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Queridos Alunos e Familiares,

Estamos passando por uma situação atípica e inesperada com o COVID-19 e
desde então estamos pensando em modos de poder auxiliar nossos alunos e vocês
responsáveis nesse processo.
Para além dos conteúdos pedagógicos sabemos que nossos alunos de Inclusão
possuem outras questões e que essa mudança de rotina os afeta muito.
Pensando nisso estamos disponibilizando esse material a fim de auxiliar nesse
processo! Você não está sozinho e vamos passar por isso juntos, pensando nessa nova
rotina com atividades de vida diária, lúdicas e de estimulação.
A expressão “rotina” pode trazer a ideia de algo muito rígido, mas não deve ser
assim, já que o afastamento social já é difícil por si só. O objetivo é que a organização
do dia a dia o ajude a entender que o período não é de férias e algumas regras precisam
ser seguidas.

Só que estabelecer tais limites e rotina na prática não é tão fácil quanto na
teoria. Por isso, separamos dicas de como fazer com que a adaptação dos alunos seja
mais simples tanto para eles quanto para vocês responsáveis.

Aproveitem!

DICAS E ORIENTAÇÕES EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Neste caderno, vamos apresentar dicas
e atividades para realizar com seu filho
nesse momento de afastamento social.

1) Estabeleça horários fixos para a criança, jovem ou adulto e seguir uma rotina durante a
semana. Pense nas atividades básicas como acordar, fazer as refeições, tomar banho,
brincar e tente seguir sempre o mesmo horário para elas.

2) Caso a criança, jovem ou adulto tenha dificuldade de compreender a rotina,
disponibilizamos a baixo algumas imagens com ações para serem realizados em casa.

3) Explique o que acontece na cena desenhada e fale sobre o passo a passo das ações.

4) Converse com a criança, jovem ou adulto, peça para que olhe para a imagem e tente
imitar o desenho. Isso pode ajudá-lo a se organizar melhor, pois os recursos visuais
facilitam o entendimento de pessoas que apresentam dificuldade na expressão oral.

A utilização de uma história social estimula algumas habilidades.
Trata-se de um livrinho curto, produzido por um adulto próximo contendo figuras que
representam interações sociais que precisam ser treinadas.
Essa técnica pode ser utilizada para antecipar situações, como viagens ou evento, consultas
médicas, corte de cabelo, etc, minimizando assim o medo da novidade e treinando habilidades
específicas.

O Quadro de Rotina Visual ajuda a organizar as atividades, aumentando a colaboração e
diminuindo a ansiedade.
É fundamental para os autistas saberem o que está por vir, e um quadro visual – com imagens
e tarefas – vai ajudá-lo a compreender a próxima etapa e reduzir a resistência para entender os comandos
para realização de uma atividade.
Além disso, pode ser usado como apoio para que, estimulado por um adulto, ela conte como
foi o seu dia, e sinta-se com o controle da própria rotina.

As sugestões a seguir podem ser realizadas no dia a dia, de forma atraente e motivadora,
pois a criança precisa entender que a comunicação pode ser uma troca prazerosa.

1. Se a criança, jovem ou adulto pede algo apontando, peça para que fale, sempre incentive a falar.
Você pode dizer assim: “A bola? Você quer a bola, me peça BOLA” “ÁGUA, você quer água...”
2. Module a voz e varie as expressões faciais para chamar a atenção;
3. Mostre as coisas ao seu redor, nomeie e mostre o som delas, peça também para a criança,
adolescente ou adulto imitar. Exemplo: O relógio faz tic tac, a buzina bi bi, e até mesmo sons dos
animais. O cachorro faz a ua au ...
4. Conte histórias, utilize brinquedos com cores e formas diferentes.
5. Cante músicas que instigam a imitar. Exemplo: ...Cabeça, ombro, joelho e pé.
Não esqueça, você é parte essencial da vida e do desenvolvimento do seu filho aproveite
este tempo de distanciamento social e divirta-se com sua família.

1. Aja de forma calma e tranquila. Quando a criança, jovem ou adulto estiver nervoso, pode
apresentar um comportamento confuso, agitado e frustrado, parecendo perdido ou assustado, com
todos os tipos de emoções negativas.
Devido a isso, de nada adianta gritar, isso não melhorará a situação, apenas piorará.
2. Ofereça um abraço apertado, que realiza pressão profunda pois o ajuda a se sentir calmo,
seguro e muito mais confortado, em especial após um momento de descontrole é importante oferecer
um longo “abraço de urso”.
o

Não force um abraço ou segure. Isso é bastante irritante, em especial se ele já está

nervoso, o que pode levá-lo a entrar em pânico e agredi-lo.
3. Deixe que a criança, jovem ou adulto, faça algo para solucionar a crise. Ele poderá refugiarse em um cantinho mais calmo ou voltar para o quarto.
o

Uma boa parte dos surtos acontece devido ao excesso de estímulos, um fenômeno

que acontece quando existem estímulos por todos os lados, fazendo com que o indivíduo fique
perdido. Se ele se distanciar do local, tais estímulos não o irritarão mais, permitindo-o que retome o
equilíbrio.
o

A duração desse “período tranquilo” depende da gravidade da aflição e das

necessidades.
o

Crises mais leves melhorarão com apenas alguns minutos sem tantos estímulos,

enquanto as mais fortes exigirão 15 minutos ou mais de recuperação.
4. Aprenda a encontrar a diferença entre uma crise e uma simples “birra”. No primeiro caso, a
reação é involuntária ao estresse ou às necessidades não atendidas, levando a criança (jovem ou
adulto) a se sentir constrangido e arrependido mais tarde. No segundo, a birra é deliberada, com um
objetivo em mente (comer mais sobremesa ou dormir mais tarde, por exemplo).
Esteja preparado para crises futuras.
É possível reduzir a quantidade de surtos, mas não há como eliminá-los totalmente, sempre se
previna.
o

Tenha um plano de ação para tirar o autista de uma situação que o aflija. Onde ele

poderá ir para se sentir seguro?
o

Leve coisas que a criança, jovem ou adulto pode utilizar para se acalmar, como fones

de ouvido, protetores auriculares, bolsas sensoriais (preenchidas com feijões ou arroz), óculos de sol,
animais de pelúcia vibratórios, objetos que o deixem confortável e tudo mais que ele precisar.

Conteúdos
Autopercepção e percepção do outro (domínio do esquema corporal).
Percepção Visual, Auditiva, Tátil, Gustativa e Olfativa.

Condições Importantes para as Atividades
1.

Iniciar pelos estímulos mais agradáveis e significativos para a criança, jovem ou adulto.

2.

Ambiente tranquilo.

3.

Variar os estímulos pela forma, cor, tamanho e complexidade.

4.

Adequar os estímulos à faixa etária e necessidades especiais.
Autopercepção através de estímulos sensoriais:

Confeccionar uma caixa “Brinque e Separe” (veja a lista do que pode estar na caixa,
abaixo) e use os materiais que podem ser usados como estímulos táteis de diferentes textura, com
o uso ou não do espelho, para que a criança, jovem ou adulto, possa sentir, tocando, massageando
o próprio corpo.
Exemplos de materiais que podem estar na caixa e que poderão usar de forma lúdica, divertida e
prazerosa:

para que a criança, jovem ou adulto possa sentir, tocando, massageando o próprio corpo.



Batons de variadas cores.



Lápis de olho de cores variadas, que podem ser usados para pintar e desenhar o corpo,
(trabalhando o esquema corporal começando pelo pé).


Perfume.



Creme hidratante para massagem (massagear o corpo: o responsável faz a massagem em um braço,
por exemplo, e pede que a criança, jovem ou adulto faça no outro, nas pernas, nas mãos, no rosto:
sempre nomeando as partes do corpo e incentivando os sentidos – “veja como é bom!”).

O desenvolvimento motor costuma se dar naturalmente, mas pode – e deve – ser estimulado
por meio de atividades que trabalhem a precisão de movimentos e o fortalecimento de alguns grupos
de músculos.
Mas como podemos desenvolver força e destreza nas mãos?
Brincando! Por isso, listamos aqui algumas atividades divertidas para colocar as mãos da sua criança, jovem
ou adulto em forma!
Velcro. Brincar com velcro é uma excelente oportunidade para as crianças exercitarem os movimentos dos
pequenos músculos das mãos e um ótimo passatempo também. Há uma série de atividades que você pode
realizar com seu filho em casa. Cole pequenos pedaços de velcro nas extremidades de palitos de picolé e
peça para montarem formas e figuras. Há também a opção de colar o velcro em copos descartáveis e assim
grudar vários.

Rosquear. Reúna frascos plásticos vazios de diferentes tamanhos e formatos (garrafas PET,
recipientes de produtos de limpeza devidamente higienizados, frascos de remédio) com tampas de
rosquear. Peça para seu filho rosquear e desrosquear cada uma das tampas, trabalhando força e
coordenação motora fina. Outra opção é deixar que ele brinque de rosquear um adaptador para
mangueira.

Massinha. Atividade irresistível para adultos e crianças, a massa de modelar permite que se
exercitem os músculos das mãos de várias maneiras. A massinha pode ser torcida, espremida, esticada,
cortada e amassada. Para então se juntar a massa e começar tudo de novo. As crianças adoram!
Receita de Massinha para modelar:

Caixa Sensorial
Crianças autistas possuem demandas sensoriais específicas e buscam muito por esses
estímulos. Uma caixa sensorial é uma oportunidade de oferecer pausas para que possa suprir essa
necessidade.
É possível reunir em uma caixa bolinhas sensoriais, potes com pedra e areia, pedaços de tecido
com diferentes texturas, garrafas PET com objetos coloridos, entre outros.

Pegadas
Pegadas de cartolinas podem ser dispostas no chão para que as crianças, jovens ou adultos
pisem nelas e informe que pé está usando, direito ou esquerdo.
Essa atividade desenvolve o equilíbrio, a lateralidade e a coordenação motora.
Músicas com Comando
Cantar música com comandos para tocar no corpo, nomeando estas partes:
Usar os espelhos e tocar as partes do corpo;
Rolar sobre um colchonete, no chão, na grama; para esquerda, para direita;

Arrastar no chão, tapete ou esteira, sentindo a barriga: peixinho nadando (imitar outros animais).

Dicas de como brincar e estimular a brincadeira com as crianças que tem deficiência
visual:

1. Reconhecimento do outro: Use toques e voz suave ao se comunicar com a criança que tem
deficiência visual, aproximando sua face do rosto dele (a) para que possa percebê-lo e tocá-lo.
2. Conhecendo o próprio corpo: Auxilie seu filho (a) a conhecer o próprio corpo com toques
enquanto nomeia cada parte tocada.
3. Descobrindo os sonhos: Incentive que seu filho (a) siga em direção ao som de brinquedos ou
da sua voz. É interessante ter brinquedos que emitam sons, como chocalhos, bolas e pelúcias com guizos.
4. Investindo na sociabilidade: Brinque com a criança com deficiência visual e incentive que
outras pessoas também brinquem e interajam com ela. Assim, ela se tornará mais sociável e receptiva,
facilitando os relacionamentos interpessoais.
5. Imitando sons: Imite os sons que a criança faz e crie estímulos para que ela possa imitá-lo.
Isso auxiliará na comunicação.
6. Curiosidade sensorial: Se a criança ainda não senta, coloque-o de lado para manusear o
brinquedo. Invista em brinquedos com texturas diferenciadas, para estimular o tato e a percepção de
diferentes objetos.
7. Jogo de orientação: Dê objetos à criança nomeando-os e relacionando às possíveis ações que
poderão ser feitas com este item. Exemplo: “A bola. Pegue a bola. Chute a bola. Jogue a bola para cima”.
8. Conhecendo texturas e formatos: Procure usar brinquedos contrastantes, coloridos,
luminosos, de diversas texturas e tamanhos.
9. Explorando a curiosidade tátil: Propiciar momentos em que a criança manipule e crie
espontaneamente jogos a partir da exploração de objetos concretos.
10. Brincando com as mãos: Vale incentivar brincadeiras infantis com o uso das mãos, como
dedo mindinho, seu vizinho; passa anel.
11. Jogos com bola: Se não for possível ter uma bola com guizo, envolva a bola com saco
plástico, assim ela fará barulho enquanto se desloca.

Essas atividades possibilitam a criança, jovem ou adulto surdo ampliar o vocabulário em Libras
para melhor aquisição de conhecimento na comunicação, apropriação da língua de sinais, valorizando
a experiência visual, suas diferenças culturais e linguísticas.

CAÇA-PALAVRA:
PROCURE AS PALAVRAS NO ALFABETO MANUAL E CIRCULE

MUNDO
AMIGO
DESCULPA

SORVETE
ÁGUA
OBRIGADO

RIR

ENCONTRE, NO CAÇA, AS PALAVRAS ABAIXO.

ENCAIXE O NOME AS FIGURAS NA CRUZADINHA ABAIXO.

