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• EMENTA:

• Conhecendo o projeto COAMAR: objetivos, portal
COAMAR, processo de criação do logo do projeto;
Catalogação dos materiais e recursos da sala do
atendimento educacional especializado – AEE;
importância dos materiais e recursos pedagógicos
adaptados aos estudantes da Educação Especial;
Repensando atividades e estratégias para estudantes
público alvo da Educação Especial a partir de materiais e
recursos adaptados.

• Uso de recursos complementares às disciplinas e análise
reflexiva das potencialidades de cada material produzido
em relação as áreas de conhecimento abordadas na
escola.



Introdução:

• Projeto de Pesquisa e Extensão: Docentes da Disciplina

de Educação Especial, Prof. Coordenador do LIFE; Prof.

do Departamento de Expressão Gráfica – CCE/UFSC e

Cooperação Técnica de uma Prof.ª do Instituto Federal de

Brasília.

• Perspectiva de que muitos materiais e recursos criados

e/ou adaptados para o Público - Alvo da Educação

Especial podem estar já disponíveis para um determinado

assunto/tema/conteúdo no CA/UFSC;



• Levantamento dos materiais e/ou recursos

já existentes no local e que possam ser

utilizados com todos os estudantes com

ou sem deficiência em sala de aula, vindo
a contribuir com a prática pedagógica.



Justificativa:
• Inclusão dos estudantes Público-alvo da Educação

Especial exige da instituição de ensino: investimentos

em estrutura física; recursos humanos e materiais; e a

adaptação e confecção de materiais e recursos, quando

necessário, para as necessidades específicas de cada

estudante.

• Uso dos materiais e recursos organizados e/ou

adaptados por outros estudantes, que ampliam e

facilitam a exposição e compreensão dos conceitos

trabalhados em sala de aula.



Ações do Projeto:

• Catalogação dos materiais e recursos existentes no

CA/UFSC;

• Questionários a serem aplicados junto aos docentes das

diversas disciplinas;

• Ampla divulgação dos materiais e recursos e possibilidade

de empréstimo destes para os docentes para uso em sala

de aula;

• Organização de um acervo de materiais e recursos

pedagógicos já existentes;



Ações do Projeto:

• Registros de situações significativas, tanto de
produção como de adequação dos materiais e
recursos, bem como o resultado de seus usos.

• Criação do portal COAMAR para organização e
divulgação dos materiais e recursos catalogados
no CA/UFSC para a comunidade.

• Site: http://portalcoamar.paginas.ufsc.br/

http://portalcoamar.paginas.ufsc.br/


• JOGO: ALFABETO MÓVEL DEGRAU

Processo de catalogação, organização no formulário e

postagem na página COAMAR.





Importância dos Recursos e Materiais para 
os Estudantes com Deficiência, TEA e 

AH/SD

• Organização do Trabalho do Docente;

• Promoção dos Processos Compensatórios;

• Acessibilidade e Autonomia para o Público - Alvo da
Educação Especial;

• Formação Inicial e continuada dos docentes na área,
tendo como foco o estudante;

• Pensar na questão prática e no processo de Ensino e
aprendizagem.



Repensando atividades e estratégias para estudantes público 
alvo da Educação Especial a partir de materiais e recursos 

adaptados.

TRILHA DOS MONSTROS

• Vamos explorar as possibilidades de uso, quais as regras, para
quem serve, como fazer, entre outros itens. (ANOTAR).



AGORA É COM VOCÊS!!!



ESTUDOS DE CASO (3) – BAIXA VISÃO, 

SURDEZ E AUTISTA.

Relacionados a três áreas distintas.

1 Juliana é autista e está com problemas de

interação com os colegas, bem como dificuldades

em comunicação (corporeidade)

2 Paulo é baixa visão e não está conseguindo

acompanhar as atividades na área da matemática.

3 Augusto tem surdez e está com dificuldades nas

aulas de linguagem.



Trabalho neste momento:

• 3 grupos de Trabalho;

• Conhecer os casos e discutir a respeito destes
(particularidades dos estudantes);

• Planejar e registrar atividades relacionada à área em
questão e decidir qual recurso/material/jogo
confeccionar;

• Se for jogo, incluir regras e registros necessários (ficha
técnica);

• Confeccionar o jogo/material/recurso de acordo com o
caso recebido, planejamento e área;

• Apresentação e discussão no grande grupo.
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