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Projeto Educação Especial
Descobertas na Escola

Durante o ano de 2020 senti a necessidade de trabalhar com projeto para melhor atender os
alunos que participam do Atendimento Educacional Especializado da escola, foi uma experiência
gratificante que ressignificou a prática pedagógica de maneira lúdica e criativa envolvendo a escola, o
professor, o aluno e a família.

Desta forma, novamente neste ano de 2021, para continuar com maior qualidade e
significado nas descobertas dos alunos, estou propondo uma viagem ao mundo das letras, números,
cores, formas e muitas experiências, enfim, concretizando o conhecimento e a aprendizagem com
vivências singulares respeitando as especificidades de cada um neste mundo de descobertas e
aprendizagens.

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Propiciar dinâmicas que contemplem suas possibilidades de compreensão e realização de atividades
remotas do Atendimento Educacional Especializado.Respeitando a singularidade de cada aluno.

Objetivos específicos:

Buscar uma prática dinâmica e eficiente nas singularidades do estudante.

Possibilitar intervenções conforme suas possibilidades em suas habilidades e competências.

Oferecer atividades envolvendo habilidades conforme a BNCC.

JUSTIFICATIVA

O desafio da educação especial nesse momento de distanciamento social é a continuidade das
aprendizagens fora do formato da escola. Para isso, o vínculo deve estar estabelecido. Dessa forma, é
necessário desenvolver as habilidades do aluno de maneira efetiva na sua casa com o apoio da família,
de modo lúdico com desafios, descobertas e muitas experiências.

METODOLOGIA

Considerando a qualidade do ensino remoto ser atingido com o grupo de alunos, será proposto
a todos a interação do estudante com as atividades envolvendo a escola através de descobertas e
ressignificando sua aprendizagem. Compartilhando suas atividades com os seus pares nas suas
residências. O estudante será o protagonista em sua aprendizagem, ou seja, é a figura principal no
contexto de atividades remotas com a sua família.

Serão disponibilizadas atividades envolvendo as competências e habilidades conforme a
BNCC de maneira que estimule a construção do conhecimento dos estudantes, respeitando suas
possibilidades e seu tempo, dando continuidade em seu processo de ensino aprendizagem na
construção de sua alfabetização.



A avaliação do trabalho será o retorno das atividades propostas, através de fotos, de vídeos, de
mensagens, de trabalhos físicos enviados para escola, ou enviadas através do grupo do AEE de
whatsapp, criado para este fim,  enfim, tudo que o aluno construir conforme as solicitações enviadas.

Conforme o nome do projeto, “Descobertas na escola”, os alunos terão que desenvolver
atividades de acordo com as competências específicas, objeto do conhecimento e com as habilidades a
serem desenvolvidas no ensino.

Para isso então, faremos uma viagem no mundo de letras, palavras, frases e números na
escola, através de atividades vamos descobrir o significado, conceitos e o processo de construção da
leitura e escrita de maneira lúdica e criativa, ou seja, todas as atividades estarão entrelaçadas ao
mundo de descobertas da alfabetização.

O projeto será executado remotamente de modo físico, e virtual através do envio de
atividades, de jogos e de materiais, durante os meses: março, abril, maio , junho e julho de 2021,
envolvendo o primeiro semestre do corrente ano letivo. De maneira a utilizar as duas horas de
atendimento educacional especializado semanais que eram realizadas no contraturno da escola.

REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme as circunstâncias atuais em que estamos vivendo, novas estratégias se estabelecem
na necessidade de atingir nossos estudantes na continuidade dos seus estudos. Torna-se relevante
novas formas e possibilidades para obter a atenção do aluno em seus estudos e inquietações.
Para isso, procurou-se fazer uma análise desses estudantes em suas possibilidades de aprendizagem, o
exercício da empatia para dar continuidade ao vínculo estabelecido, a interação entre estudante,
família e professor, a organização de materiais, estratégias e recursos para serem utilizadas diante
dessa continuidade do cenário atípico, com o viés de estímulo e motivação para o aluno seguir
construindo sua aprendizagem estabelecendo suas habilidades em competências para patamares
maiores de aprendizagem. Diante disso, foi necessário buscar nos currículos emergenciais as
habilidades para serem trabalhadas com base nos pressupostos legais da Base Nacional Comum
Curricular. Foi dada atenção também a sondagem diagnóstica inicial, dos professores da sala regular
dos alunos

Na perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial realiza o atendimento educacional
especializado – AEE aos estudantes público-alvo da Educação Especial, ou seja, estudantes com
deficiência, transtorno do espectro autista – TEA ou altas habilidades/superdotação, disponibiliza os
recursos, serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas escolas
de educação básica. O AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e
de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas
realizadas na sala de aula, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa
e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência. Ao longo de
todo o processo de escolarização esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica
da escola.

Com o propósito da educação inclusiva lança-se um olhar para a singularidade do sujeito
dentro do contexto coletivo, oportunizando o que for necessário para que todos possam aprender,
reconhecendo e valorizando as diferenças humanas. Dentro dessa perspectiva, a necessidade do
projeto com a finalidade de desenvolver as atividades conforme as possibilidades dos estudantes,
respeitando as especificidades de cada um.



Componente curricular: Artes

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Mobilizar recursos tecnológicos
como formas de registro, pesquisa
e criação artística.

*Processos de criação - Artes
integradas.

*Caracterizar e experimentar
brinquedos, brincadeiras, jogos,
danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e
culturais.

Componente curricular: Ciências

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Compreender as Ciências da
Natureza como empreendimento
humano, e o conhecimento
científico como provisório,
cultural e histórico.

*Conhecer, apreciar e cuidar de si,
do seu corpo e bem-estar,
compreendendo-se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e às suas tecnologias.

*Características dos materiais

*Corpo humano

*Respeito à diversidade

*Escalas de tempo

* Comparar características de
diferentes materiais presentes em
objetos de uso cotidiano, discutindo
sua origem, os modos como são
descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.

*Localizar, nomear e representar
graficamente (por meio de desenhos)
partes do corpo humano e explicar
suas funções.

*Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as
mãos antes de comer, escovar os
dentes, limpar os olhos, o nariz e as
orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde

*Comparar características físicas entre
os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento e do
respeito às diferenças.

*Identificar e nomear diferentes
escalas de tempo: os períodos diários
(manhã, tarde, noite) e a sucessão de
dias, semanas, meses e anos.

Componente curricular: Educação Física

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Compreender a origem da cultura
corporal de movimento e seus
vínculos com a organização da
vida coletiva e individual.

*Brincadeiras e jogos da cultura
popular presentes no contexto
comunitário e regional.

*Experimentar, fruir e recriar
diferentes brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as



diferenças individuais de
desempenho dos colegas.

*Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e os jogos
populares do contexto comunitário
e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses
jogos e brincadeiras para suas
culturas de origem.

Componente curricular: Ensino Religioso

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Reconhecer e cuidar de si, do
outro, da coletividade e da
natureza, enquanto expressão de
valor da vida.

*Conviver com a diversidade de
crenças, pensamentos, convicções,
modos de ser e viver.

*O eu o outro e o nós

*Sentimentos, lembranças,
memórias e saberes.

*O eu, a família e o ambiente de
convivência

*Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o
eu o outro e o nós.

* Reconhecer que o seu nome e o
das demais pessoas os identificam
e os diferenciam.

*Identificar e acolher sentimentos,
lembranças, memórias e saberes
de cada um.

*Reconhecer-se e reconhecer o
outro dentro de diferentes espaços
de convivência presentes em seu
contexto de vida.

Componente curricular: Geografia

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Utilizar os conhecimentos
geográficos para entender a
interação sociedade/ natureza e
exercitar o interesse e o espírito de
investigação e de resolução de
problemas.
Agir pessoal e coletivamente com
respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação,
propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em
princípios éticos, democráticos,
sustentáveis e solidários.

*O modo de vida das crianças em
diferentes lugares.

*Situações de convívio em
diferentes lugares.

*Ciclos naturais e a vida
cotidiana.

*Diferentes tipos de trabalho
existentes no seu dia a dia

*Descrever características
observadas de seus lugares de
vivência (moradia, escola etc.) e
identificar semelhanças e
diferenças entre esses lugares.

*Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio
em diferentes espaços (sala de
aula, escola etc).

*Observar e descrever ritmos
naturais (dia e noite, variação de
temperatura e umidade etc.) em
diferentes escalas espaciais e
temporais, comparando a sua



realidade com outras.

*Descrever atividades de trabalho
relacionadas com o dia a dia da
sua comunidade.

Componente curricular: História

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Compreender a historicidade no
tempo e no espaço, relacionando
acontecimentos e processos de
transformação e manutenção das
estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais, bem como
problematizar os significados das
lógicas de organização
cronológica. Identificar
interpretações que expressam
visões de diferentes sujeitos,
culturas e povos com relação a um
mesmo contexto histórico, e
posicionar-se criticamente com
base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

*As fases da vida e a ideia de
temporalidade (passado, presente,
futuro).

*As diferentes formas de
organização da família e da
comunidade: os vínculos pessoais
e as relações de amizade.

*A escola e a diversidade do
grupo social envolvido.

*A vida em casa, a vida na escola
e formas de representação social e
espacial: os jogos e brincadeiras
como forma de interação social e
espacial

*Identificar aspectos do seu
crescimento por meio do registro
das lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua
família e/ou de sua comunidade.

* Identificar a relação entre as
suas histórias e as histórias de sua
família e de sua comunidade.

*Descrever e distinguir os seus
papéis e responsabilidades
relacionados à família, à escola e à
comunidade.

* Identificar as diferenças entre os
variados ambientes em que vive
(doméstico, escolar e da
comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das
regras que os regem.

*Identificar semelhanças e
diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

Componente curricular: Português

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

Compreender a língua como
fenômeno cultural, histórico,
social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso,
reconhecendo-a como meio de
construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que
pertence.

*Correspondência fonema
-grafema

*Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil.

*Construção do sistema alfabético

*Escrever, espontaneamente ou
por ditado, palavras e frases de
forma alfabética - usando
letras/grafemas que representam
fonemas.

*Distinguir as letras do alfabeto
de outros sinais gráficos.

*Relacionar elementos sonoros
(sílabas, fonemas, partes de
palavras) com sua representação



escrita.

Componente curricular: Matemática

Competências específicas Objeto de conhecimento Habilidades a serem
desenvolvidas no ensino

*Reconhecer que a Matemática é
uma ciência humana, fruto das
necessidades e preocupações de
diferentes culturas, em diferentes
momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para
solucionar problemas científicos e
tecnológicos e para alicerçar
descobertas e construções,
inclusive com impactos no mundo
do trabalho.

*Contagem de rotina

*Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a
organização de informações

*Utilizar números naturais como
indicador de quantidade ou de
ordem em diferentes situações
cotidianas e reconhecer situações
em que os números não indicam
contagem nem ordem, mas sim
código de identificação.

*Contar de maneira exata ou
aproximada, utilizando diferentes
estratégias como o pareamento e
outros agrupamentos.

*Estimar e comparar quantidades
de objetos de dois conjuntos (em
torno de 20 elementos), por
estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar “tem mais”,
“tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

Alunos que irão desenvolver atividades remotas através do projeto Descobertas na escola:

Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado na escola.

Todos alunos, podem e devem receber adequações e ajustes conforme suas necessidades juntamente
com seus professores do ensino regular. Mas pensando nos momentos de atendimentos oferecidos
duas horas semanais no contraturno da escola o projeto irá proporcionar apoio para aqueles estudantes
que estão muito aquém do ano que estão inseridos na escola ou por necessitar de ajustes e maior
apropriação da sua aprendizagem no processo de alfabetização. O projeto irá proporcionar uma
ressignificação no processo de construção de seu conhecimento, acompanhando e corroborando o
processo de aquisição do ensino e aprendizagem.

Nome Diagnóstico Ano

Denis Alexandre
Flores de Menezes

Dificuldade de
aprendizagem

4º ano em processo de
alfabetização

Emanuel Martins Deficiência Intelectual
Grave

7° ano Não alfabetizado



Izabelle Helena de
Campos Azevedo

TEA Autismo grave
sem linguagem

5° ano Não alfabetizada

Jennifer Esther Maciel
da Rosa

(Cid 10) G80 R62 4°ano Não alfabetizada

Braian Rafael Flores
de Lima

Dificuldade de
aprendizagem

4º ano em processo de
alfabetização

João Victor da Silva
Ludowig

Síndrome de Joubert
(CID 10) Q 07.9

4° ano Alfabetizado

Maria Luiza Pedroso
Ambrós

DI 5°ano Não alfabetizada

João Vitor da Cunha
Chaves

Sem diagnóstico 5° ano Não alfabetizado

Nicolas Welinton Sem diagnóstico 6° ano Não alfabetizado

Eduarda Scherer
Poffal

Síndrome de Edwards
Mosaico

Atividades de reforço
9º ano

Tempo de execução do projeto: Março a julho de 2021

Envolvimento todo o primeiro semestre do corrente ano letivo de 2021.

Deverá ser entregue na escola conforme estabelecido no grupo de pais respeitando o tempo de cada
um e a forma de entrega, podendo ser: de forma física ou de formato online com registro fotográfico
ou vídeo mostrando seu trabalho. Os trabalhos poderão ser entregues no grupo de whatsapp do AEE.
Logo em seguida serão postados no site e facebook da escola.

Atividades para efetividade do Projeto Descobertas na Escola

Os alunos receberão um caderno de atividades envolvendo todas as letras do alfabeto. As atividades
serão colocadas pela professora de educação especial, cada atividade envolverá páginas do caderno
em um processo crescente de aprendizagem. Partindo de um formato simples (ex. letra inicial do
desenho, para uma atividade mais complexa, palavras, frases..).



Da mesma forma, serão realizadas atividades de lógica e matemática, também sempre partindo de
questões simples para maior complexidade. Assim por diante, conforme os componentes curriculares
registrados acima, com suas competências específicas, objetos de conhecimento e as habilidades para
serem desenvolvidas.
Todas as atividades estarão conforme a BNCC envolvendo o processo de letramento e alfabetização
dos alunos. Todas as atividades estarão de acordo com a singularidade do aluno e com muita atenção
no processo de consciência fonológica.
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