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eCom os alunos da educação inclusiva, desenvolvemos 
atividades para exploração do espaço forma voltado ao 
reconhecimento de sólidos, através do desenvolvimento 
de desenhos em alto relevo com o objetivo de explorar os 
sentidos do tato.

eCom os alunos da educação regular, nossas experiências 
se estenderam a aplicação do método de resolução de 
problemas como ferramenta de ensino aprendizagem. 
Neste caso, após a apresentação de uma situação-
problema, procedemos com as seguintes etapas: leitura 
do problema, identificação das variáveis, passagem da 
linguagem usual para a linguagem algébrica e resolução 
do sistema linear.

eAlém disso, foi desenvolvido um modelo de geometria 
mais adequado para o cálculo de distâncias e 
representações geométricas em uma cidade planejada, 
denominado geometria do táxi (G ). Apresentamos a T

função distância na G , D  = |x  - x | + |y  −y |  e propomos T T A B A B

algumas situações-problema para os alunos, onde não foi 
explicitado qual método eles deveriam usar, mas sim, 
quais regras os mesmos deveriam considerar durante a 
resolução dos mesmas.

Com os alunos da educação regular e da educação inclusiva foi possível identificar dificuldades, porém com o desenvolvimento das 
técnicas eles resolveram satisfatoriamente situações-problema propostos, identificando-se aquisição de conhecimentos nos diversos 
campos da matemática escolar do ensino médio. As atividades desenvolvidas permitiram construir determinados conhecimentos de 
acordo com as habilidades cognitivas de cada aluno atendido. 

Observamos que o ensino de matemática para deficientes visuais foi possível, principalmente os conteúdos de Geometria, porque 
apresentam características adequadas para o uso dos sentidos tatos. Por outro lado, também observamos ser possível construir 
conhecimentos matemáticos, para alunos não portadores de necessidades especiais, através de metodologias diferenciadas, em especial a 
de resolução de problemas por ser um processo adaptado ao saber pensar e ao aprender a aprender. Nas diferentes etapas de aprendizagem 
percebemos a necessidade dos alunos obterem habilidades e estratégias que lhes proporcionem obtenção de conhecimentos.
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METODOLOGIA

Neste trabalho apresentamos atividades desenvolvidas no Colégio Olivina Olívia Carneiro da Cunha, no âmbito do projeto PIBID. Tais 
atividades favorecem a formação inicial do professor do ponto de vista da prática escolar, pois tiveram o objetivo de familiarizar os bolsistas 
com o ambiente escolar, acompanhando e auxiliando no processo de ensino-aprendizagem de alunos da educação regular e da educação 
inclusiva. Além disso, tivemos oportunidade de desenvolver metodologias diferenciadas com a resolução de problemas envolvendo 
conteúdos de álgebra, geometria e análise combinatória.
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