilizar materiais visuais, con-

cretos e, principalmente, oferecer-lhes possibilidades de participação. Para Heward (2009 apud 

WESTWOOD, 2009) os alunos são mais propensos a manter a atenção quando experimentam o su-

cesso, portanto oferecer oportunidade para o aluno participar das atividades e experimentar o sucesso 

é essencial para o processo de aprendizagem do aluno com DI. 

Além da dificuldade de atenção, esses alunos levam muito tempo para processar e responder à 

informação (PRESSLEY e MCCORMICK, 1995 apud WESTWOOD, 2009) assim como também 

apresentam grande dificuldade em acompanhar atividades complexas e abstratas. Dessa forma há ne-

cessidade de repartir as tarefas em pequenos passos, permitindo ao aluno compreender e dar sua res-

posta (DOWNING e EICHINGER, 2008 apud WESTWOOD, 2009). 
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Orientações teóricas 

Outra característica que precisa ser considerada no processo de aprendizagem do aluno com DI 

é a dificuldade de armazenar informação na memória de longo prazo 1 (PRATER, 2007 apud WEST-

WOOD, 2009). Essa característica pode estar intimamente ligada à dificuldade de focar a atenção co-

mo foi descrito acima, mas, na maioria das vezes, os alunos parecem não ter estratégias para memori-

zação de informações importantes ou, até mesmo, para reconhecer que a informação é importante e 

precisa ser memorizada. Sternberg (2003 apud WESTWOOD, 2009) relaciona esta dificuldade ao 

pouco desenvolvimento dos processos metacognitivos2, que os ajudariam a ligar novas informações 

com as que já sabem. Seja qual for a causa, o autor destaca que precisam ser utilizadas estratégias pa-

ra auxiliar o aluno com DI no processo de armazenamento da informação.  

Pensar e raciocinar são processos complexos que envolvem, entre outras coisas, o uso de infor-

mações armazenadas e conceitos adquiridos, capacidade de relacionar o que se observa ao que já é 

conhecido, interrogar, relacionar causa e efeito, selecionar hipóteses, testar, tirar conclusões e desen-

volver opiniões (EGGEN e KAUCHAK, 2007 apud WESTWOOD, 2009). Os indivíduos com defici-

ência intelectual têm dificuldades em pensar e raciocinar e, por isso, apresentam dificuldade em pla-

nejar e resolver situações complexas. Segundo Prater (2007 apud WESTWOOD, 2009), o que se ob-

serva nos alunos com deficiência intelectual é uma inabilidade de agrupar e consolidar informações. 

Desse modo, o desenvolvimento de conceitos é muito mais lento e isso, consequentemente, afeta sua 

capacidade de pensar e raciocinar. 

Indivíduos que carecem de competência linguística adequada apresentam maior dificuldade de 

aprendizagem, pois a linguagem é considerada um facilitador no processo de desenvolvimento cogni-

tivo (WESTWWOD, 2009). As palavras expressam o que se pensa e se raciocina. Sendo assim, a as-

similação e armazenamento de conceitos é facilitada quando estes têm uma representação em pala-

vras.  De fato, muitos indivíduos com deficiência severa e/ou múltipla não desenvolvem a fala e pre-

cisam utilizar métodos alternativos de comunicação3. Westwood (2009) ressalta que alunos com defi-

ciência intelectual inseridos no sistema regular de ensino se beneficiam dos modelos de linguagem a  

_______________________________________________ 
1 Armazenamento de informação por um longo período. 
2 A metacognição diz respeito ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e a organização dos 

próprios processos cognitivos (Ribeiro, 2003).  
3 Chamados de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) recursos destinados a atender pessoas sem fala ou escrita 

funcional ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar e/ou escrever. Alguns exemplos 
de CAA são as pranchas de comunicação e os vocalizadores.  
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Orientações teóricas 

que são expostos e, ao mesmo tempo, são estimulados a se comunicar de forma natural. 

Westwood (2009) destaca a dificuldade, não a incapacidade, que os alunos com deficiência inte-

lectual apresentam em transferir a aprendizagem de uma situação para outra, ou seja, a dificuldade de 

aplicar algo aprendido em uma determinada situação em outra semelhante. E, por esse motivo, destaca  

[...] que todos os professores precisam “ensinar para transferir”, ou seja, reensinar uma 

determinada habilidade ou conceito em diferentes situações (por exemplo, na sala de 
aula, numa oficina ou na comunidade), ensinando o aluno a reconhecer onde e quando 
uma habilidade ou estratégia pode ser aplicada e reforçando positivamente os alunos 
em qualquer ocasião quando eles mostram sinais do uso de conhecimento prévio gene-
ralizando a aprendizagem anterior ( p. 12, tradução da autora)4. 

 Para Westwood (2009), existem mais três aspectos que merecem destaque quando se fala em 

alunos com deficiência intelectual: a motivação, a autogestão e o relacionamento social.  

Alunos com deficiência intelectual tendem a experimentar, ao longo de sua experiência escolar, 

muitas dificuldades e fracassos o que, rapidamente, os levam a não confiar mais em si mesmos e, con-

sequentemente, a não imprimir esforço necessário no que fazem. Alguns podem até desenvolver o que 

Westwood (2009, p. 13) chamou de “desamparo aprendido”5, achando que qualquer coisa que o profes-

sor lhe peça, ele não vai ser capaz de realizar. Segundo o autor, reverter este quadro é um processo len-

to que só é conseguido quando as tarefas são bem orientadas e são oferecidos os apoios necessários 

para que o aluno tenha a oportunidade de realizá-las e, assim, experimentar o sucesso. Os alunos com 

deficiência intelectual também precisam de elogios para aumentar a autoestima e o sentimento de auto-

eficácia. 

A autogestão ou autorregulação é um fator importante para a vida independente, não só para con-

trolar o próprio comportamento, mas também pela forma com que se executa as tarefas do dia a dia. 

Compreende um amplo conjunto de processos e estratégias como o estabelecimento de objetivos, a or-

ganização e recuperação de uma informação aprendida, a gestão do tempo e a procura de ajuda neces-

sária, entre outros (ROSÁRIO e cols., 2006 apud ROSÁRIO et al, 2010). Alunos com deficiência inte-

lectual tem dificuldade de desenvolver a autogestão, entretanto, para Westwood (2009),  a autogestão 

pode ser ensinada. Indivíduos com deficiência grave ou severa podem não desenvolver a autogestão  

 _______________________________________________ 
4… teachers need to ‘teach for transfer’ by re-teaching a given skill or concept in different situations (e.g., classroom, 
workshop, in the community), by explicitly teaching students to recognise where and when a particular skill or strategy can 
be applied and by positively reinforcing students on any occasion when they show signs of using prior knowledge and gen-
eralising previous learning.  
5 O termo original é “learned helplessness”.  
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total, mas a maioria pode chegar a ser mais autossuficiente. Para isso, cabe oferecer-lhes muitas opor-

tunidades para fazer escolhas e tomar decisões por si, em vez de ter sempre alguém decidindo por e-

les. 

O desenvolvimento social é uma área onde as crianças com deficiência intelectual costumam 

precisar de intervenção e de apoio específico. Segundo Pletsch (2009), esses alunos, podem ter maior 

dificuldade para se expressar e controlar suas emoções. Para Westwood, eles não apresentam habili-

dades sociais básicas que lhes permitam relacionar-se com facilidade. As habilidades sociais, muitas 

vezes, precisam ser ensinadas e Cartledge (2005 apud WESTWOOD, 2009) destaca que a instrução 

de habilidade social deve ser trabalhada dentro dos contextos que ocorrem naturalmente, ou seja, den-

tro da sala de aula, no pátio da escola, na praça e/ou em qualquer lugar onde se fizer necessário.  

Levando-se em conta as dificuldades apresentadas por esses alunos, Little (2009) e Westwood 

(2009) recomendam que sejam usadas práticas de ensino diferenciadas respeitando os níveis de a-

prendizagem dos alunos, partindo-se do concreto, passando pela representação e chegando ao abstra-

to. Uma vez que o aluno tenha dominado o conceito usando materiais manipuláveis, os objetos são 

substituídos por representações (desenhos), sendo este nível uma ponte entre os materiais concretos 

(manipuláveis) e os símbolos abstratos. 

Há necessidade, também, de se realizarem acomodações no currículo escolar considerando as 

características educacionais dos alunos, não um currículo novo, mas um currículo flexível acrescido 

de técnicas e sistemas de apoio que permitam ao aluno com deficiência participar das mesmas ativi-

dades que os demais alunos. Para saber mais detalhadamente sobre as orientações de acomodação no 

currículo escolar, pode-se consultar os Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares 

que trazem “possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alu-

nos” (BRASIL,1998, p. 33). 
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Números Naturais, Sistema de Numeração 

Decimal e Números Racionais 

Objetivos 

 Reconhecimento e representação de números naturais 

e racionais. 

 Leitura e escrita de números naturais e racionais. 

 Utilização das regras do sistema de numeração decimal 

para composição e decomposição de números naturais. 

1 

Imagem disponível em: http://cicabueno.com.br/blog/?p=376 
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Como utilizar 

O aluno preenche os espaços vazados da régua um a um com peças soltas para 

contagem. Ao retirar a régua o aluno terá selecionado a quantidade representada 

pelo número. : 

  

Definição e usos 

Utilizada em qualquer atividade em que o aluno precise reconhecer e/ou selecionar 

a quantidade que representa um número. 

Consiste em tiras de papelão ou E.V.A (espuma termoplástica) numeradas de 0 a 10 

com espaços vazados correspondentes à quantidade representada pelo número. 

A criança deve ter um jogo de réguas para uso nas tarefas de casa. 

Régua Quantitativa 

Variação 

Pode-se construir um material seme-

lhante à régua utilizando-se caixas de 

fósforos ou colmeias de ovo.  
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Como utilizar 

Escolha um tipo de QVL que melhor se adapte ao nível de desenvolvimento do 

aluno.  

Posicione, ou deixe que o aluno posicione, o número a ser trabalhado dentro do 

QVL. A visualização do número dentro do Quadro Valor de Lugar dá suporte ao 

processo de raciocínio do aluno com DI.  

Definição e usos 

Utilizado nas atividades de leitura, escrita, composição e decomposição dos núme-

ros naturais e racionais na forma decimal.  

Consiste em um quadro confeccionado em material resistente com as divisões de 

classes e ordens do sistema de numeração. 

 Importante que na sala de aula tenha um QVL em tamanho grande para as ativida-

des de reflexão coletiva. O aluno também deve ter um QVL em tamanho menor pa-

ra ser utilizado nas atividades individuais e nas tarefas de casa.  

Quadro Valor de Lugar (QVL) 

O QVL pode ser construído de forma simples, com a utilização de 

variados tipos de material como folhas de cartolina, EVA, cortiça, placa 

imantada, MDF ou madeira. 

Variação 
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Quadro Valor de Lugar 

Aproveite para levar o aluno a refletir sobre os princípios da posicionalidade 

e o papel do zero no sistema de numeração de uma forma visual. 

Esse material também pode ser utilizado para as atividades de adição e 

subtração, principalmente nas operações de adição com reserva (conhecido 

como “vai um”) para sua referida ordem e também no caso da subtração com 

recurso que precisa ser desagrupado (conhecido como “pedir emprestado”).  
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Como utilizar 

A criança realiza a escrita e/ou leitura dos números apoiando-se nas imagens 

coladas nos cartões.  

Por exemplo: para formar o número 247, o cartão 200 + o cartão 40 + o cartão 7, 

assim ela escreve e/ou lê “duzentos e quarenta e sete” percebendo o valor 

posicional de cada número. 

A utilização dos cartões escalonados reforça visualmente o entendimento da 

construção do número no sistema de numeração decimal. 

Definição e usos 

Utilizados nas atividades de leitura, escrita, composição e decomposição numérica. 

Consistem em cartões numerados de 1 a 9000 com apoio visual do valor quantitativo 

correspondente a cada cartão. Sugiro utilizar, como apoio visual, a imagem do ma-

terial estruturado utilizado em sala de aula. Aqui apresento o apoio visual utilizan-

do o material estruturado por Maria Montessori - Material Dourado. 

A criança dever ter um jogo de cartões escalonados para uso nas tarefas de casa. 

Cartões Escalonados Adaptados 
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Como utilizar 

A criança separa os retângulos que representam as 

frações que estão sendo analisadas na atividade e, 

partindo de um material visual e manipulável, realiza 

sua análise chegando ao raciocínio conclusivo da 

questão apresentada.    

 Pode-se acrescentar às barras a indicação em números fracionários, em 

números decimais e/ou em porcentagens cor-

respondentes às peças, por exemplo: 

                       Barra de 1 inteiro = 1,0 = 100% 

                              Barra de ½ = 0,5 = 50% 

                              Barra de ¼ = 0,25 = 25% 

Definição e usos 

Utilizado nas atividades de leitura, escrita, representação, comparação, equivalên-

cia, adição e subtração de números fracionários. 

Consiste em 11 retângulos de cores diferentes feitos em papelão ou EVA. Cada um 

dos retângulos será dividido de forma que represente: inteiro, meio, terço, quarto, 

quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo.  

A criança dever ter um jogo dos Blocos de Frações para uso nas tarefas de casa. 

Blocos de Frações 

Podem-se confeccionar as frações em forma de discos. Podem-se,  também,  

construir os retângulos e/ou discos com outras repartições conforme o 

trabalho que será desenvolvido. Ex: dividir em 14 pedaços ou mais, 

representando 14 avos, 20 avos, ... .  

Variações 
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Operações com Números 

Naturais e Racionais 
2 

Objetivos 

 Resolução das operações com números naturais e racio-

nais, por meio de estratégias pessoais e de uso de téc-

nicas operatórias convencionais. 

 Resolução de situações-problema envolvendo diferentes 

significados das operações utilizando números naturais 

e racionais. 

Imagem disponível em: http://matematicaparatodos2010.blogspot.com.br/2011/07/vida-sem-numeros-e possivel.html 
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Como utilizar 

A criança posiciona o dedo no número indicado na operação e sobe 

(adição) ou desce (subtração) quantos pontos forem  

correspondente ao número a ser adicionado ou subtraído. 

Quando a operação utilizar números superiores ao 20, oriente 

seu aluno a construir o algoritmo.  

Veja o exemplo: 

24 + 3=     

  

Aproveite a reta numérica e afirme para seu 

aluno que os números vão aumentando (ficando 

maiores) quando subimos na reta e que os números vão 

diminuindo (ficando menores) quando descemos na reta. Isso 

reforça o conceito de maior e menor de forma visual e relaciona

-se com a linguagem. (cf Myllian, 2008) 

Definição e usos 

Utilizada em qualquer atividade que envolve operações de adição e subtração.   

Consiste em uma linha numérica vertical numerada de 0 até 20.  

Essa linha pode ser fixada na parede, perto da carteira em que o aluno senta, ou na 

sua  própria carteira de forma que facilite o manuseio. Confeccione, também, uma 

reta  para o aluno levar para casa e usá-la nas tarefas de casa.  

Reta Numérica 

2 4 

  3 

2 7 

+ 

Variações 

RÉGUA 

FITA NUMÉRICA 

RETA NUMÉRICA ADAP-
TADA (MYLLIANS, 2008) 
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Como utilizar 

A criança utiliza um quadrículo para cada algarismo do 

numeral a ser operado, assim como um quadrículo para 

cada um dos sinais operacionais.  

  

Os quadrículos podem ser construídos de diversos tamanhos, para 

melhor acomodar a letra do aluno.  

Definição e usos 

Utilizada nas atividades de operações matemáticas.   

Consiste em uma folha de papel dividida em quadrículos. 

 

Esta folha é oferecida ao aluno em atividades em que é necessário realizar opera-

ções matemáticas. Serve de apoio para melhor organizar a construção das opera-

ções e minimizar uma possível confusão visual. 

 

Interessante que um bloco de folhas quadriculadas seja entregue ao aluno para que 

também a utilize nas tarefas de casa.  

Folha Quadriculada 

Variação 

A folha quadriculada também pode ser utilizada para 

as atividades de adição e subtração de números fracio-

nários.     
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Como utilizar 

A criança posiciona o dedo indicador da mão esquerda no algarismo que deseja 

multiplicar na primeira coluna (localizada à esquerda da tabela) e com o dedo 

indicador da mão direita localiza o outro número a ser multiplicado na primeira 

linha (localizada acima da tabela). Depois de posicionados os dedos, a criança 

desloca seus dedos na direção da linha e da coluna em que estão até que se 

encontrem. O resultado da multiplicação é o número localizado no quadrículo de 

encontro dos dois dedos.  

A tabela deve ser utilizada como apoio à memória, não descartando assim o 

trabalho de compreensão do conceito de multiplicação. 

Antes do uso da tabela individual pelo aluno programe atividades de 

análise coletiva, utilizando uma tabela de multiplicação em tamanho grande.   

Definição e usos 

Utilizada nas atividades onde se realizam operações multiplicativas.    
 

Consiste em uma tabela em que a primeira linha e a primeira coluna estão numera-

das de 0 a 10. A tabela se completa de forma que cada par, formado por um alga-

rismo da primeira coluna e um algarismo da primeira linha, resulte em um terceiro 

número natural, que é o produto dos dois primeiros.  

 

Importante que o aluno tenha sua própria tabela para que possa utilizar, quando 

julgar necessário, nas atividades onde realizará operações de multiplicação, inclusi-

ve para que também a utilize nas tarefas de casa.  

Tabela de Multiplicação 
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Consiste em utilizar a situação problema 

representada em formato de História em 

Quadrinhos (HQ). Para isso o professor 

pode utilizar qualquer software de 

editor de histórias em quadrinhos. 

Sugiro o software Bitstrips1 por ser um 

software de fácil manuseio e grande 

variedade de possibilidades de 

construção de imagens. 

 

Como utilizar 

O professor transforma a situação 

problema desejada em uma HQ de forma 

que, com o auxílio das imagens, o aluno 

possa compreender, com autonomia, a 

situação problema apresentada. 

  

_____________ 

1 Disponível em: https://www.bitstrips.com/create/comic/  

Pode-se planejar atividades em que o próprio aluno construa a HQ com 

base em uma situação problema apresentada de forma oral.  

Definição e usos 

Utilizada nas atividades que envolvem resolução de problemas. 

As representações pictográficas (imagens) podem ser utilizadas para ajudar o alu-

no com deficiência intelectual a compreender a situação problema apresentada e/

ou auxiliá-lo na organização das ideias que são apresentadas em tais situações. 

Representação Pictográfica 

Auxiliando à compreensão 

 

Variação 

Fonte: Acervo de atividades da professora da Sala de 

Recursos Multifuncionais. 
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Definições e usos 

Consiste na utilização de imagens 

para representar as informações 

apresentadas na situação problema. 

Pode-se utilizar o banco de imagens 

disponível no Google.  

 

Como utilizar 

O professor apresenta, logo abaixo 

da situação problema apresentada de 

forma escrita, imagens que 

representem as informações 

contidas na situação apresentada de 

forma que o aluno consiga buscar no 

texto escrito as informações para 

completar as imagens.  

  

O professor pode pedir para que o próprio aluno desenhe as informações 

contidas na situação apresentada.  

Representação Pictográfica 

Auxiliando à organização das ideias 

Variação 

Fonte: Acervo de atividades da professora da Sala de 

Recursos Multifuncionais. 

Essas atividades ajudam na formação da imagem mental da situação 

apresentada. 
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Como utilizar 

Disponibilize uma calculadora, em sala de aula, para que o aluno possa utilizá-

la durante as atividades de resolução de problemas. Oriente à família para 

que também disponibilize uma calculadora para as tarefas de casa. 

  

Dê preferência a uma calculadora bem simples para que o aluno não se 

distraia durante a atividade. 

Definição e usos 

Utilizada nas atividades de resolução de problemas matemáticos.  
 

A atividade de resolução de problema é uma atividade bastante complexa para o 

aluno com deficiência intelectual, pois requer a compreensão dos dados, análise e 

síntese. Desse modo o que deve ser incentivado no aluno, durante a atividade, é  a 

capacidade de elaborar, executar e analisar a situação apresentada e não a aplica-

ção mecânica de uma operação matemática.  

Calculadora 

Imagem disponível em: http://pt.dreamstime.com/
photos-images/calculadora-
simples.html#details39303882 
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Grandezas e Medidas 

Objetivos 

 Identificação das principais grandezas: tempo, sistema 

monetário, comprimento, massa, capacidade. 

 Reconhecimento e utilização das principais unidades 

de medidas de cada grandeza. 

 Estabelecimento das relações entre unidades de medi-

da de uma mesma grandeza. 

3 

Imagem disponível em: http://pt.slideshare.net/crepiraja/cre-piraj-oficina-grandezas-e-medidas-por-prof-mrcio-dos-anjos-so-pedro 
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Como utilizar 

A criança manuseia o relógio de forma a proporcionar suporte ao processo de 

raciocínio nas atividades propostas.  

Não acrescente os numerais correspondentes aos minutos, pois tendem a 

confundir os alunos. 

Definição e usos 

Utilizado nas atividades que envolvem unidades de medida de tempo –hora e minu-

to.  

Consiste em um relógio confeccionado em papel resistente em que se estabelece 

uma correlação entre as cores dos ponteiros e a unidade a que cada um correspon-

de. Há também a representação dos numerais que representam as horas em ima-

gens do Material Dourado ou em qualquer outro material estruturado que for roti-

neiramente utilizado com a criança. 

Relógio Adaptado 
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Como utilizar 

A criança realiza a contagem dos valores apoiando-se 

nas imagens coladas em cada nota/moeda para 

realizar as composições de valores, como também 

realizar as trocas quando necessárias.   

Deixe que a própria criança construa 

seu material. 

Planeje uma atividade onde criança possa 

colar as imagens nas notas/moedas e outra em que 

construa a sua própria tabela de valores. 

Definição e usos 

Utilizadas em qualquer atividade que envolva o Sistema Monetário Brasileiro.  

Consistem em notas/moedas de brinquedo com apoio visual do valor quantitativo 

correspondente a cada nota/moeda. Utiliza-se a imagem visual do material estrutu-

rado rotineiramente utilizado com a criança. Aqui apresento o apoio visual utilizan-

do o material estruturado por Maria Montessori - Material Dourado. 

Interessante que um jogo de Notas Adaptadas seja entregue ao aluno para que  

também o utilize nas tarefas de casa. Sugiro que o jogo de Notas Adaptadas seja 

composto por 10 moedas/notas de cada valor. 

Notas Adaptadas 

Para as atividades em que se utili-

zam os centavos, pode-se construir, com a 

criança, tabelas de composições de valores.  

Variação 
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Como utilizar 

A criança manuseia a régua para compor, decompor e/ou efetuar 

trocas entre os valores em milímetros e centímetros 

proporcionando, assim, suporte ao processo de raciocínio.  

Definição e usos 

Utilizada nas atividades que envolvem composição, comparação, conversão e rela-

ções entre as unidades relativas à grandeza de comprimento – sistema métrico de-

cimal (metro, centímetro e milímetro).  

Consiste em uma régua feita em papel resistente com as marcações de milímetros, 

centímetros até o tamanho de 100cm/1 metro.  

Régua de 1 metro 

Você pode utilizar um metro de madeira ou uma fita mé-

trica e cortá-los no tamanho de 100cm/1 metro. 

Variações 

Imagem disponível em: http://
www.epi-tuiuti.com.br/
sistemaepi/index.php/online-
store/air-compressors/metro/
metro-articulado-detail 
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Como utilizar 

A criança manuseia os 

cartões para compor, 

decompor e/ou efetuar 

trocas entre os valores 

proporcionando, assim, 

suporte ao processo de 

raciocínio.  

Veja o exemplo abaixo. 

Faça uma quantidade grande de cada tipo de cartão, Sugiro uns 30 

cartões de cada. 

Definição e usos 

Utilizados nas atividades que envolvem composição, comparação, conversão e rela-

ções entre as unidades relativas à grandeza de massa – litro e grama.  

Consistem em cartões representando alguns dos valores mais usuais das unidades 

de medida utilizada. 

Cartões de Medida de Massa 

De acordo com a necessidade do trabalho a ser desenvolvido po-

dem-se confeccionar cartões com outros valores (ex: 1g, 10g, 1t,...) 

Variação 
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Como utilizar 

A criança manuseia os 

cartões para compor, 

decompor e/ou efetuar 

trocas entre os valores 

proporcionando, assim, 

suporte ao processo de 

raciocínio. 

Veja o exemplo ao lado. 

Faça uma quantidade grande de cada tipo de cartão. Sugiro uns 30 cartões 

de cada. 

Definição e usos 

Utilizados nas atividades que envolvem composição, comparação, conversão e rela-

ções entre as unidades relativas à grandeza de capacidade – litro e mililitro.  

Consistem em cartões representando alguns dos valores mais usuais das unidades 

de medida utilizada. 

Cartões de Medida de Capacidade 

De acordo com a necessidade do trabalho a 

ser desenvolvido podem-se confeccionar car-

tões com outros valores (ex: 5l, 10ml, 5ml, ...). 
Variação 
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Espaço e Forma 

Objetivos 

 Reconhecimento de formas geométricas planas e espa-

ciais 

 Construção e representação de formas geométricas 

planas e espaciais 

  Exploração das planificações de formas geométricas 

espaciais 

 Reconhecimento de diferenças e semelhanças entre 

formas geométricas planas e espaciais 

 Conceito de face, aresta e vértice 

 Definição e classificação de polígonos 

 Identificação de semelhanças e diferenças entre polígo-

nos 

4 

Imagem disponível em: http://escolakids.uol.com.br/formas-geometricas.htm 
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Como utilizar 

A criança manuseia os 

sólidos montando e 

desmontando, ou seja, 

planificando-os conforme a 

necessidade. 

Faça os sólidos de cores diferentes isso facilita a identificação das 

diferenças entre eles.  

Utilize velcro autocolante. 

Definição e usos 

Utilizados nas atividades que envolvem definição, comparação e relações entre os 

sólidos geométricos tanto na forma espacial como nas respectivas planificações.   

Consistem em sólidos geométricos confeccionados em cartolina forrada com plásti-

co adesivo transparente e fechados com velcro permitindo assim a montagem e 

desmontagem (planificação) por diversas vezes. Confeccione um jogo desses sólidos 

para o aluno levar para casa. 

Sólidos Geométricos Desmontáveis 

Imagens disponíveis em: http://www.mmpmateriaispedagogicos.com.br/educacao-infantil/solidos-geometricos-planificados/ 
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Tratamento da Informação 

Objetivos 

 Construção de gráficos e tabelas 

 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas 

5 

Imagem disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/550482-toda-a-representacao-esta-num-impasse-
entrevista-especial-com-giuseppe-cocco 
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Nesta unidade não apresentarei um recurso concreto como fiz nas unidades anteri-

ores e sim algumas estratégias que objetivam apoiar o aluno com deficiência inte-

lectual na construção, leitura e análise de gráficos e tabelas. 

Estratégias 

Estratégias 

     Utilize sempre uma folha quadriculada para o aluno construir um gráfico ou 

uma tabela. 

        Peça para o aluno localizar e destacar, no gráfico ou na tabela, a informação 

que será objeto de análise. 

       Apresente os gráficos de barras e de colunas sempre com as  linhas de gra-

de. 

       Dê preferência em apresentar os gráficos de pizza com os rótulos. 

Imagem disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
matematica/graficos-setores.htm 

Imagem disponível em: http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/

interpretacao-graficos-e-tabelas-exercicio-9.html 
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QUADRO VALOR DE LUGAR 
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QUADRO VALOR DE LUGAR 
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