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SCHEMMER, Tainá. Um Estudo da Influência dos Affordances como 

Estímulo á Aprendizagem de alunos com TDAH no Ensino Fundamental: 
Anos Iniciais. Pg:156. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia).  
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 RESUMO 
 

Este trabalho tem como tema o estudo sobre a Psicopatia nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental onde o estudo é focado no Transtorno de Déficit de Atenção 
com Hiperatividade. A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar como 
é realizado o diagnostico do aluno com TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade, e com isto analisar também as características próprias deste 
transtorno e entendê-lo como um todo. Esta investigação está pautada em uma 
proposta de entendimento sobre como e qual é a importância de se entender este 
transtorno, como ele é diagnosticado e convivido diariamente tanto pelo aluno 
quanto pela família e escola. Colocando como ponto de extrema importância 
como deve ser o ambiente escolar mais favorável para a aprendizagem do aluno 
que tem o TDAH, como esse aluno é amparado pela LEI e também como este 
alunado é incluso na classe educacional. A metodologia é de cunho qualitativa 
mediante estudo bibliográfico, tem como público alvo alunos matriculados nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental, de escolas municipais ou particulares.  A 
pesquisa conta também com uma explicação sobre o que é o temo Affordance e 
qual a sua influência na aprendizagem como um todo. Nesta pesquisa contém 
uma apostila de atividades criada que sugere alguns exemplos de exercícios a 
serem trabalhados em específico com os alunos que possuem o TDAH no 
decorrer do bimestre com a função de auxiliar este alunado para a maior fixação 
dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 
 
 
Palavras-chave: TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, 
Ensino Fundamental, Affordance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstratc 

SCHEMMER, Taina. A Study of the Influence of Affordances as a Stimulus to 
Learning for ADHD Students in Elementary School: Early Years. Pg:156. Course 
Completion Paper (Monograph). Graduation in Pedagogy. Faculty of Apucarana - 
FAP. Apucarana-Pr. 2021. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work has as its theme the study of Psychopathy in the Early Years of 
Elementary School where the study is focused on Attention Deficit Disorder with 
Hyperactivity. The research was developed with the objective of analyzing how the 
diagnosis of the student with ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder is 
carried out, and with this also analyze the characteristics of this disorder and 
understand it as a whole. This investigation is based on a proposal to understand 
how and what is the importance of understanding this disorder, how it is diagnosed 
and experienced daily by both the student and the family and school. Putting as a 
point of extreme importance how the school environment should be more 
favorable for the learning of the student who has ADHD, how this student is 
supported by the LEI and also how this student is included in the educational 
class. The methodology is qualitative through a bibliographic study, and its target 
audience is students enrolled in the early grades of elementary school, from 
municipal or private schools. The research also has an explanation about what the 
Affordance concept is and what its influence on learning as a whole is. This 
research contains a handout of activities created that suggests some examples of 
exercises to be worked on specifically with students who have ADHD during the 
bimester with the function of helping these students to greater fixation of the 
contents worked in the classroom. 
 
 
Keywords: ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Elementary School, 
Affordance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é considerado 

um transtorno de desenvolvimento, acometendo cerca de 3 a 6% das crianças, 

sendo bem mais frequente em meninos do que em meninas e que se persiste na 

vida adulta em mais da metade dos casos (ROHDE et al., 2003). Com isto, 

segundo Giuseppe et al.(2005), no ambiente escolar o desempenho escolar 

depende de diferentes fatores como a características da escola  sejam ela físicas, 

pedagógicas e também a qualificação do professor, da família independente da 

forma que ela é composta (nível de escolaridade dos pais, presença dos pais e 

interação dos pais com escola e deveres) e  também do próprio indivíduo.  

  O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) repercute na 

vida da criança, adolescentes e também os adultos levando a prejuízos em 

múltiplas áreas, como a adaptação ao ambiente acadêmico, relações 

interpessoais e desempenho escolar (Arnold e Jensen, 1995; Barkley, 1996).  

Segundo Reis e Camargo (2008), nos últimos anos, muito se tem ouvido falar em 

TDAH, mas poucos profissionais da área da Educação conhecem as dificuldades 

relacionadas à atenção, hiperatividade e impulsividade, vivenciadas por alguns 

alunos. Abordar esse assunto tem sido uma atividade desafiadora, seja por 

desconhecimento do problema pelas pessoas, pela descrença de que ele 

realmente exista, ou pela tendência de a literatura culpabilizar alguém. 

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar um pouco mais sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), suas características e 

qual o seu impacto na vida dos alunos dentro da educação. Diante da 

necessidade de entender um pouco mais sobre este distúrbio, o estudo aqui 

apresentado esclarece sobre as características, consequências e diagnóstico do 

TDAH, bem como suas implicações no ambiente escolar, apontando o papel da 

escola e o papel do professor no auxílio ao aluno que sofre com esse distúrbio. 

Hoje, segundo o autor Rohde (2002), cerca de 5% das crianças do Brasil 

possui o TDAH, por conta disto, também surgiu o interesse sobre este assunto 

pertinente nos tempos de hoje para conseguir compreender um pouco mais sobre 

e qual o seu diagnóstico, qual a maneira de se conviver com este déficit e 

também o que se implica no momento da aprendizagem escolar como um todo. 
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Com isto, o estudo sobre o Déficit de Atenção com Hiperatividade é 

relevante, pois, não há outro processo mais fácil para se chegar a entender 

completamente e amplamente o TDAH. 

 Entender e ter interesse sobre este tema para a acadêmica pode ser 

considerado uma poderosa ferramenta para estudo, visto que auxilia na aquisição 

acelerada dos conhecimentos já existentes sobre este transtorno e incita o uso 

gradual da memória para saber lidar com crianças que tenham o mesmo. 

Também conseguir ter o entendimento de quais são as dificuldades que a criança 

com este déficit possui no seu dia a dia dentro do ambiente escolar.  

Este estudo é relevante, pois, não há outro processo mais fácil para se 

chegar ao conhecimento sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, mais conhecido como TDAH, além de garantir um bom 

aproveitamento dos saberes pré-existentes que cercam este tema. Ao 

compreender a inclusão necessária com os alunados que tem estre transtorno, 

passamos a ver estes alunos com outros olhos. 

Visto ser esse tema se fazer pertinente e ao mesmo tempo, desconhecido, 

por muitos como educadores, família, pedagogos entre outros, em sua essência, 

fez-se assim surgir à necessidade deste estudo e aprofundamento sobre as reais 

implicações que a hiperatividade causa no processo de aprendizagem e as 

dificuldades que estes alunados sofrem. 

Nos primeiros capítulos serão abordados todos os aspectos e as principais 

características relevante sobre este transtorno e como é realizado o diagnóstico 

do mesmo. Diante disto, será apresentado como é formado um ambiente escolar 

correto para os alunos que tem TDAH e também o amparo legal do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais para o desenvolvimento de qualquer individuo na 

idade escolar correta.  Nos capítulos seguintes será abordada a necessidade da 

inclusão dos alunados com TDAH e as dificuldades que os mesmos enfrentam no 

seu cotidiano escolar.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA  
 

 Quais dificuldade apontados nos referenciais teóricos de alunos com TDAH  

são evidenciam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? 

 

 
3 OBJETIVOS  
 
3.1    Objetivo Geral 
 

Analisar os referenciais teóricos referentes às dificuldades enfrentadas no 

cotidiano escolar dos alunos com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

 
3.2    Objetivos Específicos 
 

 Aprofundar os conhecimentos sobre a inclusão de alunos com TDAH - 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais: Compreender o que é o TDAH e como 

ele é entendido no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e as características 

deste alunado; 

 Conhecer as características sobre o Ambiente Escolar e as mudanças que 

aconteceram ao longo do tempo para a melhora da aprendizagem; 

 Entender sobre um pouco mais o termo Affordance relacionado à 

aprendizagem, 

 Analisar a apostila exploratória para alunados com TDAH e entender a 

necessidade da adaptação das atividades para estes alunos no dia a dia. 
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4  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
4.1 Entendendo o TDAH e as suas características 
 

As autoras Maia e Confortin (2015), e também o  Barkley (2008), no ano de 

1902 relatou que o pediatra inglês George Still apresentou o TDAH, no qual 

observava alterações no comportamento de várias crianças a que atendia, 

acreditando que tais comportamentos não estavam ligados a falhas educacionais, 

mas sim, a algo biológico, quase impossível de detectar. Essas crianças não 

seriam consideradas, atualmente, com TDAH, pois apresentavam deficiência 

mental, lesões cerebrais e epilepsia. Still observou que elas tinham, em comum, 

grande inquietação, déficit de atenção e dificuldades de aprendizagem. 

A princípio ele observou algumas alterações no comportamento de várias 

crianças atendidas em seu consultório e, segundo esse médico, tais 

comportamentos não podiam ser atribuídos a falhas educacionais, mas pareciam 

ter um determinante biológico incapaz de ser demonstrado.  

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é um problema do 

funcionamento de certas áreas do cérebro que comandam o comportamento 

inibitório (freio), a capacidade de executar tarefas de planejamento, a memória de 

trabalho (entre outras funções), determinando que o indivíduo apresente sintomas 

de desatenção, agitação, (Hiperatividade) e impulsividade (KNAPP, 2002). 

Segundo as autoras Maia e Confortin (2015) o autor Silva (2003) afirma que 

o distúrbio do déficit de atenção (DDA) deriva de um funcionamento alterado no 

sistema neurológico cerebral, sendo as substâncias químicas produzidas pelo 

cérebro, chamadas neurotransmissores, apresentadas alteradas quantitativa e/ou 

qualitativamente no interior dos sistemas cerebrais que são responsáveis pelas 

funções da atenção, impulsividade e atividade física e mental no comportamento 

humano. O autor, ainda, assegura que as crianças parecem agitadas, movendo-

se sem parar na sala de aula, em casa ou qualquer outro lugar. 

 Às vezes, necessitam mover vários objetos ao mesmo tempo, derrubando 

muitos deles e, por esses fatos, recebem nomes pejorativos como “bicho-

carpinteiro”, “desengonçado”, “pestinha”, “diabinho”, “desajeitado”, etc. Na fase 

adulta, essa agitação se apresenta menos saliente, mas continua. Não acaba com 

a adolescência 
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Além disso, não é necessário que todos os sintomas estejam presentes para 

que o diagnóstico do TDAH seja definido, a história de alguma criança/adulto que 

possua o TDAH poderia ser orientada pela predominância de um dos seus três 

sintomas centrais. Ao longo da história médica, a hiperatividade, a impulsividade e 

a desatenção criaram entre si laços diversos. Estando algumas vezes presente 

apenas uma das características. Vale a pena dizer que por algum tempo 

nenhuma dessas características eram vistas como o aspecto definidor em si do 

transtorno. 

As autoras Maia e Confortin (2015), citam o autor Borella (2002) quando ele 

fala sobre quais podem ser as causas do TDAH: o TDAH pode ser 

geneticamente, encontrado nos genes que codificam os sistemas que regulam a 

oferta de dopamina e serotonina, hormônios encontrados no corpo humano. Ainda 

existem os fatores biológicos, que não são genéticos, dentre os quais se 

destacam o uso de álcool, drogas e determinados medicamentos durante a 

gestação, por parte da mãe, nascimentos prematuros, hemorragias intracranianas 

e falta de oxigênio durante o parto. 

Maia e Confortin (2015) citaram que segundo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10, 

2011), o TDAH está no grupo de transtornos caracterizados, por início precoce, 

durante os cinco primeiros anos de vida da criança, apresentando falta de 

perseverança nas atividades que exigem envolvimento cognitivo, e tendência a 

passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, associadas a uma 

atividade global desorganizada, descoordenada e excessiva. Em contrapartida, o 

Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-5) apresenta mudanças 

referentes à faixa etária de surgimento do TDAH. Segundo este manual, o 

surgimento se dá entre 07 (sete) e 12 (doze) anos de idade. O DSM-5 aponta 

também a possibilidade de classificar o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em Leve, Moderado e Grave. 

Segundo a autora Bozzo (2015), de acordo com Rohde e Benczik (1999), a 

hiperatividade é um problema de saúde mental que tem três características 

básicas de modo geral quando falamos sobre TDAH: a distração, a agitação e a 

impulsividade. Esse transtorno pode levar a dificuldades emocionais, de 

relacionamento familiar e desempenho escolar, as quais prejudicam seu 

desempenho e aprendizagem de forma significativa. 
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Maia e Confortin (2015), ainda nos afirmam que muitas vezes, os 

educadores se deparam com estudantes que possuem hiperatividade e não 

sabem lidar com eles em sala de aula, fazendo um pré-julgamento e confundindo 

seu TDAH com mau comportamento, o que prejudica de forma significativa, o 

processo de ensino - aprendizagem dos alunos. Este é considerado um fator 

preocupante, pois é no ambiente escolar que a maioria das crianças tem contato 

com a leitura e a escrita, matemática, conhecimentos gerais e específicos. Onde 

nestes quesitos são necessários mais atenção e concentração. 

Segundo Rohde (2002), no decorrer dos anos, a hiperatividade sofreu 

diversas alterações em sua nomenclatura, tais como: síndrome da criança 

hiperativa, reação hipercinética da infância, disfunção cerebral mínima, distúrbio 

de déficit de atenção e, posteriormente, Transtorno de Atenção com 

Hiperatividade. 

Segunda a autora Caliman (2010), afirma-se que os sintomas da 

desatenção, da hiperatividade e da impulsividade se manifestam principalmente 

no ambiente escolar. Esse não é um dado insignificante, mesmo para a história 

oficial da desordem. Nela, os quadros que são os precursores do TDAH estão 

relacionados a problemas escolares. Segundo Schrag & Divoky (1975) e Werner 

(2001),o  discurso crítico acaba considerando  este dado e analisa também a 

história do TDAH como aquela do controle juntamente com a da medicalização 

infantil. 

Ao definir o TDAH dentro da linguagem do autocontrole a autora Caliman 

(2010), afirma que Barkley (1997) enfatiza que seu ponto de vista, para ele na 

história do TDAH, é o ponto central da análise teórica e histórica do TDAH: em 

suas análises, o que determina o transtorno da atenção e da hiperatividade é o 

vínculo entre um defeito neurofisiológico do sistema inibitório, o déficit da moral e 

da vontade. Veremos que Barkley (1997), ele relaciona o problema moral ao 

déficit inibitório. Alguns médicos ingleses como George Still, no início do século, e 

Virgínia Douglas, no final da década de 1970, defenderam um ponto de vista 

semelhante. Still, Douglas e Barkley teriam em comum ao menos um aspecto. 

Segundo Borella (2002), o TDAH pode ser geneticamente encontrado nos 

genes que codificam os sistemas que regulam a oferta de dopamina e serotonina, 

hormônios encontrados no corpo humano e também de forma condicional social. 

Maia e Confortin (2015) afirmam que ainda existem os fatores biológicos, que não 
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são genéticos, dentre os quais se destacam o uso de álcool, drogas e 

determinados medicamentos durante a gestação, por parte da mãe, nascimentos 

prematuros, hemorragias intracranianas e falta de oxigênio durante o parto. E, 

ainda, os fatores ambientais que interferem no desenvolvimento psicológico e 

emocional, bem como conflitos familiares, transtorno mental nos pais, baixa 

condição socioeconômica, criminalidade por parte dos pais, entre outros. 

Maia e Confortin (2015), ainda nos falam que apesar do grande número de 

estudos feitos sobre o tema, as causas do TDAH ainda são incertas, 

considerando-se que esse transtorno seja o resultado de fatores genéticos e/ou 

biológicos somados a questões ambientais ao qual o individuo está inserido.  

 

 
4.2 O diagnóstico do aluno que possui o TDAH 
 

Para Amorim (2010, p.1-2), existem diversos tipos de TDAH: 

Tipo Desatento: Não enxerga detalhes ou faz erros por falta de 

cuidado, tem dificuldade em manter a atenção, parece não ouvir, 
sente dificuldade em seguir instruções, tem dificuldade na 
organização, não gosta de tarefas que exigem um esforço mental 
prolongado, frequentemente perde os objetos necessários para 
uma atividade, distrai-se com facilidade e tem esquecimento nas 
atividades diárias. 
Hiperativo Impulsivo: Inquietação mexendo as mãos e os pés ou 

se remexendo na cadeira, dificuldade em permanecer sentado, 
corre sem sentido ou sobe nas coisas excessivamente, sente 
dificuldade de se engajar em uma atividade silenciosa, fala sem 
parar, responde às perguntas antes mesmo de serem terminadas, 
age a 200 por hora, não consegue esperar sua vez e interrompe 
constantemente.  
Combinado: Este tipo é caracterizado pelos dois tipos juntos, o 
desatento e o impulsivo. Esses tipos de hiperativos só são 
diagnosticados quando têm mais de seis sintomas. 

 

Para diagnosticar a presença de um indivíduo com TDAH, faz-se necessária 

a comprovação feita por um profissional especializado; porém, muitos indícios 

precisam ser manifestados para que se possa suspeitar da presença desse 

sintoma Maia e Confortin (2015).  

Os indícios mais frequentes, e possíveis de detectar, apresentam-se desde 

os primeiros meses de vida, etapa em que o bebê se mostra insaciável, irritado, 

tem cólicas acentuadas e apresenta dificuldade de alimentação e sono, Silva 

(2003) reforça que: 
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Quando se pensa em DDA, logo vem à mente a imagem de um 
cérebro em estado de “caos”, que ocasiona na vida de seus 
portadores uma existência marcada por distrações, bombardeio 
constante de estímulos vindos de todas as direções, incapacidade 
de distinguir fatos relevantes frente aos irrelevantes, inquietação 
intensa e impulsividade fora de controle. Diante dessa visão 
restrita, pode-se ter a ideia errônea de que todo DDA estaria 
fadado ao fracasso e insucesso na vida, principalmente na área 
social e profissional (SILVA, 2003, p.60). 

 

Para as autoras Maia e Confortin (2015), com o decorrer dos anos, a criança 

se apresenta inquieta, desajustada e desobediente, de fácil irritabilidade e com 

insatisfação frequente. Tais sintomas, muitas vezes, são comuns e podem ser 

confundidos com desvio de conduta. A adolescência é o período em que se 

acentuam a incapacidade de concentração, distração frequente, impulsividade, 

desempenho escolar instável, muitas brigas com professores e colegas. Há, 

também, grande dificuldade em transformar ideias em ações, de expressar pontos 

de vista, humor muito volúvel e intolerância à frustração.  

 

[...] Nas provas, são visíveis os erros por distração (erram sinais, 
vírgulas, acentos, etc.). Esquecem recados, material escolar ou 
até mesmo o que estudaram na véspera da prova. Tendem a ser 
impulsivas (não esperam a vez, não lêem a pergunta até o final e 
já respondem, interrompem os outros, agem antes de pensar). 
Dificuldades com relação a horários, frequentemente não os 
cumprem. É comum apresentarem dificuldades em se organizar e 
planejar aquilo que querem ou precisam fazer. Dificuldades com 
relação à escala de prioridades. Seu desempenho sempre parece 
inferior ao esperado para a sua capacidade intelectual (LIMA, 
2010, p.67). 

 
Segundo Campestrini (2012), um profissional habilitado a diagnosticar o 

TDAH vai, também, estar atento, para além de todos os sintomas citados 

anteriormente, a situações em que a suposta criança não diagnosticada ainda 

com o TDAH, faça opção por atividades solitárias, que propiciem o isolamento. De 

acordo com Silva (2003) o papel do Neuropsicólogo / Psicólogo é de extrema 

importância, pois, eles são os profissionais habilitados para usar de vários 

instrumentos clínicos que vão avaliar o funcionamento das varias funções 

cognitivas da criança, fazendo-se assim se tornar possível o auxílio no 

diagnostico diferencial dos transtornos neuropsiquiátricos como exemplo o TDAH, 

de uma forma concreta conseguir investigar a natureza e a severidade das 

alterações cognitivas ou então do comportamento. Reavaliar a evolução dos 
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quadros e ainda conseguir planejar uma reabilitação voltada para todas as 

alterações cognitivas e dificuldades de cada paciente em seu individual. 

 

Segundo Maia e Confortin (2015), os sintomas são a base para o processo 

da avaliação diagnóstica, envolvendo uma minuciosa coleta de dados fornecidos 

pelos pais, pela criança e pela escola, sem contar na observação que deve ser 

feita para se obter um diagnostico mais preciso. Os primeiros bons informantes 

são os pais, pois eles observam constantemente o comportamento de seu filho.  

Segundo Silva (2003), as manifestações do TDAH levam a um diagnóstico 

clínico sustentado pela presença de sintomas característicos do transtorno. Após 

a exclusão de outros transtornos ou problemas, descartados pelos profissionais, 

passa-se a compreender esta sintomatologia que repercute no âmbito familiar, 

escolar e social. Segundo o Instituto Paulista de Déficit de Atenção (2012, p.1): 

 

O diagnóstico do TDAH (DDA) - Déficit de Atenção começa com 
uma extensa análise clínica do caso por um especialista em TDAH 
e comorbidades, quando são analisadas as características 
cognitivas, comportamentais e emocionais: histórico familiar, 
desenvolvimento infantil, vida escolar e profissional; rela-
cionamentos, dificuldades e expectativas relacionadas às queixas 
do cliente, que possam estar relacionadas à distração, 
hiperatividade /agitação e impulsividade.  

 

 Sendo assim Maia e Confortin (2015) asseguram que imprescindível que o 

profissional especializado esteja se baseando em informações seguras e 

precisas. O problema deve ser abstraído por meio de entrevistas e observações 

familiares e escolares. Também se faz necessário o conhecimento sobre a idade 

em que se iniciaram as manifestações, o funcionamento familiar durante a 

gravidez, período pré-natal, parto, desenvolvimento psicomotor e histórico de 

saúde mental da criança, bem como antecedentes familiares, pois a perda de 

autocontrole pode ter origem genética. Os estudos que são feitos através de 

imagem sugerem que a criança que possui um cérebro com TDAH é diferente do 

cérebro de uma criança normal. Nestas crianças ditas como neurotransmissores 

(inclusive dopamina, serotonina e adrenalina) agem de maneira totalmente 

diferente, do que no cérebro e no corpo de uma criança dita normal. 
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Segundo informações da Enciclopédia da Saúde (2008), o TDAH pode ter 

sido causado por sintomas geneticamente herdados dos pais, avós, bisavós, etc, 

porém sua causa ainda não é totalmente clara. Independente da sua causa, ele 

parece estabelecer-se cedo na vida da criança, enquanto ainda o cérebro está em 

pleno desenvolvimento. Ainda seguindo as informações da Enciclopédia da 

Saúde (2008) para as autoras Maia e Confortin (2015), deverá ser realizada uma 

exploração física, psicopatológica com minuciosas informações escolares sobre 

manifestações em rendimento escolar da criança. A avaliação psicopedagógica 

permitirá valorizar o estilo de aprendizagem, estabelecendo objetivos a serem 

atingidos mediante intervenção educativa. Para uma avaliação segura, torna-se 

necessário valer-se de informações da comunidade familiar e da escolar. Os 

questionamentos devem ser diretos, com perguntas claras, específicas; 

questionários e escalas são complementos para o diagnóstico clínico. 

Souza (2007) destaca que todo esse trabalho é muito necessário, pois 

alguns quadros neuropsiquiátricos produzem sintomas muito semelhantes aos do 

TDAH e a assertividade no diagnóstico pré dita um tratamento mais adequado e, 

portanto, mais eficaz para esta criança. Segundo Maia e Confortin (2015), não 

será possível um diagnóstico seguro com, apenas, uma prova médica, física, ou 

simples parecer de um profissional da saúde. A base deverá ser uma lista de 

sintomas, conduta do adolescente comprovada por atitudes, perguntas e 

respostas sobre situações que foram enfrentadas, informações familiares e 

escolares e um exame médico que descartem outras causas patológicas.  

  Para as autoras Maia e Confortin (2015), apenas profissionais 

médicos ou profissionais da saúde mental, especializados, são qualificados para 

um diagnóstico final. O histórico clínico deve ser seguido por investigação 

constante do progresso escolar em todo o tempo. O resultado efetivo só será 

possível com a participação constante da família e da escola, principalmente, dos 

professores e da equipe de orientação e coordenação escolar. 

Crianças que recebem o tratamento comportamental e 
medicamentoso costumam se sair melhor. Existem, atualmente, 
diversas classes diferentes de medicamentos para o TDAH, que 
podem ser ministrados individualmente ou em combinação. Os 
psicoestimulantes (também conhecidos como estimulantes) são 
as drogas mais comuns usadas no tratamento do TDAH. Apesar 
do nome, essas drogas na verdade têm um efeito calmante nos 
portadores de TDAH (ENCICLOPÉDIA DA SAÚDE, 2008, p.1).  
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Encontramos ainda os que, como Dumit (2000), acreditam que a validação 

do TDAH como um diagnóstico médico esteve e está intimamente vinculada à 

construção da legitimidade científica da neurologia e das tecnologias de imagem 

cerebral. O autor analisa o transtorno do déficit de atenção/ hiperatividade como 

uma das novas desordens sociomédicas ou desordens biomentais. Elas são 

patologias de forte repercussão legal, cujas imagens cerebrais exercem um papel 

importante em sua legitimação diagnóstica. 

Quadro 1- Quadro utilizado para o diagnóstico do TDAH de modo geral 

 

               QUADRO USADO PARA O DIAGNÓSTICO                                                                                                       

    

01. Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou 
comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou 
tarefas. 

    

02. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou 
atividades de lazer. 

    

03. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente 
com ele. 

    

04. Não segue instruções até o fim e não termina deveres de 
escola, tarefas ou obrigações. 

 

 

   

05. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades.     

06. Evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em 
tarefas que exigem esforço mental prolongado. 

    

07. Perde coisas necessárias para atividades (p. ex: 
brinquedos, deveres da escola, lápis ou livros). 

    

08. Distrai-se com estímulos externos.     

09. É esquecido em atividades do dia-a-dia.     

10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira.     
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Fonte:  Snap-iv /  Dsm-iv (2017) 

 

Como avaliar: 

1) se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” de 

1 a 9 = existem mais sintomas de desatenção que o esperado numa criança ou 

adolescente. 

2) se existem pelo menos 6 itens marcados como “BASTANTE” ou “DEMAIS” de 

10 a 18 = existem mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que o 

esperado numa criança ou adolescente. 

 

O questionário SNAP-IV é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios 

(critério A) para se fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também são 

necessários. 

* Veja abaixo os demais critérios segundo o questionário SNAP- IV 

 

IMPORTANTE: Não se pode fazer o diagnóstico de TDAH apenas com o 

Critério A!  

 

11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em 
que se espera que fique sentado. 

    

12. Corre de um lado para outro ou sobe demais nas coisas 
em situações em que isto é inapropriado. 

    

13. Tem dificuldade em brincar ou envolver-se em atividades 
de lazer de forma calma. 

    

 
14. Não para ou frequentemente está a “mil por hora”. 

    

 
15. Fala em excesso. 

    

 
16. Responde as perguntas de forma precipitada antes delas 
terem sido terminadas. 

    

 
17. Tem dificuldade de esperar sua vez. 

    

 
18. Interrompe os outros ou se intromete (por exemplo: 
intromete-se nas conversas, jogos, etc.). 

    

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-81082006000300008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
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CRITÉRIO A: Sintomas (vistos acima) 

CRITÉRIO B: Alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 (sete) 

anos de idade. 

CRITÉRIO C: Existem problemas causados pelos sintomas acima em pelo menos 

dois contextos diferentes (por ex., na escola, no trabalho, na vida social e em 

casa). 

CRITÉRIO D: Há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar por 

conta dos sintomas. 

CRITÉRIO E: Se existe algum outro problema (tal como depressão, deficiência 

mental, psicose, etc.), os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente a 

ele. 

 Segundo Desidério e Miyazaki (2007), a orientação aos pais ou cuidadores 

de crianças ou adolescentes com TDAH é um processo educativo. De acordo com 

Freire (1983), ensinar é um exercício do diálogo, da troca, da reciprocidade, ou 

seja, envolve falar e escutar, aprender e ensinar. Isso significa compreender e 

respeitar o tempo individual de cada pessoa durante a orientação. 

A orientação e/ou aconselhamento de pais ou cuidadores visam facilitar o 

convívio familiar. Não apenas porque auxiliam na compreensão do 

comportamento do portador do TDAH, mas também porque incluem o ensino de 

técnicas para auxiliar no manejo dos sintomas e prevenção de problemas (Mattos, 

2001). 

Além da importância da comunicação, da estrutura familiar e do respeito ao 

tempo de cada criança neste processo ensino / aprendizagem (Desidério e 

Miyazaki, 2007). 

Maia e Confortin (2015) nos fala que o diagnóstico final deve ser elaborado 

por um profissional especialista no assunto, que tenha conhecimento para 

descartar outras doenças ou transtornos. A afirmação só será válida após o 

médico psiquiatra se valer de seus exames e da informação dos demais 

profissionais que acompanhem o caso - psicólogo, terapeuta, educadores, 

psicopedagogos.  

 



 

26 

 

 

4.3 O ambiente escolar e as suas características 

 
Segundo a autora Orrutea (2008), ao observamos o mundo moderno, com 

suas construções, cores, mobiliários, o próprio aspecto das pessoas, mesmo no 

campo, as imagens são outras. Basta comparar com fotos e filmes de um 

passado não tão longínquo para constatarmos as inovações. E quanto mais 

distante do passado, mais se acentuam as diferenças. No campo das ideias e dos 

paradigmas, o que vemos é um aceleramento no ritmo de vida das pessoas o que 

pressupõe uma gama imensa de informações simultâneas advindas dos meios 

avançados de comunicação, e que ocupam todos os espaços e todos os tempos 

da vida moderna. 

Para a autora Orrutea (2008), se partimos do real, podemos afirmar que a 

escola mantém, hoje, espaços e tempos mecânicos, tecnicistas, tradicionais. 

Vejamos o que há de semelhante com as escolas contemporâneas, analisando 

este texto que reflete um estudo sobre os colégios dos séculos XV e XVI:  

 

[...] Depois, este tempo é repartido em períodos anuais; horários 
estritos e bem carregados dividem as matérias pelos dias e horas. 
Relógios e sinetas, já presentes no século XV e muito difundidos 
no século XVI, marcam agora as atividades escolares. Os alunos 
dispõem de um tempo limitado para assimilar determinadas 
matérias, para entregar os temas e para apresentar-se aos 
exames. É o princípio dos prêmios pelo desempenho escolar, das 
censuras e das recompensas, dos alunos brilhantes e dos 
preguiçosos. A cada ano, “os bons” são promovidos e “os maus”, 
rebaixados ou eliminados. A seleção escolar passa a ser munida 
de bases institucionais, do enquadramento temporal e das 
relações de imposições pedagógicas necessárias a seu 
desdobramento progressivo e contínuo (PETITAT apud 
BENCOSTA, 2007, p. 152). 

 

Por outro lado, na tentativa de ressignificar esta prática Galardini e 

Giovannini (2002) defende a ideia de que os espaços escolares são grandes 

parceiros no processo de ensino e aprendizagem, ao afirmarem que: 

 
[...] A qualidade e a organização do espaço e do tempo dentro do 
cenário educacional podem estimular a investigação, incentivar o 
desenvolvimento das capacidades de cada criança, ajudar a 
manter a concentração, fazê-la sentir-se parte integrante do 
ambiente e dar-lhe uma sensação de bem-estar (p. 118). 
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Diante desta afirmativa as autoras Serodio e Steinle (2019), é urgente que a 

escola organize espaços flexíveis e versáteis, compostos por ambientes que 

possibilitem a criação de novos saberes e novas experiências, espaços que 

favorecem o autoconhecimento, a autonomia e o desenvolvimento de habilidades 

tais como: cognitivas, afetivas, social e cultural.  Tudo isso, deve ser pensado 

junto a uma rotina escolar desafiadora, sendo contrária a uma rotina autoritária 

que limita pelo seu autoritarismo, os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem infantil.  

É fato que o espaço físico por si só não é capaz de sozinho alterar o 

ambiente escolar dando à criança a sensação de acolhimento e pertencimento, a 

ele devesse incorporar as ações do professor e sua relação com o aluno 

(SERODIO; STEINLE, 2019, p.130).  

Segundo Serodio e Steinle (2019), vale destacar que o espaço escolar deve 

ser acolhedor e prazeroso, deve trazer a sensação de abrigo que possibilite 

outras sensações, de autoconfiança, como o bem estar. Portanto, “Toda relação 

humana é educativa. Todo contato com criança deixa marcas que define 

posições” (REDIN, 1998, P 49). E por meio desta relação construída no espaço 

escolar que acreditamos que a criança se desenvolve, aprende e se prepara para 

vida. 

Ainda para as autoras Serodio e Steinle (2019), a organização do 

Espaço/Ambiente escolar em que a criança está inserida, é de suma importância, 

pois, deve atender a todos os alunados e respaldando-os com os seus direitos 

assegurados pelas Leis Educacionais. Compreendendo de que forma esse 

espaço contribuí com o processo de ensino e aprendizagem. 

Com isso surge uma pergunta: O espaço físico das escolas do Ensino 

Fundamental é adequado para atender as crianças com TDAH e as crianças ditas 

normais? Na tentativa de buscar respostas para esta pergunta o nosso foco é 

“verificar como a escola de ensino fundamental tem organizado seu espaço 

escolar para atender as crianças, como também, compreender de que forma esse 

espaço contribuí com o processo de ensino e aprendizagem” (Serodio e 

Steinle,2019.p.136). 

Ainda para Serodio e Steinle (2019), a questão que se envolve em torno da 

organização das salas, Barbosa e Horn (2001) afirma ser fundamental que se 

considere a sala como parte integrante da ação pedagógica e destacam que são 
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fatores determinantes desta organização o número de crianças, as faixas etárias, 

as características do grupo e a parceria entre professores e aluno.  

Ainda segundo as autoras Barbosa e Horn (2001), a organização adequada 

do espaço e dos materiais disponíveis na sala de aula será fator decisivo na 

construção da autonomia intelectual e social das crianças. Para a delimitação dos 

espaços podem ser usados diversos materiais, como panos, tapetes, estantes, 

cortinas e outros.  

Segundo a visão das autoras Serodio e Steinle (2019), o autor Horn 

(2004,P.35) fazem uma interessante distinção entre espaço e ambiente, apesar 

de terem a clareza de que são conceitos intimamente ligados. Afirmam que esse 

termo espaço refere-se a locais onde as atividades são realizadas e caracterizam-

se pelos objetos, moveis, materiais e por sua decoração já o ambiente diz 

respeito ao conjunto desse espaço físico e as relações que se estabelecem no 

mesmo, as quais envolvem os fatos e as relações envolvidas entre crianças e 

adultos. 

Segundo Souto, Gil e Saito (2015), Barbosa e Horn (2001) para uma 

organização plena e adequada do espaço e de todos os materiais que são 

disponíveis dentro da sala de aula, desta forma será sim um fator decisivo para a 

construção da autonomia social e intelectual dos alunados. Já para a delimitação 

dos espaços, sem dúvida podem ser feito o uso de diversos materiais como 

panos, tapetes, estantes, cortinas e outros. 

4.3.1 Características do ambiente escolar e como projetar um aos alunos 

Para tanto é necessário que “experiências que estimulem à criatividade, a 

experimentação, a imaginação, e desenvolvam as distintas linguagens 

expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas” (BARBOSA; HORN, 

2001, p. 68). 

Com isto, Serodio e Steinle (2019) afirma que as características básicas de um 

ambiente escolar adequado para os alunos do Ensino Fundamental 1 – 1° e 2° 

ano, precisa conter seis características básicas para um bom funcionamento e um 

bom aprendizado da parte dos alunados. São elas:  
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Primeira característica: Ambiente Aconchegante. 

Os ambientes da sua escola devem ser aconchegantes, de forma que os 

alunos se sintam concentrados nos momentos de aulas ou estudos. Assim, 

personalize os espaços de acordo com a faixa etária dos estudantes. Lembrando 

que toda a composição do ambiente escolar é importante, desde a cor das 

paredes, mobília e objetos decorativos. 

 

Segunda característica: Ambiente Estimulante. 

A escola deve ter um ambiente que estimule diversas habilidades nos 

alunos, inclusive a criatividade. Acrescente elementos visuais, como imagens e 

pinturas temáticas, para que os alunos se sintam mais estimulados aos novos 

aprendizados profissionais. 

 

Terceira característica: Ambiente com Móveis Confortáveis. 

Atente-se aos móveis com tamanhos inadequados e desconfortáveis. Eles 

atrapalham muito o rendimento dos alunos em sala de aula, deixando-os 

dispersos e com pouca concentração para aprender. As mesas, por exemplo, 

devem ser amplas e ter uma altura adequada para que os estudantes tenham 

espaço e mantenham a postura correta. 

 

Quarta característica: Ambiente bem Iluminado. 

A iluminação é um dos pontos fundamentais de um ambiente escolar. 

Primeiramente, é preciso aproveitar a iluminação natural, através de janelas 

amplas, cortinas claras e telhas transparentes. Invista também em uma boa 

iluminação artificial, especialmente nos ambientes de estudos, como salas de aula 

e laboratórios. 

Quinta característica: Ambiente Climatizado. 



 

30 

 

 

Assim como a iluminação, a ventilação e climatização também são pontos 

importantes de um ambiente escolar. Um lugar fresco e arejado contribui de forma 

significativa para o aconchego e concentração na hora dos estudos. A ventilação 

natural também deve ser aproveitada fazendo com que os espaços internos 

permitam a circulação de ar. Além disso, planeje espaços externos que possam 

ser aproveitados para o aprendizado teórico ou prático. 

 

Sexta característica: Ambiente Silencioso. 

Uma característica importante de um ambiente de estudo é o silêncio. 

Planeje corretamente as áreas de convívio e as de estudo, para que não fiquem 

próximas. 

Na maioria das escolas o espaço da sala de aula é usado por crianças de 

idades diferentes em turnos diferentes, o que faz com que as salas acabem não 

tendo a possibilidade de variação no mobiliário, e também faz com as salas 

tenham um grande acumulo matérias e mobília desnecessária. E por fim, a escola 

deve garantir a qualidade de ensino para os alunos, oportunizando um bom 

espaço, que possa promover a autonomia à criatividade e que desperte os 

sentidos para diferentes linguagens nos anos inicias. 

 

4.4 Regulamentações do Ensino Fundamental 1 – Anos Iniciais 
 
 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 
 

 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(2013), o Ensino Fundamental tem constituído foco central da luta pelo direito à 

educação. Em consequência, no Brasil, nos últimos anos, sua organização e seu 

funcionamento têm sido objeto de mudanças que se refletem nas expectativas de 

melhoria de sua qualidade e de ampliação de sua abrangência, consubstanciadas 

em novas leis, normas, sistemas de financiamento, sistemas de avaliação e 

monitoramento, programas de formação e aperfeiçoamento de professores e, o 

mais importante, em preocupações cada vez mais acentuadas, quanto à 

necessidade de um currículo e de novos projetos político-pedagógicos que sejam 

capazes de dar conta dos grandes desafios educacionais da contemporaneidade. 
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Ainda dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(2013), as mudanças recentes mais significativas, atenção especial passou a ser 

dada à ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos de duração, 

mediante a matrícula obrigatória de crianças com 6 (seis) anos de idade, objeto 

da Lei nº 11.274/2006. Sobre isso, o Conselho Nacional de Educação (CNE), 

pelos esforços da Câmara de Educação Básica (CEB), vem produzindo um 

conjunto de normas orientadoras para as escolas, seus professores, alunos e 

suas famílias, bem como para os órgãos executivos e normativos das redes e 

sistemas de ensino.  

Em todas essas orientações, o CNE (Conselho Nacional da Educação) tem 

insistido que a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração 

implica na elaboração de um novo currículo e de um novo projeto político-

pedagógico. 

Dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(2013), as Diretrizes Curriculares definidas em norma nacional pelo Conselho 

Nacional de Educação são orientações que devem ser necessariamente 

observadas na elaboração dos currículos e dos Projetos Político - Pedagógicos 

das escolas.  Essa elaboração é, contudo, de responsabilidade das escolas, seus 

professores, dirigentes e funcionários, com a indispensável participação das 

famílias e dos estudantes.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), 

assegura que é também, responsabilidade dos gestores e órgãos normativos das 

redes e dos sistemas de ensino, consideradas a autonomia e as 

responsabilidades conferidas pela legislação brasileira a cada instância. O que 

objetivo deste documento é que ele contribua efetivamente para o êxito desse 

trabalho e, assim, para a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental brasileiro, 

um direito de todos.  

Segundo a LDB - Lei de Diretrizes e Bases (1996), em vários países do 

continente, em que a faixa de escolarização compulsória se inicia aos 6 (seis) 

anos de idade, verifica-se, ainda, que a obrigatoriedade também se estende às 

crianças do último ano da Pré-Escola. O acesso ao Ensino Fundamental aos 6 

(seis) anos permite que todas as crianças brasileiras possam usufruir do direito à 

educação, beneficiando-se de um ambiente educativo mais voltado à 

alfabetização e ao letramento, à aquisição de conhecimentos de outras áreas e ao 
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desenvolvimento de diversas formas de expressão, ambiente a que já estavam 

expostas as crianças dos segmentos de rendas média e alta e que pode 

aumentar a probabilidade de seu sucesso no processo de escolarização. 

Os componentes curriculares obrigatórios segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (2013) para o Ensino Fundamental serão 

assim organizados em relação às áreas de conhecimento: 

 

Quadro 2- Quadro utilizado como representação sobre os Componentes 

Curriculares 

 

 

 

 

I – Linguagens: 

 

a) Língua Portuguesa 

b) Língua materna, para populações 

indígenas 

c) Língua Estrangeira moderna 

d) Arte 

 

e) Educação Física 

 

II – Matemática  

III – Ciências da Natureza  

IV – Ciências Humanas: a) História 

b) Geografia 

V – Ensino Religioso  

 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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LDB - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Segundo a LDB 9.394/96 o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (do 1º ao 5º 

ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano) – É obrigatório e gratuito. A LDB estabelece 

que, gradativamente, os municípios serão os responsáveis por todo o ensino 

fundamental. Na prática os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os 

Estados os anos finais.  

 
 

BNCC - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

O Ensino Fundamental- Anos Iniciais no contexto da Educação Básica 

Separado exatamente por cinco áreas do conhecimento a BNCC aborda 

uma roupagem nova para algo que já existia porem agora repartida em cinco 

áreas e separada por etapas. São estas as áreas do conhecimento apresentadas 

pela BNCC (2018):  

 Área das Linguagens;  

 Área da Matemática; 

 Área de Ciências da Natureza; 

 Área de Ciências Humanas, 

 Área de Ensino Religioso. 

 
Segundo a BNCC - Base Nacional Comum Curricular (2017), o Ensino 

Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação 

Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Há, portanto, crianças e 

adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças 

relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre 

outros. Como já indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de Nove Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010), essas mudanças 

impõem desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de 

modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as 
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etapas da Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino 

Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais. 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações 

lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever 

tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 

desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas 

possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de 

refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos. 

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em 

seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo 

mesmas, com os outros e com o mundo. Como destacam as DCN (1996), a maior 

desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam 

suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os 

usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado 

e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação 

de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas 

mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as 

relações entre as pessoas dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas 

potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das diferenças. 

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular (2017) assegura que foi 

ampliado também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos 

processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes 

para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de 

representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e 

científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se 

deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres 

científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e 

potencializando descobertas. 

Dentro da BNCC - Base Nacional Comum Curricular (2017) discorre que nos 

dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos 

se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 
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desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 

envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer 

CNE/CEB nº 11/2010, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], 

ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos 

olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um 

modo mais significativo” (BRASIL, 2010). 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a BNCC - Base Nacional 

Comum Curricular (2017) garante que a progressão do conhecimento ocorre 

pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 

linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando 

tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender.  

Com isto, a BNCC (2017) faz menção sobre a ampliação da autonomia 

intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes 

possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos 

sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as 

tecnologias e com o ambiente. 

Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, a BNCC - Base Nacional 

Comum Curricular (2017) assegura que os estudantes se deparam com desafios 

de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das 

diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. 

Tendo em vista essa maior especialização na BNCC (2017), é importante que nos 

vários componentes curriculares se retome e se ressignifique novamente as 

aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes 

áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. 

Nesse sentido a BNCC (2017) mostra que é também importante fortalecer a 

autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para 

acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de 

informação. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que 

corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas 

mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e 

emocionais. Nesse período de vida, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 

11/2010, ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, as possibilidades 

intelectuais e a capacidade de raciocínios mais abstratos.  
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Conforme reconhecem as DCN (1996), é frequente, nessa etapa, observar 

forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é 

evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. 

Isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as 

formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, 

sobretudo, nas áreas urbanas mais densamente povoadas (BRASIL, 2010). 

 

4.4.1 Matrícula no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e carga horária 

 

Segundo o que é previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (2013), o Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos 

abrange a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade 

e se estende, também, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições 

de frequentá-lo. É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 

6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que 

ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. As 

crianças que completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser matriculadas 

na Educação Infantil (Pré-Escola). A carga horária mínima anual do Ensino 

Fundamental regular será de 800 (oitocentas) horas relógio, distribuídas em, pelo 

menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

 

4.2 O Currículo 

 

O que ampara o currículo segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Básica (2013), onde o aluno tem a necessidade de aprender não 

apenas os conteúdos escolares, mas também saber se movimentar na instituição 

pelo conhecimento que adquire de seus valores, rituais e normas, ou seja, pela 

familiaridade com a cultura da escola. Com isto, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (2013), explica que o alunado costuma ir bem 

na escola quando compreende não somente o que fica explícito, como o que está 

implícito no cotidiano escolar, ou seja, tudo aquilo que não é dito mas que é 

valorizado ou desvalorizado pela escola em termos de comportamento, atitudes e 

valores que fazem parte de seu currículo oculto. É preciso, pois, que a escola 

expresse com clareza o que espera dos alunos, buscando coerência entre o que 
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proclama e o que realiza, ou seja, o que realmente ensina em termos de 

conhecimento. 

 

4.3 O Processo de Avaliação segundo a BNCC 

 

Segundo a BNCC (2017), a prova ou então o processo de avaliação, tem o 

objetivo de fazer uma análise global e integral do estudante. É aí que entra a 

avaliação formativa, que deve considerar “os contextos e as condições de 

aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o 

desempenho da escola, dos professores e dos alunos”, destaca o documento. A 

Base Nacional Comum Curricular (2017) muda as avaliações formativas, também 

chamadas de contínuas. Elas consistem em propostas avaliativas capazes de 

melhorar o processo de ensino a partir dos dados coletados na aplicação de 

provas e outros instrumentos. O objetivo é identificar dificuldades de 

aprendizagem para a correção rápida. 

Além disso, a BNCC (2017) nos relata que o processo de aprendizagem 

deve analisar as diferentes culturas, infâncias e juventudes, além dos desafios da 

própria sociedade. Com isto, ao implementar essa avaliação global, há uma 

contribuição mais direta para o desenvolvimento do educando (BNCC,2017). 

Com algumas propostas da Base Nacional Comum Curricular (2017), como 

autonomia do alunado, portfólios, uso da tecnologia entre outros, fica mais fácil 

implementar a avaliação formativa em sala de aula e estabelecer uma 

aprendizagem constante por meio de diferentes atividades. Isso facilita o 

desenvolvimento de competências, o planejamento de práticas específicas e a 

identificação de dificuldade perante o que se fala na BNCC (2017). 

Segundo a BNCC (2017), ao estabelecer um currículo comum, as avaliações 

na BNCC são aspectos fundamentais, que contribuem para o desenvolvimento 

dos estudantes. A tendência que a Base Nacional Comum Curricular - BNCC 

(2017) implanta é ter educandos/estudantes mais autônomos e profissionais mais 

experientes no futuro, capazes de tomar suas decisões de forma inteligente. 

No âmbito nacional, segundo o que fala sobre as avaliações dentro da Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), estes modelos de avaliação ajudarão 

de modo completo a definir um projeto educacional comum, com intenções e 

expectativas a serem cumpridas por todas as instituições de ensino do País. 
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Assim, deixa de haver um estreitamento dos objetivos de aprendizagem, 

como ocorre hoje, o que provoca uma revisão completa das matrizes e dos 

descritores adotados.  

A ideia é mudar o contexto, muitas vezes, aplicado hoje, ou seja, os 

conteúdos a serem ensinados em sala de aula devem ser determinados a partir 

do currículo nacional.  A inversão dessa ordem permite obter melhorias 

educacionais. É claro que, para isso, é preciso atentar ao fato de que a BNCC 

não tem o propósito de intervir na metodologia de ensino, atividades e sequências 

didáticas desenvolvidas e definição de projetos BNCC (2017).  

 

 

4.4 A inclusão dos alunos com TDAH no Ambiente Escolar 
 

Segundo Falcão (2011), para compreender o processo de inclusão escolar 

é necessário considerar que a exclusão, foi por muito tempo a mais dura 

realidade para indivíduos que não faziam parte da homogeneização a qual 

eram submetidas todas as instituições sociais. A escola enquanto instituição 

social também era regida por padrões de seletividade que excluíam os 

“diferentes” e que, por muito tempo, ficaram segregados às margens de todo o 

trabalho educacional. 

O debate a cerca da inclusão escolar é um fenômeno muito recente, 

emergiu na década de 1990 e tem se sustentado de forma desafiadora, como 

escreve Coelho (2010, p. 55) “[...]. o grande desafio do processo histórico da 

inclusão educacional é passar do plano de princípios ou das declarações para a 

implementação de uma prática no plano da ação.” 

Este desafio supõe mudanças em todo um sistema que passa por 

crenças, valores e concepções, pressupõe refletir princípios que norteam a 

base de uma educação inclusiva, como sugere Ribeiro, Mieto e Silva (2010a, p. 

211). 

O trabalho educacional com pessoas que apresentam 
peculiaridades no desenvolvimento precisa considerar as 
diversidades culturais diferentes formas de comunicação e 
múltiplos modos de aprender e ensinar no contexto da sala de 
aula. 
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No contexto brasileiro, tem-se como marco a Constituição Federal de 1988, 

que estabelece atendimento educacional especializado às pessoas com 

deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino. Na busca da educação 

para todos, ao entrarem para a escola, as crianças que possuem alguma 

necessidade educativa especial terão que se integrar e participar 

obrigatoriamente de três estruturas distintas da dinâmica escolar: o ambiente de 

aprendizagem; a integração professor-aluno; e a interação aluno-aluno 

(MANTOAN, 2003). 

Falcão (2011) ainda nos fala que para atender com qualidade a todos os 

alunos, sejam eles hiperativos ou não, a escola brasileira precisa modificar-se, 

oferecer qualificação ao professor e que o trabalho no ambiente escolar seja um 

trabalho em equipe e que nesta equipe possa se contar com a contribuição do 

psicólogo, do psicopedagogo, fonoaudiólogo, assistente social, entre outros. 

Inclusão e exclusão não são movimentos contraditórios e muito menos operam 

em operações de descarte.  

 

4.5 Pressupostos Teóricos Sobre a Inclusão  

 

 Segundo Lopes (2008), a inclusão na escola tem se limitado à inclusão da 

diversidade, e não da diferença. Burbules (2003), ao apontar os usos da diferença 

reduzida à diversidade, mostra-nos que quem aponta “o” diferente o faz baseado 

naquilo que é convencionado e marcadamente presente no corpo. 

Para Lopes (2008) a inclusão e exclusão, portanto, não são movimentos 

contraditórios e muito menos operam em operações de descarte. São práticas 

que agem no interior das relações para além das instituições– na definição da 

normalidade, da normatividade e da normalização. Conforme Veiga-Neto (2006): 

 

Os dispositivos normatizadores são aqueles envolvidos com o 
estabelecimento das normas, ao passo que os normalizadores 
[são] aqueles que buscam colocar (todos) sob uma norma já 
estabelecida e, no limite, sob a faixa de normalidade (já definidos 
por essa norma) (pp. 35-36). 
 
 

Segundo Lopes (2008) para compreendermos o processo de inclusão 

escolar é necessário considerar que a exclusão, foi por muito tempo a mais dura 

realidade para indivíduos que não faziam parte da homogeneização a qual eram 
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submetidas todas as instituições sociais. Ainda na visão de Lopes (2008), escola 

enquanto instituição social também era regida por padrões de seletividade que 

excluíam os “diferentes” e que, por muito tempo, ficaram segregados às margens 

de todo o trabalho educacional.  

O debate a cerca da inclusão escolar é um fenômeno muito recente, 

emergiu na década de 1990 e tem se sustentado de forma desafiadora, como 

escreve Coelho (2010, p. 55-72) “[...] o maior desafio do processo histórico do 

processo que se chama inclusão educacional é passar de apenas planos de 

princípios ou de algumas declarações para a tão sonhada implementação de 

alguma prática no plano da ação”.  

Este desafio supõe mudanças em todo um sistema que passa por crenças, 

valores e concepções, pressupõe refletir princípios que norteiam a base de uma 

educação inclusiva, como sugere Ribeiro, Mieto e Silva (2010a, p. 211).  

O trabalho educacional com pessoas que apresentam 
peculiaridades no desenvolvimento precisa considerar as 
diversidades culturais diferentes formas de comunicação e 
múltiplos modos de aprender e ensinar no contexto da sala de 
aula.  

 

Para Coelho (2010) , assim como a escola deve se tornar um espaço de 

inclusão, as relações que nela se estabelecem devem se pautar em princípios e 

estratégias que sustentam o processo de educação inclusiva assim como: 

parceria, imparcialidade, direito à voz entre outros, para que os sujeitos 

envolvidos sejam agentes dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

4.6 Fundamentação Legal e o TDAH 

 

Para Mazotta (2003), o homem busca liberdade, igualdade de direitos e 

oportunidades. Agora para o autor Silva (2003), a conquista desses direitos legais 

leva ao fortalecimento de sua identidade pessoal e social e isso perpassa a sala 

de aula. Ainda Silva (2003) fala sobre concepções filosóficas, direitos humanos, 

qualidade de vida e, por conseguinte, tratando a educação como responsável pela 

formação de um ser que pensa e age. 

Segundo Silva (2003) todo o processo de discussão a cerca da inclusão tem 

se transformado em documentos que representam um amparo legal na 
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sustentação dos pressupostos teóricos. Para que as mudanças sejam efetivas, 

faz-se necessário conhecer os aspectos legais. A Lei n° 9.394/96, da LDB- Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) possui um capítulo onde 

estabelece leis e normas para os alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais. 

Para Falcão (2011) cada vez mais os alunos com NEE (Necessidades 

Educativas Especiais) estão sendo amparados em leis e também estão sendo 

matriculados na escola, que busca se organizar da forma a receber este aluno 

que requer uma atenção especial não só na questão de espaço físico, mas com 

recursos pedagógicos e formação profissional específica. 

Para Silva (2013) a escola inclusiva deve ter professores tem que percebem 

o aluno com hiperatividade como uma pessoa que tem potencial, interesses 

particulares, medos e dificuldades. Ainda na visão de Silva (2013) sendo assim o 

professor tem que estar realmente Interessado em ajudá-lo e possibilitar o seu 

desenvolvimento biopsicosocial. É fato que as ideias inclusivas têm sido a 

alavanca para reflexões por parte de todos os envolvidos com a educação, uma 

vez que vem exigindo reformulações e impulsionando formação continuada. 

Para Orrutea (2008), para ocorrer uma melhora na qualidade do ensino e 

garantir a igualdade de oportunidades, é necessário reflexão da comunidade 

escolar a respeito do planejamento de ações educacionais que sejam adequadas 

ao contexto diverso e complexo que envolve cada escola.  

Silva (2008) fala que na sua visão a inclusão como uma invenção da 

modernidade é explorada e transformada em meta a ser atingida, acontecimento 

que a torna uma insustentável, mas necessária, invenção.  

Ainda Silva (2008) menciona para um complemento que a inclusão é 

necessária porque é mobilizadora política e da população; necessária porque 

permite vigiar a todos e a cada um com mais eficiência e menor custo; necessária 

porque possibilita manter o país entre os países em situação de desenvolvimento; 

necessária porque normaliza – naturalizando a presença de todos e diminuindo o 

investimento da Nação em condições materiais específicas e de formação de 

profissionais para a participação social e política de cada sujeito; necessária para 

manter as práticas missionárias dentro de um Estado assistencialista. 

 

 



 

42 

 

 

4.7 Dificuldades enfrentadas pelos alunos com TDAH 

 
 

As dificuldades de aprendizagem podem ser naturais de percurso ou 

secundárias a determinadas patologias. Para Rohde et al (2003) as dificuldades 

ditas de naturais são as oscilações no rendimento escolar da criança, 

relacionados ao aspecto evolutivo do alunado ou então decorrente de uma 

metodologia inadequada pelo professor por conta dos padrões de exigência por 

conta da escola que o aluno está inserido. A falta de assiduidade do aluno e de 

conflitos familiares eventuais também são causadores para um mau desempenho 

escolar caracterizando as dificuldades da criança com TDAH.  

 Ainda segundo Rohde et al (2003),quando se fala sobre as dificuldades 

secundárias, algumas alterações de aprendizagem podem vir a ser alguma 

consequências de algum outro quadro que podem ser detectados e que atuam 

primeiramente no desenvolvimento humano normal e em um segundo momento 

sobre todas as aprendizagens específicas.  

Segundo Campestrini e Nüssner (2012), nem todo indivíduo com TDAH 

apresenta dificuldades na aprendizagem. As dificuldades atencionais podem ser 

compensadas pelo uso de um bom potencial intelectual, interesse pelo 

conhecimento e condições didáticas adequadas. Ainda na visão de Campestrini e 

Nüssner (2012), os transtornos de aprendizagem compreendem inabilidades 

específicas. Tanto a CID-10 e o DSM-IV têm descrições muito parecidas do 

conceito de transtornos de aprendizagem. Dentro desta visão os autores 

Campestrini e Nüssner (2012), ambos reconhecem três tipos: de leitura, escrita 

(ou soletração) e habilidades matemáticas. Então, o TDAH entraria como uma 

comorbidade dos transtornos de aprendizagem, e não como tal. O fato é que há 

um maior comprometimento no funcionamento do indivíduo quando apresenta 

comorbidade do que quando apenas o TDAH está presente. 

No que se diz respeito sobre as dificuldades de aprendizagem Campestrini e 

Nüssner (2012), relatam que normalmente são tão sutis que as crianças não 

parecem ter problema algum, porem, muitas delas tem inteligência acima da meia 

ou superior. Ainda segundo Campestrini e Nüssner (2012), muitas crianças com 

dificuldades de aprendizagem também lutam com comportamentos que 

complicam suas dificuldades na escola, como por exemplo, o mais conhecido é a 
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hiperatividade, uma inquietação extrema que afeta cerca de 25% das crianças 

com dificuldades de aprendizagem. 

 

 

5     A teoria das Affordances 

 

Segundo o autor Vergenner (2020) é de longa data a presença dos termos 

afford, affordable e affordability em dicionários norte-americanos, e em dicionários 

de tradução linguística. A incorporação do termo affordance em dicionários como 

o Webster’s Third International New Dictionary e o Oxford English Dictionary, 

procedeu-se mais recentemente, em boa medida devido ao aumento de sua 

relevância em publicações internacionais vinculadas as mais distintas áreas do 

conhecimento, representando na presente pesquisa um importante recorte 

conceitual de uma teoria mais geral - a teoria das affordances. 

Para Santos (2018) a ideia de affordances educacionais surge em 2002, 

por meio de um artigo publicado por um professor do Centro de Ciências e 

tecnologias da Aprendizagem, Universidade Aberta da Holanda. Em resumo se 

faz uma leitura das affordances com aprendizagens colaborativas e diversas 

ferramenta, para o que permitiam aos educadores de conhecimentos 

construtivistas no ensino e aprendizagem que dependem fortemente desse tipo 

de aprendizagem. 

 Segundo Santos (2018), afirma-se que este professor, nos diz que no 

contexto de pesquisa em educação, o temo “affordance educacional” se relaciona 

com a busca de expressar propriedades de um ambiente que, em interação com o 

usuário, aumenta o potencial de aprendizagem. O que se apresenta não se trata 

de um assunto muito diferente do que hoje conhecemos como TIC’s. Com os 

avanços tecnológicos o conceito e uma das ferramentas da educação mais 

utilizadas, mesmo que quem faça uso delas, não entenda que exista pesquisas 

cientificas para torna-la mais eficiente.  

Porém Santos (2018) nos fala que diferente dos TIC’s que pode 

invariavelmente ser um mecanismo que o docente irá fazer uso ou não, as 

affordances educacionais vem com um método guiado para produzir no aluno 

uma resposta esperada. Em outras palavras, tem a ver com o design, para 

produzir no usuário reações e ações previstas. Isso não só se torna uma 
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ferramenta poderosa para o ensino, como se torna uma teoria subversiva a tudo o 

que foi estudado no campo do ensino nos últimos anos. 

Segundo Santos (2018), sendo assim a visão que este professor  do Centro 

de Ciências tecnologias da Aprendizagem da Universidade Aberta da Holanda 

nos mostra é que dá para perceber que este tipo de affordances educacionais, 

trata-se de uma affordance muito específica, que não tem nada a ver com o que 

outros autores falam sobre percepção direta e disponível no ambiente. Aqui a 

ideia é identificarmos as necessidades e colocar à disposição ‘affordances’ que 

vai induzir o aluno para um caminho definido. Neste caso esta tese só faz sentido 

em meios colaborativos em que o sujeito vai depender da resposta social ou do 

tutor frente as suas expectativas.  

No quadro a seguir fica mais claro, como as affordances educacionais são 

inseridas para aprendizagem científica no contexto escolar ou ambientes 

informais colaborativos. 

 

Quadro 3 - Quadro utilizado como representação e explicação sobre as Affordance 

educacionais inseridas na aprendizagem. 

 

 

Fonte: Kirschner, 2002, p. 33. 
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5.1  O Conceito de Affordance 

 

Segundo Santos (2018), na obra intitulada ‘’A abordagem ecológica da 

percepção visual”, Gibson, J. (1986), desenvolveu um estudo da percepção e do 

comportamento - elaborado em dezesseis capítulos; divididos em quatro partes - 

no qual o conceito de affordance ocupa papel de destaque ao longo das 

discussões, junto a outros conceitos igualmente relevantes. Na parte I desta obra, 

o ambiente para ser percebido é abordado, considerando-se que, antes de se 

falar em percepção, primeiro deve-se definir o que pode ser percebido.  

Na parte II, a informação para a percepção oriunda do ambiente é abordada 

(informação no estímulo). Na parte III, o processo da percepção é discutido. Na 

parte IV, são discutidas as imagens (representações) e os tipos especiais de 

consciência vinculados. Os aspectos considerados mais relevantes acerca do 

oitavo capítulo, nomeado A teoria das affordances, são abordados a seguir; 

alguns dos conceitos definidos ao longo dos outros capítulos são apresentados, 

de modo que seus significados sejam relacionados conforme a discussão é 

articulada, tornando-se assim, mais inteligível a revisão teórica proposta.  

Em Gibson, J. (1986), conceitos pertinentes a diferentes áreas do 

conhecimento humano são empregados (Física [principalmente a óptica e as 

unidades de medida], Matemática [principalmente a geometria e o plano 

cartesiano], Química [principalmente as substâncias], Biologia [principalmente a 

ecologia e a evolução dos animais], Geologia [principalmente o solo], Psicologia 

[algumas teorias concorrentes], Anatomia e Fisiologia visual, dentre outras) na 

proposição de comparações e análises, tendo-se em vista fundamentar, e 

diferenciar sua perspectiva psicológica de outras teorias e investigações já 

existentes.  

Ainda para Gibson, J. (1986), o sentido da visão ocupa o cerne deste 

estudo, pois em relação aos cinco sentidos, pressupõe-se ser o que mais 

influencia no processo perceptivo e comportamental dos animais; os sentidos da 

audição (ondas sonoras) e do olfato (emanações difusas; fontes voláteis) são 

mencionados de modo recorrente; o 39 sentido do tato (contato direto; ondas) 

aparece apenas em casos específicos, enquanto o sentido do paladar (sabor dos 

alimentos) é mencionado de modo geral junto aos outros sentidos, visto que os 
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comportamentos dos animais relacionam-se ao que eles podem olhar, ouvir, 

cheirar, tocar e provar, segundo Gibson, J. (1986).  

Partindo de uma perspectiva ecológica e orientado pelas especificidades 

desta abordagem, o autor afirma: 

‘’descrevi o ambiente como [sendo] as superfícies que separam as 
substâncias do meio em que vivem os animais. Mas também 
descrevi que o ambiente oferece animais, mencionando o terreno, 
abrigos, água, fogo, objetos, ferramentas, outros animais, e 
apresenta humanos’’. (Ibid., p.127, tradução nossa, itálico do 
autor). 
 

Para Santos (2018), a teoria das affordances difere-se de suas teorias 

concorrentes, pois nos seus termos, os valores e significados das superfícies do 

ambiente (lugares e animais, por exemplo) podem ser diretamente percebidos, ou 

seja, a percepção dos oferecimentos do ambiente não exige especificação prévia, 

sendo identificados de modo direto na informação do estímulo (estrutura da matriz 

ótica ambiente, no caso da visão).  

Segundo Santos (2018) as Affordances são os oferecimentos do ambiente 

ao sujeito (animal humano sujeitado ao ambiente) imerso sensorialmente em um 

campo de informações, caracterizando um processo interativo entre os sistemas 

perceptuais (órgãos dos sentidos), segundo Gibson, J. (1986), e parte das 

informações oriundas das superfícies deste ambiente, implicando na 

complementaridade entre sujeito e ambiente. O engendramento do termo 

affordance teve por finalidade caracterizar tal relação de complementaridade. 

Segundo Gibson, J. (1986), as affordances do ambiente são percebidas pelo 

sujeito em relação a si próprio (seu corpo, mãos, pernas, são exemplos), de modo 

que seu comportamento seja influenciado, possuindo assim significado - conforme 

interage com objetos ecológicos ricos em valor.  

Para Gibson, J. (1986), assim, “perceber o mundo é co-perceber a si 

mesmo. [...] A consciência do mundo e de suas relações complementares com o 

mundo não são separáveis” (Ibid., p.141, tradução nossa); isto é, a percepção do 

ambiente implica em uma percepção de si. 

Em suma, para o autor Gibson, J. (1986), a “affordance de uma certa 

disposição é percebida se a disposição é percebida” Um conjunto de 

oferecimentos pode, ou não, ser percebido, e além disso, pode, ou não, ser.  

Geralmente, as affordances percebidas por um animal são compatíveis para toda 
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sua espécie, no entanto, deve-se analisar caso a caso, pois o esconderijo 

(oclusão de bordas) para uma criança pode não ser adequado para um adulto; ou 

então, uma pedra que seja arremessada por um adulto, pode não ser suportada 

por uma criança que deseje arremessá-la.  

Colocado em ação, no entanto, estará sempre disponível para ser percebido, 
pois a: 

 
‘’affordance de algo não muda à medida que a necessidade do 
observador muda. O observador pode ou não perceber ou atender 
à affordance, de acordo com suas necessidades, mas a 
affordance, sendo invariante, está sempre lá para ser percebida. 
Uma affordance não é concedida a um objeto pela necessidade 
de um observador e seu ato de percebê-lo. O objeto oferece o que 
ele faz porque é o que é’’. (GIBSON, J., 1986, p.138-139, tradução 
e itálico nosso). 
 
 

5.1.1 As falsas Affordances 

 

Mais uma ideia é apresentada a partir da visão do autor Santos (2018), “[...] 

exploro a noção de affordances como uma forma de concentrar-se nos pontos 

fortes e fracos das tecnologias em relação às possibilidades que oferecem as 

pessoas que podem usá-los” (GAVER, 1991, p. 79, tradução nossa). Gaver 

(1991) enfatiza que uma placa plana a empurrar seria mais fácil do que puxála, 

podemos perceber as possibilidades de maçanetas porque os atributos 

relevantes, agarrar estão disponíveis para percepção. Logo a percepção direta 

em determinados objetos torna fácil suas aprendizagens, no entanto, podem 

surgir affordances nas informações perceptivas, que na verdade não existem; 

enquanto a verdadeiras não ficam disponíveis. A aplicação das affordances na 

tecnologia, fez com que alguns autores trouxessem outras duas informações que 

completariam a ideias de Norman, que ele chama de:  

 Se as informações estivem disponíveis (visuais, textuais, sonoras...) que indique 

a affordance, ela seria perceptível;  

 Se essas características não ocorrem, ela está oculta, mas não deixa de existir;  

 E tem aquela que te induzem ao erro ou nublam sua possibilidade de ação. 

Essa considerada como falsa affordance, ocorre quando: as informações das 

affordances, indicam uma coisa que não existe ou não condiz com a realidade 

(veja figura 1) 
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Figura 1– A “Bicicleta convergente’’ (modelo para noivos). 

 

 

 

 

Fonte: (NORMAN, 2002, p. 36). 

 

Para Vergennes (2020), comportamentos baseados em affordances falsas 

podem resultar em ações inadequadas; as propriedades e características de 

objetos ecológicos podem não ter sido devidamente observados, ou a informação 

no estímulo disponível tenha sido insuficiente, e/ou as capacidades e 

características próprias do sujeito podem ter sido superestimadas, ou 

subestimadas, durante o processo perceptivo, e então, durante o comportamento. 

Ainda segundo Vergennes (2020), alguns exemplos de ações inadequadas 

que se caracterizam como Affordances falsas são: confundir alimentos 

comestíveis com alimentos venenosos, cumprimentar pessoas desconhecidas por 

engano, manusear ferramentas erroneamente, agir socialmente de modo 

inadequado, atribuir utilizações impossíveis para objetos/materiais, e até 

escorregar em chão liso ou tropeçar em obstáculos. Vale lembrar que “uma coisa 

pode não parecer com o que é”, pois um aparente cidadão de bem pode revelar-

se um ladrão (assaltante ou político), sendo identificados nestes casos 

affordances falsas. 

 

 

 

5.2  A  Influência das Affordances para  a Aprendizagem de modo geral 

 

Em uma perspectiva ecológica, é de fundamental relevância a noção de 

affordance, cunhada por Gibson (1986), para referir-se às potencialidades de 

ação entre um agente (animal ou pessoa) e o mundo (ambiente). Esse conceito 
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envolve, portanto, um relacionamento recíproco de um organismo com um traço 

particular do seu ambiente. O agente percebe as possibilidades e limitações 

disponíveis no ambiente para atingir seu objetivo. Esse conjunto de possibilidades 

e limitações constituem as affordances do ambiente. 

 Para Gibson(1986), as affordances são parte da natureza e podem não 

estar visíveis, não ser desejadas ou estando ainda para ser descobertas. De 

acordo com sua percepção, o agente opta por utilizar um objeto com uma 

finalidade específica e não com outras. Como aponta Gibson (1986), uma pedra, 

por exemplo, pode ser usada como um projétil, como um peso para papel, como 

apoio para livros, martelo, prumo para um pêndulo ou para formar uma parede. 

Nesse sentido, o indivíduo relaciona-se com outros indivíduos ou elementos 

presentes no ambiente em que ele está situado. Tais elementos possuem um 

potencial de significado que, ao ser percebido pelo agente, possibilita-lhe captar  

as affordances e as possibilidades de ação. 

Para entender e uma forma mais clara, a seguir este quadro nos trás as 

informações sobre os tipos existentes de Affordances, sua descrição e exemplos 

onde são usadas 

Segundo Van Lier (2004), uma razão para a utilização do conceito de 

affordance na área de Linguística Aplicada seria o reconhecimento das relações 

que um aprendiz pode estabelecer com o outro e em determinado ambiente. Além 

disso, permitiria compreender o aprendiz em sua totalidade (fisicamente, 

mentalmente e socialmente), ao reconhecer a complexidade dos fatores 

contextuais do ambiente. 

 Paiva (2011) destaca que o conceito de affordance tem influenciado as 

maneiras de compreender o fenômeno da aprendizagem de língua, 

especialmente no que se refere às práticas sociais da linguagem que emergem a 

partir das percepções e interpretações do aprendiz no ambiente no qual ele está 

inserido. 
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Quadro 4 - Quadro utilizado como representação e resumo dos tipos de 

Affordances que alguns autores propuseram 

 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

AFFORDANCES 

DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Affordance Cognitiva Recurso de design que 

ajuda usuários em saber 

algo. Recursos de 

design que ajuda. 

Um rótulo de botão que 

ajuda os usuários 

saberem o que vai 

acontecer se eles 

clicarem nele. Um botão 

que é grande o 

suficiente. 

Affordance Físico Recurso de design que 

ajuda usuários a fazer 

uma ação por 

características físicas. 

Interface de ação. 

Um botão que é grande 

o suficiente para que os 

usuários possam clicar 

nele com precisão. 

Affordance Sensorial Recurso de design que 

ajuda usuários sentirem 

algo (especialmente 

cognitivo e física). 

Um tamanho de fonte da 

letra do rótulo, grande o 

suficiente para ler 

facilmente. 

Affordance Funcional Recurso de design que 

ajuda os usuários 

realizam um trabalho 

(por exemplo, a utilidade 

de um sistema função). 

A capacidade do 

sistema interno de 

classificar uma série de 

números (invocado por 

usuários clicando no 

botão Classificar). 
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6  METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Segundo o autor Bruyne (1991), a metodologia é a lógica dos procedimentos 

científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a 

uma “metrologia” ou tecnologia da medida dos fatos científicos. 

Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de 

caráter descritivo, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental.  Neste 

capítulo, pretendendo demonstrar alguns dados bibliográficos referentes às 

Dificuldades Enfrentadas no Cotidiano Escolar dos Alunos com TDAH Inseridos 

Especificamente no Ensino Fundamental 1- Anos Iniciais. Serão abordados 

também alguns critérios impostos acerca do tema escolhido dentro da Psicopatia 

inserida no âmbito da Educação. 

A acadêmica irá fazer sua pesquisa sobre TDAH no Ambiente Escolar - 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Para realizar a pesquisa, com abordagem 

qualitativa descritiva selecionou dados bibliográficos e documentais. Serão 

analisados alguns livros, artigos científicos, dados bibliográficos e documentos 

com fundamentação teórica e embasamento no tema da pesquisa entre o ano de 

2016 ao ano de 2020. 

Na hora de expor os dados e documentos pesquisados, a interpretação 

sobre os fatos recolhidos da base de dados, foi baseada em análise verídica. 

Tomando como ponto de partida o objetivo desta pesquisa, tornou-se necessário 

saber quais são as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar dos alunos com 

TDAH inseridos especificamente no Ensino Fundamental 1- Anos Iniciais . Foi 

adotado o método de pesquisa qualitativa, com caráter de pesquisa descritiva 

pelo qual a acadêmica considera mais propício para o tipo de análise que 

pretende fazer. 

Para contextualizar sobre o tipo de pesquisa escolhida e para um melhor 

entendimento a respeito ao que cerca o tema, esta foi à opção que mais se 

encaixou no perfil da pesquisa e do seu objetivo final. Quanto aos fins, o tipo de 

investigação escolhida para conseguir a realização da pesquisa qualitativa 

enquadra-se como descritiva. Ela é realizada em áreas na qual são existentes 

conhecimentos acumulados e sistematizados.  

Por sua natureza de sondagem, comporta hipóteses que, todavia, poderão 

surgir durante ou ao final da pesquisa. No que se diz respeito aos meios de 
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investigação, foi optado pela pesquisa bibliográfica e documental, ao qual será 

pesquisada através de livros, artigos científicos, documentos que dizem a respeito 

do tema que será tratado na pesquisa e também sobre dados bibliográficos que já 

são existentes anterior a está pesquisa. 

Em relação aos procedimentos qualitativos, segundo Creswell (2009.p.184 e 

188), eles “se baseiam em dados de textos e imagens, têm passos únicos na 

analise de dados e usam estratégias diversas de investigação”. A pesquisa 

qualitativa é interpretativa, e o pesquisador se envolve de forma intensa com os 

dados e fontes que pesquisa. 

A metodologia deve ajudar a explicar não apenas os produtos da 

investigação científica, mas principalmente seu próprio processo, pois suas 

exigências não são de submissão estrita a procedimentos rígidos, mas antes da 

fecundidade na produção dos resultados (BRUYNE, 1991 p. 29). 

 

6.1  Pesquisa Bibliográfica 

 

Esta pesquisa têm como objetivo aprimorar as ideias já existentes sobre 

problema evidenciado que é o foco do tema desta pesquisa, fundamentando-se 

assim sobre o assunto em questão.  

Para tanto, como este tipo de pesquisa envolve um levantamento 

bibliográfico, ao qual deve ser feito em diversas fontes que buscam consultar 

obras respeitáveis e atualizadas condizentes com o objetivo da pesquisa. 

A acadêmica fará a pesquisa bibliográfica através do acervo de livros da 

biblioteca da Faculdade de Apucarana – FAP, que possuem dados relacionados 

sobre o tema da pesquisa e também sobre qual o objetivo a ser alcançado com a 

mesma. Pesquisará também em sites acadêmicos e com base de dados: 

SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO e GOOGLE BOOKS.  

Pesquisará juntamente através de artigos científicos já existentes e 

documentos já publicados sobre o TDAH no período do ano de 2016 ao ano de 

2020 e também com documentos que tenham amparo legal referente ao tema 

proposto nesta pesquisa.  
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6.2  Pesquisa Documental 

Sendo uma técnica decisiva para a pesquisa em ciências sociais e humanas, 

a pesquisa documental é indispensável porque a maior parte das fontes escritas 

ou não, são quase sempre a base do trabalho de investigação da pesquisa 

fundamentada na sua parte teórica.  

A pesquisa documental é realizada a partir de documentos contemporâneos 

ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos, ou seja, o objetivo 

desta pesquisa é estudar e constatar o que já é publicado cientificamente 

levantando uma questão para contextualizar os documentos e dados estudados 

para dentro da pesquisa que está sendo realizada.  

A acadêmica fará a pesquisa documental através do que já possui em mãos 

e virtualmente. Como exemplo de documentos que será mencionado na pesquisa 

temos a ABDA (Associação Brasileira de Déficit de Atenção) ao qual seu modelo 

é uma cartilha onde estão descritos todos os direitos dos portadores de TDAH.  

A fundamentação legal sobre o TDAH também será mencionada nesta parte 

documental onde possui vários marcos legal relacionados com o tema da 

pesquisa. 
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6.3 Procedimentos Metodológicos 
 

 Investigando o Aluno  
 

Nesta etapa foram necessários alguns encontros para que a pesquisadora 

pudesse entender e perceber quais são as potencialidades e desejos desse aluno 

com TDAH. Todos os momentos foram previamente gravados, com autorização 

dos envolvidos em cada momento. Os questionários utilizados se encontram no 

Apêndice A para o primeiro momento com a família (Mãe), num segundo 

momento o Apêndice B é realizado para a entrevista com o participante da 

pesquisa.  

 

1º MOMENTO: Encontro com a família. 

2º MOMENTO: Participante da pesquisa-aluno.  

 

 
6.3.1 Entrevista com o alunado e com a família 
 

 

APÊNDICES APÊNDICE A – Entrevista com a mãe  

 

1) Como foi para a senhora receber o diagnóstico do seu filho?  

Na época em que eu fiquei sabendo foi muito complicado, pois, nem sabia 

que isto esse transtorno existia. Agora hoje em dia para lidar com a situação às 

vezes ainda é um pouco complicado. È uma situação que você vai vivendo ela a 

cada dia que passa, pois, cada momento e cada dia é uma surpresa diferente. Ás 

vezes você descobre algo novo com uma pessoa que tem o TDAH, você muda 

sua visão em relação a algo ou então tudo de uma hora para a outra complica. 

Mas com isto você vai vencendo essas situações que aparecem todos os dias de 

diversas maneiras. 

2) A senhora reagiu bem ao resultado?  

Não, eu não reagi bem por que era uma situação ao qual eu não tinha 

conhecimento algum sobre. Quem não conhece esse transtorno ou então 

crianças com esse transtorno em específico não  recebe de uma forma boa a 

noticia do diagnóstico. Mas sim a cada dia aprender a viver e driblar isto e 

entender cada vez mais sobre o assunto. 
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3) Quais foram os procedimentos que escola adotou com seu filho? 

Na época foi um procedimento padrão que a escola adotou como sempre 

fazia na época, uma assistência na sala de aula como uma dita “educação 

especial”, o professor com um olhar mais atento para o meu filho, procurando 

formas de ensinar ele, então com isto a escola soube entender o problema não só 

dele, mas também de outras crianças que tinham também o TDAH na própria sala 

dele no 2° ano do Ensino Fundamental 1. 

 

4) Como é conviver com uma pessoa que possui o TDAH?  

É difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante.  Eles são especiais possuem 

momentos especiais e únicos, atitudes diferentes, mas que realizam momentos 

que são únicos. São pessoas alegres, de bem com a vida quase todo o período 

de tempo, pelo menos meu filho é assim. 

 

5) Existe diferença entre o seu filho criança e agora adolescente?  

Não há muita diferença entre ele criança e hoje adolescente, ele apenas 

cresceu e amadureceu em alguns quesitos. Como por exemplo, algo dele que 

jamais mudou foi que ele nunca gostou de camisa polo ou coisas que tivessem 

gola muito alta, desde criança era roupas que ele gostava e hoje em dia é assim 

também e pouco provável de mudar. Ou seja, uma personalidade muito forte e 

decisiva. Apenas cresceu no tamanho e estrutura. E aos poucos ele vai 

crescendo em termos de responsabilidades. 

 

6) Quais os pontos positivos que você percebe em seu filho?  

 Ele é uma pessoa muito independente sem se apoiar em terceiras pessoas 

ou depender de alguém para algo em relação a tudo, ele busca pela sua liberdade 

e responsabilidade desde muito cedo. Ele é um menino muito amoroso mesmo 

em meio de brigas pelo processo de irritabilidade dele, mesmo com isto ele é um 

menino muito meigo com todos à sua volta. 
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7) Relate suas angústias e esperanças de agora para frente que ele vai 

entrar na vida adulta.  

Olha, eu sinceramente como mãe e através do acompanhamento com 

psicóloga e os outros médicos especialistas sobre o assunto, tenho a esperança 

que isto aos poucos desapareça. Pois sei que em alguns casos em pessoas, uma 

porcentagem dos sintomas diminui com o passar do tempo. Tanto pro meu filho 

quanto para outras crianças espero que em algum ponto da vida, nós pais ou 

responsáveis possamos descansar um pouco em relação a estes pontos que são 

os sintomas do TDAH em um modo geral. E sobre eu ter algum tipo de angustia, 

eu não tenho hoje e acredito que vou ter no futuro, mas quando ele era menor eu 

me recordo que ele se fechava no seu mundo e eu não entendia, pois, não havia 

comunicação e era tudo novo tanto para eu como mãe e para ele com individuo 

que possui o TDAH,  mas hoje ele coloca tudo para fora, então hoje não há mais 

espaço para ter angustias da forma que eu tinha”. 

  

8) O que mais incomoda seu filho na escola?  

Acredito que ele sofria e se incomodava mais com relação entre os 

professores e ele. Pois muitas vezes eles não sabiam lidar com ele, pois, cada 

professor tem seu jeito de dar aula, cada um é diferente do outro, tinham 

professore que cobravam mais, uns que cobravam menos, um que é mais 

amoroso outro nem tanto. Então através disso eu pude perceber ao longo do 

tempo que o grande problema era a falta de relacionamento e entendimento com 

professor. 

 

9) Ele gosta de participar das aulas de exatas?  

Não gostava, não gostava na verdade de nada que tivesse contas ou algo 

que forçasse demais o pensamento em relação a contas. 

 

10) Ele gosta da forma como é avaliado na escola?  

Ele gostava de tipos de avaliação diferentes, pois, cada professor tinha uma 

visão diferente dele por conta da relação que tinham. Então dependendo do 

professor e a forma que ele era avaliado ele não gostava, pois, cada professor 

avaliava de uma forma que não era padrão para o tipo de transtorno laudado  que 

ele tinha. 
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11) Quais as dificuldades que são percebidas pela família agora na 

adolescência?  

Hoje e sempre foi a concentração em um modo geral, o foco em tudo. 
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Apêndice B – Entrevista com o sujeito da pesquisa – Aluno  

 

1) Nas aulas de, faço anotações para usá-las quando for estudar?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

2) Eu faço todas as leituras exigidas pelo professores e consigo me 

concentrar? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

3) Todas as minhas aulas existe a presença de diversas metodologias para 

que eu possa aprender? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 4) Para o estudo de forma geral eu aproveito bem o tempo que tenho fora 

das aulas?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 5) Você sabe, ou já ouviu falar sobre Estudos Modernos  e Estudos 

Contemporâneos?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 6) Quando decido estudar, reservo um bom tempo para isso e não largo 

fácil? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

7) Eu me dedico a estudar mais do que minha obrigação?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

8) Você sabe estudar um determinado assunto com auxílio de simuladores? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

9) Existe alguma disciplina que te atrai, mesmo tendo dificuldades em 

entender?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente. 
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7  Análise de dados  

 
Em busca de informações para entender as dificuldades e potencialidades 

de um aluno com TDAH, a fim de atender o aluno participante deste estudo, o 

pesquisador dirigiu-se até a casa dele para conversar com sua família no intuito 

de compreender sua trajetória desde o diagnóstico até o momento atual, tendo as 

questões elencadas segundo os Apêndices A e B. 

De início pensou-se em conversar com os familiares no ambiente escolar, 

mas ao entregar o questionário para os familiares, os mesmos o convidaram para 

realizar em sua residência. Assim a pesquisadora criou um ambiente menos 

informal e favorável para a coleta completa de dados, em que preferiram falar ao 

invés de escrever no papel, argumentando que são da época em que o olhar valia 

mais que apenas as palavras. 

 

7.1 Apêndices A 

 

Quando questionada sobre a infância de seu filho, a família – Mãe conta à 

pesquisadora “[...] quando meu filho era criança eu tinha e tenho até hoje de 

alguma forma dificuldade em entender como ele pensa de um modo geral. Me 

lembro como era difícil algumas situações quando ele era menor, e hoje em dia 

algumas coisas também são bem difíceis! Estava sempre insegura se ele vai 

conseguir aprender as matérias da escola ou não, e como ele iria superar ou 

então passar por cima do TDAH dentro da sala de aula. Ele sempre foi muito 

desatento, não copiava nada que o professor passava nas aulas, o caderno dele 

era em branco sempre e chegava nas horas de fazer trabalhos ou provas, ele 

tirava notas altas sempre apenas por ouvir o que o professor passava. Então ele é 

muito auditivo em questão de aprender.  Por inúmeras vezes ele saía de casa 

com a camiseta pelo avesso, ou então esquecia o que era importante como trocar 

os chinelos pelo tênis, ou então levar um blusa de frio. Eu ficava doida com ele! 

Eu me irritava por diversas vezes com ele, as vezes a paciência acaba sabe ? 

Mas todos os dias eram assim e ainda hoje tem dias que isso acontece apesar de 

estar crescido.” É na infância que essa dificuldade aparece  e ela está relacionada  

a um dos três tipos de TDAH- Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. 
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Sobre como foi receber o diagnostico do filho, a mãe discorre sua 

experiência “[...] na época em que eu fiquei sabendo foi muito complicado, pois, 

nem sabia que isto, esse transtorno existia. Agora hoje em dia para lidar com a 

situação às vezes ainda é um pouco complicado. È uma situação que você vai 

vivendo ela a cada dia que passa, pois, cada momento e cada dia é uma surpresa 

diferente. Ás vezes você descobre algo novo com uma pessoa que tem o TDAH, 

você muda sua visão em relação a algo ou então tudo de uma hora para a outra 

complica. Mas com isto você vai vencendo essas situações que aparecem todos 

os dias de diversas maneiras”. Com isto, também comentou com a pesquisadora 

qual foi sua reação ao receber o diagnóstico “[...] não, eu não reagi bem por que 

era uma situação ao qual eu não tinha conhecimento algum sobre. Quem não 

conhece esse transtorno ou então crianças com esse transtorno em específico 

não recebe de uma forma boa a noticia do diagnóstico. Mas sim a cada dia 

aprender a viver e driblar isto e entender cada vez mais sobre o assunto”. 

Após receber o diagnostico completo do seu filho, a mãe disse a sua visão 

de como a escola reagiu quando soube e quais foram os procedimentos que a 

mesma utilizou com o aluno “[...] na época foi um procedimento padrão que a 

escola adotou como sempre fazia na época, uma assistência na sala de aula 

como uma educação especial, o professor com um olhar mais atento para o meu 

filho, procurando formas de ensinar ele, então com isto a escola soube entender o 

problema não só dele, mas também de outras crianças que tinham também o 

TDAH na própria sala dele no 2° ano do Ensino Fundamental 1”.  

Na visão da mãe como responsável por este aluno, ela relatou como é 

conviver com alguém que possui o TDAH “[...] é difícil, mas ao mesmo tempo é 

gratificante. Eles são especiais possuem momentos especiais e únicos, atitudes 

diferentes, mas que realizam momentos que são únicos. São pessoas alegres, de 

bem com a vida quase todo o período de tempo, pelo menos meu filho é assim”. 

Ao ser questionado sobre existir diferença entre seu filho quando criança e 

hoje ele adolescente, a mãe relatou que “[...] não há muita diferença entre ele 

criança e hoje adolescente, ele apenas cresceu e amadureceu em alguns 

quesitos. Como por exemplo, algo dele que jamais mudou foi que ele nunca 

gostou de camisa polo ou coisas que tivessem gola muito alta, desde criança era 

roupas que ele gostava e hoje em dia é assim também e pouco provável de 

mudar. Ou seja, uma personalidade muito forte e decisiva. Apenas cresceu no 
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tamanho e estrutura. E aos poucos ele vai crescendo em termos de 

responsabilidades”.  

No decorrer da entrevista, foi perguntado a entrevistada sobre quais são os 

pontos positivos que ela consegue ver e perceber em seu filho, com isto ela 

relatou que “[...] ele é uma pessoa muito independente sem se apoiar em terceiras 

pessoas ou depender de alguém para algo em relação a tudo, ele busca pela sua 

liberdade e responsabilidade desde muito cedo. Ele é um menino muito amoroso 

mesmo em meio de brigas pelo processo de irritabilidade dele, mesmo com isto 

ele é um menino muito meigo com todos à sua volta”. 

Quase finalizando a entrevista de investigação com a mãe do alunado, foi 

pedido para que ela relatasse algumas angustias e esperanças que ela tenha de 

agora para frente na vida adulta de seu filho, com isto ela disse que “[...] olha, eu 

sinceramente como mãe e através do acompanhamento com psicóloga e os 

outros médicos especialistas sobre o assunto, tenho a esperança que isto aos 

poucos desapareça. Pois sei que em alguns casos em pessoas, uma 

porcentagem dos sintomas diminui com o passar do tempo. Tanto pro meu filho 

quanto para outras crianças espero que em algum ponto da vida, nós pais ou 

responsáveis possamos descansar um pouco em relação a estes pontos que são 

os sintomas do TDAH em um modo geral. E sobre eu ter algum tipo de angustia, 

eu não tenho hoje e acredito que vou ter no futuro, mas quando ele era menor eu 

me recordo que ele se fechava no seu mundo e eu não entendia, pois, não havia 

comunicação e era tudo novo tanto para eu como mãe e para ele com individuo 

que possui o TDAH, mas hoje ele coloca tudo para fora, então hoje não há mais 

espaço para ter angustias da forma que eu tinha”. 

Conforme foi dando sequencia na entrevista foi feita a seguinte pergunta: O 

que mais incomoda seu filho na escola? Com esta pergunta feita, a resposta 

obtida pela mãe foi “[...] acredito que ele sofria e se incomodava mais com relação 

entre os professores e ele. Pois muitas vezes eles não sabiam lidar com ele, pois, 

cada professor tem seu jeito de dar aula, cada um é diferente do outro, tinham 

professore que cobravam mais, uns que cobravam menos, um que é mais 

amoroso outro nem tanto. Então através disso eu pude perceber ao longo do 

tempo que o grande problema era a falta de relacionamento e entendimento com 

professor”. 
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A mãe ao ser questionada pela pesquisadora sobre seu filho gostar ou não 

das aulas de exatas ou então se ele gostava da forma que era avaliado na escola, 

ela respondeu que “[...] não gostava, não gostava na verdade de nada que tivesse 

contas ou algo que forçasse demais o pensamento em relação a contas. E que 

Ele gostava de tipos de avaliação diferentes, pois, cada professor tinha uma visão 

diferente dele por conta da relação que tinham. Então dependendo do professor e 

a forma que ele era avaliado ele não gostava, pois, cada professor avaliava de 

uma forma que não era padrão para o tipo de transtorno laudado que ele tinha”.  

E para finalizar a entrevista foi feita a pergunta sobre quais dificuldades que 

“[...] a família hoje em dia são percebidas, e com isto a entrevistada-mãe 

respondeu que Hoje e sempre foi á concentração em um modo geral, o foco em 

tudo”. 
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7.2 Apêndices B 

 

Neste apêndice, o alunado respondeu as questões apenas com quatro 

opções de resposta sem ter a necessidade de justificar ou questionar sobre, era 

optativo. Sendo elas as possíveis respostas para as perguntas: (1) Concordo (2) 

Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente. 

A primeira pergunta realizada pela pesquisadora ao sujeito da entrevista, foi 

se ele realiza anotações durante as aulas para que ele possa utiliza-las para 

estudar depois, e com isto a resposta para a pergunta foi que ele concorda em 

partes, pois nem sempre ele anota o que o professor passa nas aulas. 

 Após esta pergunta ao aluno entrevistado, foi feito o questionamento sobre 

se ele realizava todas as leituras exigidas pelos professores e se tinha 

concentração necessária nas aulas, a sua breve resposta foi que ele discordava, 

pois, não fazia as leituras pedidas nas aulas. 

Com foco agora nas aulas do dia a dia, foi perguntado sobre existir a 

presença de metodologias diferenciadas para a aprendizagem, o alunado 

respondeu que concorda em partes, pois, algumas metodologias como algo 

prático chama mais sua atenção. 

Dando sequência a entrevista, ao falar com o aluno sobre Estudos Modernos 

e Estudos Contemporâneos, o alunado disse que discorda, porque, nunca tinha 

ouvido falar de forma geral sobre o assunto, então não poderia dizer muito sobre 

o mesmo. 

Ao ser questionado sobre a decisão de estudar e reservar um bom tempo 

para os estudos, o alunado entrevistado respondeu e justificou que concorda em 

partes, pois, de certa forma algumas vezes não se concentrava da forma 

necessária para que não pudesse largar de forma fácil os estudos e ir fazer outra 

coisa no lugar de estudar fora do ambiente escolar. 

Para a próxima pergunta para começar a finalização da entrevista com o 

alunado, a pesquisadora perguntou ao aluno se ele se dedicava muito mais tempo 

para estudar do que sua mera obrigação, e obteve a resposta que discordava, 

pois, não dedicava tanto tempo necessário para os estudos quanto devia. 

Na penúltima pergunta referente a realizar os estudos com auxilio de 

simuladores o entrevistado respondeu a pesquisadora que discorda, já que não 

havia ouvido falar ou então utilizado estes simuladores na sua vida acadêmica.  
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Nesta ultima pergunta realizada para finalizar a entrevista, foi dialogado se 

existia hoje alguma disciplina que atraia o alunado mesmo tendo algum tipo de 

dificuldade para entender como um todo, e a resposta dada a pesquisadora foi 

que discorda, porque todas as matérias quando necessário o entendimento ele 

como aluno questionava em sala e aprendia o necessário que o professor 

passava em sala de aula no dia a dia. 

 

8   Apostila Exploratória para alunos com TDAH 
 

 

Nesta etapa foram necessárias algumas investigações no site da Prefeitura 

da cidade de Mandaguari-Pr, para que a pesquisadora pudesse entender e 

perceber quais são as potencialidades das atividades desenvolvidas nas Escolas 

Municipais desta cidade. As atividades utilizadas para análise se encontram nos 

Anexos A - X.  

Segundo Monteiro (2017), à necessidade de um planejamento constante é 

uma das marcas fundamentais no processo ensino aprendizagem. Elaborar, 

planejar e buscar práticas educacionais mais eficientes não significa somente 

escolher um material adequado para o nível de ensino que será ministrado, é 

necessário conhecer as características dos indivíduos que participarão do 

processo de aprendizagem, pesquisar e aplicar métodos efetivos de ensino que 

de fato propiciem condições para o aprendizado. 

A aprendizagem pode ter sentido para o sujeito ou participante da pesquisa 

quando sua capacidade de autorregulação limitada é suportada por esta 

corregulação (Monteiro, 2017).   A partir dessas perspectivas, o elemento crucial é 

uma ação orientada por reflexão, levando a um senso de aprendizado do aluno. 

Para a Apostila Personalizada foi utilizado de forma adaptada para três momentos 

procurando evidenciar a qualidade da educação, a consulta e colaboração da 

escola para que os objetivos de uma aprendizagem personalizada possam 

acontecer. 

 
8.1 Objetivos Gerais 

 

 Compreender como elaborar um plano de estudo personalizado voltado 

aos transtornos específicos de aprendizagem em uma determinada matéria; 
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 Inserir o plano de estudo personalizado como recurso metodológico voltado 

aos transtornos específicos de aprendizagem;  

 Refletir sobre as suas características e os passos do plano de estudo 

personalizado, para a realização de um plano personalizado para alunos com 

transtornos específicos de aprendizagem. 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o plano de estudo personalizado como uma ferramenta didática 

pedagógica;  

 Entender como elaborar o plano de estudo personalizado focado nos 

transtornos específicos de aprendizagem com conteúdos que estão sendo 

aplicados em sala de aula; 

 Aplicar o plano de estudo personalizado, a fim de validar tal estratégia de 

ensino, buscando atender as demandas ou especificidades de um estudante com 

TDAH. 

 

8.3 Conteúdos  

 

Quadro 5 - Quadro utilizado como representação e explicação sobre os conteúdos 

realizados nas salas do 1º ano nas Escolas Municipais do Município de 

Mandaguari-PR 

 

CONTEÙDOS 

TURMA: 1º ANO ATIVIDADES QUINZENAIS 

MATÉRIA: CONTEÚDOS: 

LÍNGUA PORTUGUESA  ESTUDO DA VOGAL I; 

 ESTUDO DA VOGAL O, 

 ESTUDO DA VOGAL U. 
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MATEMÁTICA  MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

NÃO PADRONIZADAS; 

 SEQUÊNCIA NÚMERICA; 

 AS SUBTRAÇÕES; 

 NÚMERO ANTECESSOR E O 

NÚMERO SUCESSOR, 

 SITUAÇÃO-PROBLEMA. 

HISTÓRIA  TEMPO HISTÓRICO E TEMPO 

CRONOLÓGICO. 

GEOGRAFIA  MAPAS MENTAIS E DIFERENTES 

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 

ESPACIAL. 

CIÊNCIAS  CUIDADOS COM O PRÓPRIO 

CORPO: HÁBITOS DE HIGIENE 

PESSOAL E SAÚDE. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E 

JOGAR; 

ENSINO RELIGIOSO  A PÁSCOA, 

ARTE  DESENHOS REFRENTES A 

PÀSCOA. 

 

Fonte: Autoria própria, 2021. 
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Quadro 6 - Quadro utilizado como representação e explicação sobre os conteúdos 

realizados nas salas do 2º ano nas Escolas Municipais do Município de 

Mandaguari-PR 

 

CONTEÙDOS 

TURMA: 2º ANO ATIVIDADES QUINZENAIS 

MATÉRIA: CONTEÚDOS: 

LÍNGUA PORTUGUESA  O ALFABETO; 

 IDENTIFICAÇÃO DAS VOGAIS; 

 ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM À 

PALAVRA CORRESPONDENTE; 

 LEITURA, 

 CONSOANTE B; 

 TRAÇADO DO B; 

 SUBSTITUIÇÃO DE DESENHOS 

POR PALAVRAS , 

 CANTIGAS. 

 

 

MATEMÁTICA 

 SEQUÊNCIA DE NUMÉRICA; 

 ANTECESSOR E O SUCESSOR; 

  ESCRITA POR EXTENSO; 

 DEZENAS E UNIDADES NO 

MATERIAL DOURADO; 

 ADIÇÕES E AS SUBTRAÇÕES, 
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 GEOMETRIA (LOCALIZAÇÃO 

ESPACIAL): EM CIMA / EMBAIXO; 

 TABELA E GRÁFICO, 

 SITUAÇÕES-PROBLEMA. 

HISTÓRIA  MUNDO PESSOAL: MEU LUGAR 

NO MUNDO. 

GEOGRAFIA  PERCEPÇÃO ESPACIAL: 

PONTOS DE REFERÊNCIA, 

LOCALIZAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO ESPACIA. 

CIÊNCIAS  CUIDADOS NECESSÁRIOS À 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

DOMÉSTICOS. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E 

JOGAR; 

ENSINO RELIGIOSO  A PÁSCOA, 

ARTES  DESENHOS REFRENTES A 

PÀSCOA. 

 

Fonte: Autoria própria, 2021. 

 

 

 

 

O quadro a seguir é Relação proposta teoricamente entre os três tipos de 

Affordances e as diferentes atitudes dos aprendizes para com o processo de 

experimentação científica na aprendizagem, onde este quadro é composto por 

alguns quesitos como se as Affordances são de forma positiva, negativas ou 

então que sejam falsas. Dentro destes três tipos de Affordances, teremos alguns 
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tipos de atitudes que se baseiam em ser proativas, negligentes, imprudentes, 

interações que são sociais, atidudes imperitas, procedimentalmente confusas  ou 

então conceitualmente confusa. Partindo deste pressuposto teremos o 

comportamento dos alunados e as considerações que todo professor deve 

realizar quando se observa as possíveis Afforddances. 
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Quadro 7 - Relação proposta teórica entre os três tipos de Affordances e as diferentes atitudes dos aprendizes para com o processo de 

experimentação científica na aprendizagem 

 

Fonte: Dhymmi (2020). 

 

Affordances Atitudes Comportamento Considerações 

Positivas Proativa Atentar-se aos objetos em seu entorno, 

antecipando  problemas,  necessidades e 

Transformações. 

No contexto de atividades investigadas, 

corresponde a uma atitude coerente com o 

trabalho científico pesquisado. 

Negativas Negligente Desmazelo (pular etapas); No contexto investigado, 

correspondem a desvios atitudinais em relação 

ao trabalho educacional. O termo “desvios” é 

empregado no sentido de que tais atitudes 

podem ser identificadas, e então, trabalhadas 

no contexto da matéria de ensino ao qual estão 

sendo aplicadas durante a aula. 

Imprudente Pressa (fazer de qualquer jeito); 

Interação Socialmente 

inadequada 

(proposital) 

Xingamento, agressão física e/ou verbal; bullying; 

Falsas Imperita Não saber o que se está fazendo, onde incluem toda 
ação socialmente inadequada (não intencional). Por 
“socialmente inadequada (não intencional)”, 
entende-se os episódios em que o aprendiz 
confunde o modo de agir mais adequado em um 
grupo social, resultando em conflito.  

Procedimentalmente 

Confusa 

De modo geral, sabe o que está fazendo, mas, 

manifesta uma confusão procedimental; 

Conceitualmente 

Confusa 

De modo geral, sabe o que está fazendo, mas, 

manifesta confusão conceitual. 



 

71 

 

 

8.4  Estrutura da atividade 

 

A apostila personalizada proposta seguiu com os princípios didáticos 

pedagógicos e metodológicos definidos para algumas Escolas Municipais do 

Município de Mandaguari no Paraná com o intuito de que além de ser para o 

estudo dos alunos da rede municipal, também serve como uma opção extra para 

analise documental para estudantes e acadêmicos de formação superior.  

 

8.4.1  ATIVIDADES DO 1º ANO: 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 
 

 
ESTUDO DA VOGAL I 

 

1- COM AJUDA DE UM ADULTO LEIA A QUADRINHA E 

CIRCULE DE AMARELO AS PALAVRAS QUE COMEÇAM 

COM I. 
 

 

 

2- PROCURE AS PALAVRAS NO TEXTO QUE CORRESPONDEM AO 

NOME DE CADA IMAGEM ABAIXO, ESCREVA E LEIA AS 

PALAVRAS. 
 

 

 

 

 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha Pereira, 

referentes ao dia 23/03/21 

 

 
O  I ESTÁ NO ÍNDIO 

NA IRMÃ E NO IRMÃO 

NO IPÊ E NA IGUANA. 

NA IGREJA E NO IOIÔ. 
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. 
 

 

 

 

 

3- PINTE DE AMARELO OS PEIXINHOS QUE TÊM A VOGAL I. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 

Ano. 

 
Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 
Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo da Vogal I e algumas figuras que possuem a 

letra I.  

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

da Vogal I.  
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ESTUDO DA VOGAL O 

1- CUBRA O PONTILHADO DA LETRA O, DEPOIS REGISTRE 5 VEZES EM 

CADA  LINHA. 

 

 

 

 

 

 

 
2-  VEJA AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A LETRA O. PINTE DE 

VERDE A LETRA INICIAL. 

 

 

 

3- COM AUXÍLIO DE UM ADULTO, FAÇA A LEITURA DA QUADRINHA. 

PINTE TODAS AS LETRAS O DE VERDE. 

 

 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha Pereira, 
referentes ao dia 25/03/21. 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 
Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 1º 

Ano. 
 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 
Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo da Vogal O, seu traçado, pintura e completar o 

quadro pedido na atividade.   

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

da Vogal O. Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno 

com TDAH, o professor poderá levar objetos que comecem com a Vogal O para 

que o aluno identifique com mais facilidade.  
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ESTUDO DA VOGAL U 
 

1- COM AUXÍLIO DE UM ADULTO, FAÇA A LEITURA DO POEMA. 
 

2- NO TEXTO, PINTE TODAS AS LETRAS U DE LARANJA E 

CIRCULE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM U. 

 
3- CUBRA O PONTILHADO DA LETRA U, DEPOIS REGISTRE A 

LETRA 5 VEZES EM CADA LINHA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4- COMPLETE COM A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO, E REESCREVA NA  
LINHA ABAIXO. 

 

 

 
5- PINTE SOMENTE OS QUADRADINHOS COM A LETRA U. 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr Ary da Cunha 
Pereira, referentes ao dia 30/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 

Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo da Vogal U, seu traçado, completar a letra que 

falta e também reescreve-la, e também pintar no quadro apenas as letras U. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

da Vogal U. Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno 

com TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, tragam 

para a aula objetos que comecem com a Vogal U para que o aluno identifique 

com mais facilidade durante a aula.  
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 MATEMÁTICA 

 

  

MEDIDAS DE COMPRIMENTO NÃO PADRONIZADAS 

 
1- ASSISTA AO VÍDEO ACESSANDO O LINK:  https://youtu.be/bdjETe9MaHM 
E CONHEÇA MEDIDAS DE COMPRIMENTO NÃO PADRONIZADAS. DEPOIS 
FAÇA AS ATIVIDADES. 

 

 

DESAFIO 
 

 USE PALMOS PARA MEDIR O COMPRIMENTO DA MESA DA 
COZINHA DA MAMÃE. 

 USE POLEGADAS PARA MEDIR O SEU LÁPIS.   

2- PINTE DE LARANJA A TOALHA MAIS COMPRIDA E DE AZUL A MAIS 
CURTA. 

3- CIRCULE O LÁPIS MAIS COMPRIDO E MARQUE UM X AO LADO DO 
MAIS CURTO. 
 
 

 

4- O PASSO É UMA MEDIDA NÃO PADRONIZADA QUE USA OS PÉS 
PARA MEDIR. ESCREVA POR EXTENSO OS NÚMEROS QUE ESTÃO NOS 
PEZINHOS. 
 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 24/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bdjETe9MaHM


 

79 

 

 

Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de medidas de comprimento não padronizadas 

de um modo geral. 

O alunado com TDAH após a realização da explicação detalhada 

individualmente e a realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa 

estar identificando todos os objetivos propostos no começo da aula com o 

conteúdo passado em sala nas demais aulas até a realização desta atividade em 

especifico com o tema abrangente sobre todas as medidas de comprimento não 

padronizadas. Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o 

aluno com TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, 

utilizem seu próprio material e corpo para fazer com que o aluno identifique com 

mais facilidade durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados. 
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1- COMPLETE A SEQUÊNCIA NÚMERICA E AJUDE O COELHO CHEGAR ATÉ 
A CESTA DE OVOS. 

 
2- RESOLVA AS ADIÇÕES CONTANDO E SOMANDO AS IMAGENS. 

 

 
 

3- REGISTRE A QUANTIDADE DE CADA FIGURA: 
 
 
 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 26/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de uma sequência numérica com o coelho da 

páscoa. Juntamente com algumas adições para somar as imagens e por fim 

registrar quantidade de cada figura na foto.  

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente sobre sequencia numérica, adições e relação com imagem e número.  

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, utilizem seu 

próprio material para fazer a soma das adições, e olhar as sequencias numéricas 

que possuem na sala de aula, para que o aluno identifique com mais facilidade 

durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados. 
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1- RESOLVA AS SUBTRAÇÕES QUE ESTÃO NOS OVINHOS 

PINTANDO OS RESULTADOS DE ACORDO COM A LEGENDA:  

 

2- COLOQUE O NÚMERO ANTECESSOR E O NÚMERO SUCESSOR 

 
 
3- SITUAÇÃO-PROBLEMA: 

 

 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 31/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de subtrações, números antecessores e 

sucessores juntamente com algumas situações problemas. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente sobre tudo que se encaixem em subtrações, situações problemas e 

também números antecessores e sucessores. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, utilizem seu 

próprio material para fazer as operações de subtração, e olhar as sequencias 

numéricas que possuem na sala de aula, para que o aluno identifique com mais 

facilidade durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados. Ou então 

algum jogo ou brincadeira que se encaixe e seja adaptada para o tema proposto 

como antecessores e sucessores. Utilizar os alunos com números marcados 

neles mesmos e questioná-los sobre quem vem antes e quem vem depois, 

descobrindo assim com maior facilidade os numerais antecessores e sucessores. 
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 HISTÓRIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

     MANHÃ                                TARDE                               NOITE 

        

 
PINTE OS BALÕES QUE INDICAM O QUE VOCÊ COSTUMA FAZER NO 
FINAL DE SEMANA. 
 

 

Atividades de História- Elaboradas pela Escola Mun. Prof. Yolanda Cercal da Silva, 
referentes ao dia 22/03/21. 

 

 

 

 

 

 

2 
4 3 

1 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 

Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de uma sequência de entender o que fazemos 

durante a manhã, á tarde e a noite, ou seja, uma sequencia de rotina e tarefas.                                                                

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, observem em 

qual horário do dia eles vão para a escola, qual horário a atividade esta sendo 

feita ou até mesmo comentar em qual horário eles costumam dormir em casa, e o 

que fazem quando não estão em casa no final de semana, para que o aluno 

identifique com mais facilidade durante a aula os objetivos necessários a serem 

alcançados com a atividade proposta. 
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 GEOGRAFIA 

 

 

MAPAS MENTAIS E DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 
ESPACIAL 

 

1- DEPOIS DE OUVIR AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA SOBRE 

MAPAS, ACOMPANHE A MÚSICA “MAPA - DORA AVENTUREIRA” 

ACESSANDO O LINK ABAIXO E RESOLVA AS ATIVIDADES. 

 

                                    https://youtu.be/yu6t7fJ_PA4 
     

 

 
 

 

2- OBSERVANDO A CENA DO VÍDEO ASSISTIDO, QUAL O TRAJETO A 
SER SEGUIDO? 

3-MAPA AJUDOU A DORA A ENCONTRAR O CAMINHO. ESCREVA O NOME 

DO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NO 

MAPA:______________________________________ . 
 

4-AGORA É SUA VEZ, DESENHE O TRAJETO PARA DORA CHEGAR NA 

ÁRVORE AZUL:  

 

5-RESOLVA O LABIRINTO: 

 

 

 

 

 

Atividades de Geografia- Elaboradas pela Escola Municipal Bom Pastor, referentes ao 
dia 24/03/21. 

 

 

 

 

https://youtu.be/yu6t7fJ_PA4
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 

Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de Mapas Mentais e Diferentes Formas de 

Representação Espacial.                                                  

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral ou algum 

aluno com TDAH, comentar sobre o trajeto que faz até chegar á escola, sendo 

assim caracterizando mapas mentais. Com isto, fazemos que o aluno identifique 

com mais facilidade durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados 

com a atividade proposta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 CIÊNCIAS 

 

 

CUIDADOS COM O PRÓPRIO CORPO: HÁBITOS DE HIGIENE 
PESSOAL E SAÚDE 

 
1- ASSISTA AO VÍDEO DA MÚSICA “BOM BANHO” (MUNDO BITA): 
 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

 

 

2- AGORA DESENHE E ESCREVA O NOME DOS OBJETOS QUE VOCÊ 
USA PARA: 

 

LAVAR O SEU 
CORPO 

 

ESCOVAR OS 
DENTES 

 

LAVAR AS 
MÃOS 

 

LAVAR OS 
CABELOS 

Atividades de Ciências - Elaboradas pela Escola Mun. Angelina Teixeira 

Pinheiro referentes ao dia 29/03/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 

Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo de alguns Cuidados com o Próprio Corpo e 

Hábitos de Higiene Pessoal e Saúde. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH comente ou então leve para a sala de aula alguns produtos que 

se caracterizam como produtos de higiene, para que consigam entender de forma 

pratica como utiliza-los caso algum aluno não saiba sua função social no mundo 

ou então comentar como usa ele no seu dia a dia. Com isto, fazemos que o aluno 

identifique com mais facilidade durante a aula os objetivos necessários a serem 

alcançados com a atividade proposta. 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA 

A BRINCADEIRA É UMA ATIVIDADE LÚDICA LIVRE, COM CARACTERÍSTICAS DE 

FAZ DE CONTA. CADA UM BRINCA DA FORMA QUE QUISER ATRAVÉS DE SEU 

IMAGINÁRIO. POR EXEMPLO: CASINHA, SOLTAR PIPA, ESCONDE-ESCONDE, 

ENTRE OUTRAS. 

O JOGO É UMA ATIVIDADE COM CARÁTER LÚDICO COM REGRAS QUE PODEM 

SER MODIFICADAS. PODE SER COMPETITIVO ONDE HÁ UM VENCEDOR OU 

COOPERATIVO ONDE TODOS PARTICIPAM PARA CHEGAR EM UM OBJETIVO 

COMUM. EXEMPLO: QUEIMADA, BANDEIRINHA, ENTRE OUTROS. 

 

1- OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO, UMA CORRESPONDE A BRINCADEIRA E 

A OUTRA A JOGO. FAÇA A LIGAÇÃO DA IMAGEM CORRESPONDENTE: 

 

 

2- ATIVIDADE PRÁTICA: “CINCO MARIAS” 

 

 

 

 

 

 
                       https://youtu.be/XpJzaTK51YI 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: ACOMPANHE A ATIVIDADE NO GRUPO DO WHATSAPP DA TURMA. 

Atividades de Educação Física - Elaboradas pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referentes ao dia 22/03/21. 

NAS AULAS ANTERIORES CONHECEMOS UM POUCO MAIS E EXPERIMENTAMOS 

NOVAS BRINCADEIRAS E JOGOS. PORÉM, VOCÊ SABIA QUE EXISTEM 

DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E JOGAR? PARA SABER MAIS, LEIA OS TÓPICOS A 

SEGUIR: 

 
 

A) JOGO 

 
 

B) BRINCADEIRA 

 

https://youtu.be/XpJzaTK51YI
https://youtu.be/XpJzaTK51YI
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1- 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo sobre Jogos e Brincadeiras e qual a diferença 

entre ambos. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH comente sobre o que é brincadeira na sua visão e também 

propor algum tipo de brincadeira ou jogo na visão do aluno.  Desta forma, 

fazemos que o aluno identifique com mais facilidade na prática durante a aula os 

objetivos necessários a serem alcançados com a atividade.  
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 ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 

 

A PÁSCOA 

 

. VOCÊ SABE O QUE É A PÁSCOA? 

A PÁSCOA É O ACONTECIMENTO MUITO IMPORTANTE PARA OS 

CRISTÃOS, POIS REPRESENTA A RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO. 

JESUS  DEU  A  SUA  VIDA  PARA  NOS  SALVAR, PORÉM, NA  MANHÃ  DA  

PÁSCOA, ELE RESSUSCITOU PARA A ALEGRIA DAS PESSOAS. 

 

OS SÍMBOLOS PASCAIS SÃO LEMBRANÇAS DE 

CRISTO. VEJAMOS ALGUNS DELES: 

 

● O OVO É O SÍMBOLO DA VIDA QUE SURGE; 

● O COELHO É O SÍMBOLO DAS GRANDES FAMÍLIAS. 

 
 

1) VAMOS OUVIR A MÚSICA A SEGUIR COM BASTANTE ATENÇÃO: 

 
 

 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Ensino Religioso - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes 

Pereira, referente ao dia 26/03/21. 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo sobre A Páscoa. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, comentar sobre o que é a Páscoa na sua visão 

critica, sobre o que ele entendeu do texto que foi lido com muita atenção e qual a 

parte que o alunado achou mais importante e que chamou sua atenção.  Desta 

forma, fazemos que o aluno identifique com mais facilidade na prática durante a 

aula os objetivos necessários a serem alcançados com a atividade proposta.  
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 ARTES 

 

 

 

 

 
1- CONTINUE A DECORAÇÃO JÁ INICIADA NO OVO DE PÁSCOA E 

DEPOIS PINTE. 
 

 

 

 

 

 

Atividade de Artes- Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referente ao dia 26/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 1º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 1º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo sobre A Páscoa. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, desenhar no quadro o mesmo desenho que esta 

na atividade e completa-la par que toda a sala veja, sendo assim, trabalhando 

também a coordenação motora do aluno e complementando também a atividade 

de Ensino Religioso que também tem por tema A Páscoa.  Desta forma, fazemos 

que o aluno identifique com mais facilidade na prática durante a aula os objetivos 

necessários a serem alcançados com a atividade solicitada.  
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8.4.2 ATIVIDADES DO 2º ANO: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

1- Escreva o alfabeto na ordem correta. 
 

2- Observe o alfabeto minúsculo de letra cursiva e circule as vogais. 
 

3- Pinte em cada palavra, de amarelo, as VOGAIS e de verde, as 

CONSOANTES e copie nos quadrinhos abaixo. 

 

4- Vamos unir as vogais, formando os ENCONTROS VOCÁLICOS. 

Escreva em cada vaso a palavra que formou e depois reescreva utilizando 

a letra cursiva. 
 

Atividades de Língua Portuguesa - Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha 

Pereira referentes ao dia 22/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em escrever o alfabeto na sua ordem 

correta; circular todas as vogais do quadro; pintar de cores diferentes as vogais e 

consoantes dos desenhos específicos e escreve-las dentro dos quadradinhos 

específicos separados abaixo dos desenhos e também descobrir todos os 

encontros vocálicos localizados dentro dos vasos de flores desenhados nas 

atividades. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, ler o alfabeto e dizer quais são as vogais e quais 

são as consoantes presentes no alfabeto. Desta forma, o aluno oralizando – 

dizendo o alfabeto em voz alta, fazemos com que o aluno identifique com mais 

facilidade na prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados 

com a atividade solicitada.  
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1- Leia as palavras e depois circule as vogais que estão juntas. 
 

 

 

2- Ligue cada imagem à palavra correspondente. 
 

 

3- Leia o texto com atenção. 

 

 Pinte os espaços entre as palavras da quadrinha. 

 A quadrinha tem  versos. 

4- Circule na quadrinha, todas as palavras que começam com a letra B e 
reescreva abaixo. 
 

 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha 

Pereira, referentes ao dia 25/03/21. 

OUVIDO - AUTOMÓVE
L 

- 

PAPAI - 

ÍNDIO 

TESOURA - 

RUI 

PAU - PEIXE 

- CADEIRA - CÉU 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em ler as palavras e depois circular 

as vogais que estão juntas formando os encontros vocálicos; ligar as imagens ás 

palavras correspondentes, ler o texto sobre alfabetos em quadrinhos inseridos na 

atividade e por fim circular na tirinha pontilhada as palavras que começam com a 

letra B.  

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, falarem palavras que tenham encontro de duas 

vogais fora aquelas que estão no quadro no exercício numero 1 (um), ou então na 

prática  escolher um aluno e refazer junto com a professora a atividade número 2 

(dois), para descobrir qual palavra a expressão forma. Desta forma, fazemos com 

que o aluno identifique com mais facilidade na prática durante a aula os objetivos 

necessários a serem alcançados com a atividade solicitada. 
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1- Vamos treinar o traçado do B, com letra cursiva maiúscula e 
minúscula: 
 

 

2- Substitua os desenhos por palavras e forme a frase. 

  

A            POUSOU NO CHAPÉU   DA . 

 
3-Faça a leitura da cantiga com atenção: 

COELHINHO DA PÁSCOA                                      

COELHINHO DA PÁSCOA, 
QUE TRAZES PRA MIM? 
UM OVO, DOIS OVOS, TRÊS OVOS ASSIM! 
COELHINHO DA PÁSCOA, QUE COR ELES TÊM? 
AZUL, AMARELO, VERMELHO TAMBÉM. 

 
https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 

 

4-Observe alguns símbolos da Páscoa e complete seus nomes com as 

consoantes que faltam, depois copie as palavras nas linhas.  

 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da 
Cunha Pereira, referentes ao dia 29/03/21. 

 

 

 

 
O E 

  
O 

 

 
E I 

 
E 

 

 
I 

 
O 

 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em treinar o traçado da Consoante 

Letra B; substituir os desenhos por palavras correspondentes e formar a frase; ler 

com atenção o texto sobre a páscoa e por fim completar com as letras que faltam 

os desenhos que são símbolos da páscoa. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, falarem palavras que tenham a consoante B. 

Formarem frases no quadro usando algum objeto da sala de aula como exemplo. 

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na prática 

durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a atividade 

solicitada. 
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 MATEMÁTICA 

 

 

 

1- Complete a tabela com a sequência de numerais. 
 

 

2- Observando a tabela da atividade anterior, coloque o 

antecessor e o sucessor de cada número: 
 

 
 

   8         15       29      

 
    3- Escreva por extenso: 

  

 

4    
 

12     
 

15    

19     21     30     
 

 

 

5- Conte as dezenas e unidades do Material Dourado e pinte o resultado 
correto. 

 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 24/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado.  

Ao qual este estudo se baseia em completar a sequência de numerais; 

completar os números com os numerais antecessores e sucessores; escrever por 

extenso os numerais pedidos e utilizando o material dourado, contar as dezenas e 

as unidades para pintar os resultados corretos no quadro desenhado na atividade.  

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, peça para que o alunado diga os numerais e faça 

um sorteio de alguns numerais para que ele diga qual número é, ou então no 

material dourado fazendo seleção de unidades e dezenas para que o aluno conte 

chegue ao resultado de qual número esta no material através das unidades e 

dezenas.  

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade solicitada. 
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1 Resolva as adições e as subtrações com atenção: 

 

2-GEOMETRIA (localização espacial): em cima / embaixo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                            

 Conheça mais conceitos de 

localização espacial acessando: 

                                                                                        
                        

https://youtu.b

e/CDkEHS54w

Xk 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 26/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CDkEHS54wXk
https://youtu.be/CDkEHS54wXk
https://youtu.be/CDkEHS54wXk
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado.  

Ao qual este estudo se baseia em resolver corretamente as adições e 

subtrações e também ver a geometria do desenho especificado na atividade com 

a localização espacial. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, faça a sua localização espacial dentro da sala e 

a compare com a de seus colegas. Desta forma, fazemos com que o aluno 

identifique com mais facilidade na prática durante a aula os objetivos necessários 

a serem alcançados com a atividade proposta. 
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1- Tabela e Gráfico: Assista ao vídeo e depois faça a atividade. 

 
https://youtu.be/qcMevfUreE8 

2- Situações-problema: 

 
 O SENHOR COELHO TINHA 8 CENOURAS E COMEU 

3. COM QUANTAS CENOURAS O SENHOR COELHO 

FICOU? 

Sentença Matemática Cálculo 
 
 
 

 

Resposta: 

 O SENHOR COELHO COMPROU 6 OVOS DE PÁSCOA E 

GANHOU MAIS 4. QUANTOS OVOS DE PÁSCOA ELE TEM AO 

TODO? 

Sentença Matemática Cálculo 

 
 

 

Resposta 

 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 31/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qcMevfUreE8
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado.  

Ao qual este estudo se baseia em resolver corretamente a tabela desenhada 

na atividade e também compreender o gráfico, realizar também as situações 

problemas propostas na atividade. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, fazer com que o aluno utilize seus materiais 

como recurso para resolver as situações problemas de forma correta ou então 

algum jogo adaptado para resolver a tabela de gráficos. 

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade proposta. 
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 HISTÓRIA 

 

 

MUNDO PESSOAL: MEU LUGAR NO MUNDO 

1- Leia o texto com atenção: 

A FAMÍLIA É A PRIMEIRA COMUNIDADE DA QUAL FAZEMOS PARTE, 

COMUNIDADE É UM GRUPO DE PESSOAS QUE TÊM INTERESSES E 

OBJETIVOS COMUNS. 

CADA FAMÍLIA TEM SUA HISTÓRIA. AS FAMÍLIAS FORAM MUDANDO AO 

LONGO DO TEMPO. OBSERVE ALGUNS EXEMPLOS DE FAMÍLIAS. 

 

 Família indígena da Aldeia Pimentel Barbosa, Mato              Família composta por pai,mãe e dois filhos, 2010.                                     Família composta 

por avó e netos, Grosso,2003 
 
 

2- Desenhe os seus familiares nesta ÁRVORE GENEALÓGICA. 

Depois, escreva o nome de cada um deles. 

 

ÁRVORE GENEALÓGICA É UM HISTÓRICO DE CERTA PARTE DOS 

ANTEPASSADOS DE UM INDIVÍDUO OU FAMÍLIA 
 

Atividades de História- Elaboradas pela Escola Mun. Prof. Yolanda Cercal da Silva, 
referentes ao dia 23/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em mundo pessoal: meu lugar 

no mundo. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral e em 

especifico os com TDAH, trazerem foto com familiares ou então confeccionar em 

casa uma árvore genealógica para exporem em sala de aula.  

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade proposta. 
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 GEOGRAFIA 

 

 
 

1- Observe com atenção e responda as perguntas: 

a) O que esta ao centro? 

b) O que está á direita da igreja? 

c) O que está em frente a igreja? 

d) O que se localiza á esquerda da igreja? 

e) E a esquerda da praça? 

 

 

2- Mostre que você é um bom observador e cubra com lápis de cor o caminho 

que GABRIEL gosta de fazer para chegar à escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Desenhe sua casa e alguns pontos de referência, próximos a ela: 

 
 
4-Escreva o nome de três pontos de referência, que desenhou. 

 

Atividades de Geografia- Elaboradas pela Escola Municipal Bom Pastor, referentes ao 
dia 25/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em responder com atenção as 

perguntas com tema sobre localização e também desenhar o que se pede na 

atividade. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, reunir não somente os alunos com TDAH, mas 

sim todos da turma para darem um passeio dentro da escola e questionar a 

localização das salas de aula, da cozinha, secretaria, para que desse modo o 

senso de localização se aflore e os alunados consigam com mais facilidade 

entender o que se relaciona com a localização e como ela é de um todo.  

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade proposta. 
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 CIÊNCIAS 

 

 

 

CUIDADOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS 
 
 

1- Assista ao vídeo sobre ACIDENTES DOMÉSTICOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu 

 

2- Escreva o nome de alguns objetos que tem em sua casa, que são 
perigosos: 

 

 

 
 

3- Recorte e cole de acordo com os quadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Ciências - Elaboradas pela Escola Mun. Angelina Teixeira 

Pinheiro referentes ao dia 30/03/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu
https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia em Cuidados Necessários à 

Prevenção de Acidentes Domésticos. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, pedir para que este aluno traga fotos de recortes, 

jornais, revistas ou ate mesmo vídeos explicativos gravados por eles mesmo  com 

imagens e mensagens sobre o que são acidentes domésticos e como as crianças 

podem evitar. 

Desta forma, fazemos com que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade proposta. 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A BRINCADEIRA É UMA ATIVIDADE LÚDICA LIVRE, COM CARACTERÍSTICAS DE 

FAZ DE CONTA. CADA UM BRINCA DA FORMA QUE QUISER ATRAVÉS DE SEU 

IMAGINÁRIO. POR EXEMPLO: CASINHA, SOLTAR PIPA, ESCONDE-ESCONDE, 

ENTRE OUTRAS. 

O JOGO É UMA ATIVIDADE COM CARÁTER LÚDICO COM REGRAS QUE PODEM 

SER MODIFICADAS. PODE SER COMPETITIVO ONDE HÁ UM VENCEDOR OU 

COOPERATIVO ONDE TODOS PARTICIPAM PARA CHEGAR EM UM OBJETIVO 

COMUM. EXEMPLO: QUEIMADA, BANDEIRINHA, ENTRE OUTROS. 

 

1- OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO, UMA CORRESPONDE A BRINCADEIRA E 

A OUTRA A JOGO. FAÇA A LIGAÇÃO DA IMAGEM CORRESPONDENTE: 

 

 

2- ATIVIDADE PRÁTICA: “CINCO MARIAS” 

 

 

 

 

 

 
                       https://youtu.be/XpJzaTK51YI 
 

OBSERVAÇÃO: ACOMPANHE A ATIVIDADE NO GRUPO DO WHATSAPP DA TURMA. 

 

Atividades de Educação Física - Elaboradas pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referentes ao dia 23/03/21. 

NAS AULAS ANTERIORES CONHECEMOS UM POUCO MAIS E EXPERIMENTAMOS 

NOVAS BRINCADEIRAS E JOGOS. PORÉM, VOCÊ SABIA QUE EXISTEM 

DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E JOGAR? PARA SABER MAIS, LEIA OS TÓPICOS A 

SEGUIR: 

 
 

A) JOGO 

 
 

B) BRINCADEIRA 

 

https://youtu.be/XpJzaTK51YI
https://youtu.be/XpJzaTK51YI
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual é o estudo sobre Jogos e Brincadeiras e qual a diferença 

entre ambos. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH comente sobre o que é brincadeira na sua visão e também 

propor algum tipo de brincadeira ou jogo na visão do aluno.  Desta forma, 

fazemos que o aluno identifique com mais facilidade na prática durante a aula os 

objetivos necessários a serem alcançados com a atividade.  
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 ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 

 
A PÁSCOA 

 

 

1- COMPLETE A CRUZADINHA COM OS SÍMBOLOS DA PÁSCOA. 

 

Atividade de Ensino Religioso - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes 

Pereira, referente ao dia 26/03/21. 

A PÁSCOA É UMA CELEBRAÇÃO CRISTÃ COMEMORADA TODOS OS ANOS E 

RELEMBRA A CRUCIFICAÇÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia sobre a Páscoa. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, trazer de casa símbolos que seja relacionado 

com a pascoa e o seu significado para compartilhar para a sala. 

.  Desta forma, fazemos que o aluno identifique com mais facilidade na 

prática durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a 

atividade solicitada.  
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 ARTES 

 

1- VAMOS AJUDAR O COELHO SANSÃO, PINTANDO CADA PARTE 

DO OVO COM CORES DIFERENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade de Arte - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, referente 

ao dia 26/03/21. 
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Autora da Apostila Personalizada: Tainá Schemmer. 

Público-alvo: Aluno com TDAH nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 - 2º 
Ano. 

Período de aplicação: 15 DIAS. 

 

Comentário sobre a adaptação desta atividade para os alunos com TDAH: 

 

Nesta atividade o professor da sala de aula deverá explicar de forma geral 

para todos os alunos na aula, porém em especial para o alunado com TDAH 

matriculado na sala do 2º ano, após a explicação em coletivo, o professor ou 

responsável de turma deverá pegar os objetivos principais desta atividade e 

novamente explicar com clareza para o aluno fazendo com que ele consiga 

entender qual o real objetivo da atividade proposta e qual o estudo ela relata para 

ser realizado. Ao qual este estudo se baseia sobre a Páscoa. 

O alunado com realização da explicação detalhada individualmente e a 

realização da atividade proposta, terá que ao fim desta tarefa estar identificando 

todos os objetivos propostos no começo da aula com o conteúdo passado em 

sala nas demais aulas até a realização desta atividade em especifico com o tema 

abrangente com o que se pede na atividade em cada exercício. 

Como recurso a mais para a maior fixação da atividade para o aluno com 

TDAH, o professor poderá pedir para que os alunos de modo geral, ou algum 

aluno com TDAH em específico, encontrarem materiais dentro da escola de 

diferentes cores para pintarem e depois colarem no ovo desenhado na atividade. 

Desta forma, fazemos que o aluno identifique com mais facilidade na prática 

durante a aula os objetivos necessários a serem alcançados com a atividade 

solicitada.  
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9  CONCLUSÕES FINAIS 

 
O presente trabalho possibilita uma análise sobre o TDAH através de um 

estudo aprofundado sobre suas características, diagnóstico, leis que amparam a 

pessoa com TDAH dentro do ambiente escolar e fora. Também conta com ideias 

de como deve ser um ambiente escolar apropriado juntamente com as atividades 

adaptadas para melhorar a aprendizagem deste alunado, o desenvolvimento dos 

alunos durante o bimestre, visto que muitas vezes este espaço de importância 

com alunos que possuem o TDAH dentro das escolas ainda muitas das vezes se 

encontram vagos. Com isso, criou-se a proposta de uma apostila exploratória 

para ser implantada durante as aulas do bimestre, com objetivo da maior 

compreensão sobre o assunto abordado na matéria estudada. 

As atividades propostas visam uma melhor interação entre professor e 

alunos, bem como, um melhor aproveitamento do conteúdo estudado. É de 

extrema importância que o supervisor pedagógico juntamente com os professores 

encontra-se aliados para estas atividades da apostila exploratória pautada em 

atividades quinzenais das Escolas Municipais da cidade de Mandaguari-PR 

ocorram da melhor forma, atingindo assim deste modo, seus objetivos com os 

determinados alunos. 

As atividades adaptadas podem auxiliar os docentes na sua prática 

pedagógica em sala de aula, demostrando que é possível aprender de maneira 

divertida, principalmente no momento atual em que nos encontramos com a 

pandemia do novo coronavírus, que impossibilita a continuação do ano letivo, 

visto que ao fim do mesmo, haverá um grande retrocesso dos estudantes, 

precisando assim que o professor busque novas estratégias para superar este 

atraso. 

A apostila exploratória proposta traz consigo atividades para serem 

realizadas durante duas semanas consecutivas nas salas de 1º ano e de 2º ano. 

Havendo sucesso, as mesmas podem ser estendidas para todo o bimestre com 

leves ajustes e adaptações focadas nos alunos com TDAH. 

Portanto, percebeu-se com este trabalho que as atividades exploratórias são 

de grande valia no momento destinado ao desenvolvimento notório dos alunados 

com TDAH, nota-se que o mesmo vai além somente da explicação e realização 

das atividades de forma automática sem adquirir o real conceito e internaliza-lo 
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para realmente se apropriar do conhecimento do conteúdo proposto. Mas também 

pode ser usado como um espaço adaptado em sala de aula rico em socialização 

entre os alunos também fora a convivência entre professor-aluno, bem como, na 

complementação da aprendizagem, desenvolvendo a criança de maneira integral. 

Para se falar sobre a ideia de affordances educacionais,vale lembrar que 

ela surge no ano de 2002, por meio de um artigo publicado por um professor do 

Centro de Ciências e tecnologias da Aprendizagem, Universidade Aberta da 

Holanda. Em resumo se faz uma leitura das affordances com aprendizagens 

colaborativas e diversas ferramentas, para o que permitiam aos educadores de 

conhecimentos construtivistas no ensino e aprendizagem que dependem 

fortemente desse tipo de aprendizagem. 

 Segundo Santos (2018), afirma-se que este professor, nos diz que no 

contexto de pesquisa em educação, o temo “affordance educacional” se relaciona 

com a busca de expressar propriedades de um ambiente que, em interação com o 

usuário, aumenta o potencial de aprendizagem. O que se apresenta não se trata 

de um assunto muito diferente do que hoje conhecemos como TIC’s. Com os 

avanços tecnológicos o conceito e uma das ferramentas da educação mais 

utilizadas, mesmo que quem faça uso delas, não entenda que exista pesquisas 

cientificas para torna-la mais eficiente. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista com a Família – Mãe 

 

1) Como foi para a senhora receber o diagnóstico do seu filho?  

2) A senhora reagiu bem ao resultado?  

3) Quais foram os procedimentos que escola adotou com seu filho? 

4) Como é conviver com uma pessoa que possui o TDAH?  

5) Existe diferença entre o seu filho criança e agora adolescente?  

6) Quais os pontos positivos que você percebe em seu filho?  

7) Relate suas angústias e esperanças de agora para frente que ele vai 

entrar na vida adulta.  

8) O que mais incomoda seu filho na escola?  

9) Ele gosta de participar das aulas de exatas?  

10) Ele gosta da forma como é avaliado na escola?  

11) Quais as dificuldades que são percebidas pela família agora na 

adolescência?  
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Apêndice B – Entrevista com o sujeito da pesquisa – Aluno 

 

1) Nas aulas de, faço anotações para usá-las quando for estudar?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

2) Eu faço todas as leituras exigidas pelo professores e consigo me 

concentrar? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

3) Todas as minhas aulas existe a presença de diversas metodologias para 

que eu possa aprender? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 4) Para o estudo de forma geral eu aproveito bem o tempo que tenho fora 

das aulas?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 5) Você sabe, ou já ouviu falar sobre Estudos Modernos  e Estudos 

Contemporâneos?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 

 

 6) Quando decido estudar, reservo um bom tempo para isso e não largo 

fácil? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

7) Eu me dedico a estudar mais do que minha obrigação?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

8) Você sabe estudar um determinado assunto com auxílio de simuladores? 

 (1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente  

 

9) Existe alguma disciplina que te atrai, mesmo tendo dificuldades em 

entender?  

(1) Concordo (2) Concordo em partes (3) Discordo (4) Discordo totalmente 
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Anexo - A 

 

 ATIVIDADES DO 1º ANO: 

 

 

 
ESTUDO DA VOGAL I 

1- COM AJUDA DE UM ADULTO LEIA A QUADRINHA 
ECIRCULE DE AMARELO AS PALAVRAS QUE 
COMEÇAM COM I. 

 

 

2- PROCURE AS PALAVRAS NO TEXTO QUE CORRESPONDEM AO 
NOME DE CADA IMAGEM ABAIXO, ESCREVA E LEIA AS 
PALAVRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

 

3- PINTE DE AMARELO OS PEIXINHOS QUE TÊM A VOGAL I 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha Pereira, 

referentes ao dia 23/03/21. 

 

 
O  I ESTÁ NO ÍNDIO 

NA IRMÃ E NO IRMÃO 

NO IPÊ E NA IGUANA. 

NA IGREJA E NO IOIÔ. 
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Anexo - B 
 

 

 

ESTUDO DA VOGAL O 

1- CUBRA O PONTILHADO DA LETRA O, DEPOIS REGISTRE 5 VEZES 
EM CADA  LINHA. 

 
 
 
 
 
 

 
2-  VEJA AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A LETRA O. PINTE DE 

VERDE A LETRA INICIAL. 

 

 

 

3- COM AUXÍLIO DE UM ADULTO, FAÇA A LEITURA DA QUADRINHA. 

PINTE TODAS AS LETRAS O DE VERDE. 

 

Atividades de Língua Portuguesa-  Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha Pereira, 
referentes ao dia 25/03/21 
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Anexo - C 

 

 

 
 

ESTUDO DA VOGAL U 
 

1- COM AUXÍLIO DE UM ADULTO, FAÇA A LEITURA DO POEMA. 
 

2- NO TEXTO, PINTE TODAS AS LETRAS U DE LARANJA E 

CIRCULE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM U. 

 
3- CUBRA O PONTILHADO DA LETRA U, DEPOIS REGISTRE A 

LETRA 5 VEZES EM CADA LINHA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4- COMPLETE COM A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO, E REESCREVA NA   
LINHA ABAIXO. 

 

 

 
5- PINTE SOMENTE OS QUADRADINHOS COM A LETRA U. 

Atividades de Língua Portuguesa-  Elaboradas pela Escola Mun. Dr Ary da Cunha Pereira, 
referentes ao dia 30/03/21. 
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Anexo – D 
 

 MATEMÁTICA 

 

  

MEDIDAS DE COMPRIMENTO NÃO PADRONIZADAS 

 
1- ASSISTA AO VÍDEO ACESSANDO O LINK:  https://youtu.be/bdjETe9MaHM 
E CONHEÇA MEDIDAS DE COMPRIMENTO NÃO PADRONIZADAS. DEPOIS 
FAÇA AS ATIVIDADES. 

 
 

DESAFIO 
 

a. USE PALMOS PARA MEDIR O COMPRIMENTO 
DA MESA DA COZINHA DA MAMÃE. 

b. USE POLEGADAS PARA MEDIR O SEU LÁPIS.   

4- PINTE DE LARANJA A TOALHA MAIS COMPRIDA E DE AZUL A 
MAIS CURTA. 

5- CIRCULE O LÁPIS MAIS COMPRIDO E MARQUE UM X AO LADO DO 
MAIS CURTO. 
 
 

 

6- O PASSO É UMA MEDIDA NÃO PADRONIZADA QUE USA OS PÉS 
PARA MEDIR. ESCREVA POR EXTENSO OS NÚMEROS QUE ESTÃO NOS 
PEZINHOS. 
 

 

Atividades de Matemática-  laboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 24/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bdjETe9MaHM
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Anexo – E 

 

 

 

1- COMPLETE A SEQUÊNCIA NÚMERICA E AJUDE O COELHO CHEGAR ATÉ 
A CESTA DE OVOS. 

 
2 RESOLVA AS ADIÇÕES CONTANDO E SOMANDO AS IMAGENS. 

 

 
 

3 REGISTRE A QUANTIDADE DE CADA FIGURA: 
 
 
 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 26/03/21. 
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Anexo – F 
 

 

 

1- RESOLVA AS SUBTRAÇÕES QUE ESTÃO NOS OVINHOS 

PINTANDO OS RESULTADOS DE ACORDO COM A LEGENDA:  

 

2- COLOQUE O NÚMERO ANTECESSOR E O NÚMERO SUCESSOR 

 
 
3- SITUAÇÃO-PROBLEMA: 

 

 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole Júnior, 
referentes ao dia 31/03/21. 
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Anexo – G 

 HISTÓRIA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

     MANHÃ                                TARDE                               NOITE 

        

 
PINTE OS BALÕES QUE INDICAM O QUE VOCÊ COSTUMA FAZER NO 
FINAL DE SEMANA. 
 

 

 
 

Atividades de História-  Elaboradas pela Escola Mun. Prof. Yolanda Cercal da Silva, 
referentes ao dia 22/03/21. 
 

 

 

 

 

 

2 
4 3 

1 
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Anexo – H 

 GEOGRAFIA 

 

 

MAPAS MENTAIS E DIFERENTES FORMAS DE REPRESENTAÇÃO 
ESPACIAL 

 

1- DEPOIS DE OUVIR AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA SOBRE 

MAPAS, ACOMPANHE A MÚSICA “MAPA - DORA AVENTUREIRA” 

ACESSANDO O LINK ABAIXO E RESOLVA AS ATIVIDADES. 

 

                                                                     
https://youtu.be/yu6t7fJ_PA4 

     

 

 
 
 

2- OBSERVANDO A CENA DO VÍDEO ASSISTIDO, QUAL O TRAJETO A 
SER SEGUIDO? 

3-MAPA AJUDOU A DORA A ENCONTRAR O CAMINHO. ESCREVA O NOME 

DO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU NO 

MAPA:______________________________________ . 
 

4-AGORA É SUA VEZ, DESENHE O TRAJETO PARA DORA CHEGAR NA 

ÁRVORE AZUL:  

 

5-RESOLVA O LABIRINTO: 

 

 

 

 

Atividades de Geografia- Elaboradas pela Escola Municipal Bom Pastor, referentes ao 
dia 24/03/21. 

 

 

 

 

https://youtu.be/yu6t7fJ_PA4
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Anexo – I  
 

 CIÊNCIAS 

 

 

CUIDADOS COM O PRÓPRIO CORPO: HÁBITOS DE HIGIENE 
PESSOAL E SAÚDE 

 
1- ASSISTA AO VÍDEO DA MÚSICA “BOM BANHO” (MUNDO BITA): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc 

 

 

2- AGORA DESENHE E ESCREVA O NOME DOS OBJETOS QUE VOCÊ 
USA PARA: 

 

 

 

LAVAR O SEU 
CORPO 

 

ESCOVAR OS 
DENTES 

 

LAVAR AS 
MÃOS 

 

LAVAR OS 
CABELOS 

Atividades de Ciências - Elaboradas pela Escola Mun. Angelina Teixeira Pinheiro 

referentes ao dia 29/03/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc
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Anexo – J 
 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

A BRINCADEIRA É UMA ATIVIDADE LÚDICA LIVRE, COM CARACTERÍSTICAS DE 

FAZ DE CONTA. CADA UM BRINCA DA FORMA QUE QUISER ATRAVÉS DE SEU 

IMAGINÁRIO. POR EXEMPLO: CASINHA, SOLTAR PIPA, ESCONDE-ESCONDE, 

ENTRE OUTRAS. 

O JOGO É UMA ATIVIDADE COM CARÁTER LÚDICO COM REGRAS QUE PODEM 

SER MODIFICADAS. PODE SER COMPETITIVO ONDE HÁ UM VENCEDOR OU 

COOPERATIVO ONDE TODOS PARTICIPAM PARA CHEGAR EM UM OBJETIVO 

COMUM. EXEMPLO: QUEIMADA, BANDEIRINHA, ENTRE OUTROS. 

 

1- OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO, UMA CORRESPONDE A BRINCADEIRA E 

A OUTRA A JOGO. FAÇA A LIGAÇÃO DA IMAGEM CORRESPONDENTE: 

 

 

2- ATIVIDADE PRÁTICA: “CINCO MARIAS” 

 

 

 

 
                       https://youtu.be/XpJzaTK51YI 
 

 

OBSERVAÇÃO: ACOMPANHE A ATIVIDADE NO GRUPO DO WHATSAPP DA TURMA. 

 

Atividades de Educação Física - Elaboradas pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referentes ao dia 22/03/21. 

NAS AULAS ANTERIORES CONHECEMOS UM POUCO MAIS E EXPERIMENTAMOS 

NOVAS BRINCADEIRAS E JOGOS. PORÉM, VOCÊ SABIA QUE EXISTEM 

DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E JOGAR? PARA SABER MAIS, LEIA OS TÓPICOS A 

SEGUIR: 

 
 

A) JOGO 

 
 

B) BRINCADEIRA 

 

https://youtu.be/XpJzaTK51YI
https://youtu.be/XpJzaTK51YI
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Anexo – K 

 

 ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 

 

A PÁSCOA 

 

. VOCÊ SABE O QUE É A PÁSCOA? 

A PÁSCOA É O ACONTECIMENTO MUITO IMPORTANTE PARA OS 

CRISTÃOS, POIS REPRESENTA A RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO. 

JESUS DEU  A  SUA  VIDA  PARA  NOS  SALVAR, PORÉM, NA  MANHÃ  DA  

PÁSCOA, ELE RESSUSCITOU PARA A ALEGRIA DAS PESSOAS. 

 

OS SÍMBOLOS PASCAIS SÃO LEMBRANÇAS DE 

CRISTO. VEJAMOS ALGUNS DELES: 

 

● O OVO É O SÍMBOLO DA VIDA QUE SURGE; 

● O COELHO É O SÍMBOLO DAS GRANDES FAMÍLIAS. 

 
 

1) VAMOS OUVIR A MÚSICA A SEGUIR COM BASTANTE ATENÇÃO: 

 
 

 

                     https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de Ensino Religioso - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes 

Pereira, referente ao dia 26/03/21. 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0
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Anexo – L 
 

 ARTES 

 

 

 

 

 
1- CONTINUE A DECORAÇÃO JÁ INICIADA NO OVO DE PÁSCOA E 

DEPOIS PINTE. 
 

 

 

 

 

Atividade de Artes- Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referente ao dia 26/03/21. 
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Anexo – M 
 
ATIVIDADES DO 2º ANO: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

1- Escreva o alfabeto na ordem correta. 
 

2- Observe o alfabeto minúsculo de letra cursiva e circule as vogais. 
 

3- Pinte em cada palavra, de amarelo, as VOGAIS e de verde, as 

CONSOANTES e copie nos quadrinhos abaixo. 

 

4- Vamos unir as vogais, formando os ENCONTROS VOCÁLICOS. 

Escreva em cada vaso a palavra que formou e depois reescreva utilizando 

a letra cursiva. 
 

Atividades de Língua Portuguesa - Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha 

Pereira referentes ao dia 22/03/21. 



 

144 

 

 

Anexo – N 

 

1- Leia as palavras e depois circule as vogais que estão juntas. 
 

 

 

2- Ligue cada imagem à palavra correspondente. 
 

 

3- Leia o texto com atenção. 

 

 Pinte os espaços entre as palavras da quadrinha. 

 A quadrinha tem  versos. 

4- Circule na quadrinha, todas as palavras que começam com a letra B e 
reescreva abaixo. 
 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da Cunha 

Pereira, referentes ao dia 25/03/21. 

OUVIDO - AUTOMÓVE
L 

- 

PAPAI - 

ÍNDIO 

TESOURA - 

RUI 

PAU - PEIXE 

- CADEIRA - CÉU 
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Anexo – O 

 

1-Vamos treinar o traçado do B, com letra cursiva maiúscula e minúscula: 
 

 

2-Substitua os desenhos por palavras e forme a frase. 

  

A            POUSOU NO CHAPÉU   DA . 

 
3-Faça a leitura da cantiga com atenção: 

COELHINHO DA PÁSCOA                                      

COELHINHO DA PÁSCOA, 
QUE TRAZES PRA MIM? 
UM OVO, DOIS OVOS, TRÊS OVOS ASSIM! 
COELHINHO DA PÁSCOA, QUE COR ELES TÊM? 
AZUL, AMARELO, VERMELHO TAMBÉM. 
 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0 
 

4-Observe alguns símbolos da Páscoa e complete seus nomes com as 

consoantes que faltam, depois copie as palavras nas linhas.  

 

 

Atividades de Língua Portuguesa- Elaboradas pela Escola Mun. Dr. Ary da 
Cunha Pereira, referentes ao dia 29/03/21. 

 

 

 
O E 

  
O 

 

 
E I 

 
E 

 

 
I 

 
O 

 

https://youtu.be/AvTJ4kfD_Z0
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Anexo – P 
 

 

 MATEMÁTICA 

 

 

 

1 Complete a tabela com a sequência de numerais. 
 

 

2- Observando a tabela da atividade anterior, coloque o 

antecessor e o sucessor de cada número: 
 

 
 

   8         15       29      

 
3- Escreva por extenso: 

  

 

4    
 

12     
 

15    

19     21     30  
   

 

4-Conte as dezenas e unidades do Material Dourado e pinte o resultado 
correto. 

 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 24/03/21. 
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Anexo – Q 
 

 

 

 

1- Resolva as adições e as subtrações com atenção: 

 

2-GEOMETRIA (localização espacial): em cima / embaixo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                            

 Conheça mais conceitos de 

localização espacial acessando: 

                                                                                        
                        

https://youtu.
be/CDkEHS54
wXk 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 26/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CDkEHS54wXk
https://youtu.be/CDkEHS54wXk
https://youtu.be/CDkEHS54wXk
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Anexo – R 
 

 

 

 

1-Tabela e Gráfico: Assista ao vídeo e depois faça a atividade. 

 
https://youtu.be/qcMevfUreE8 

2- Situações-problema: 

 
 O SENHOR COELHO TINHA 8 CENOURAS E COMEU 

3. COM QUANTAS CENOURAS O SENHOR COELHO 

FICOU? 

Sentença Matemática Cálculo 
 
 
 

 

Resposta: 

 O SENHOR COELHO COMPROU 6 OVOS DE PÁSCOA E 

GANHOU MAIS 4. QUANTOS OVOS DE PÁSCOA ELE TEM AO 

TODO? 

Sentença Matemática Cálculo 

 
 

 

Resposta 

Atividades de Matemática- Elaboradas pela Escola Mun. Francisco Romagnole 
Júnior, referentes ao dia 31/03/21. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qcMevfUreE8
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Anexo – S 

 

 HISTÓRIA 

 

 

MUNDO PESSOAL: MEU LUGAR NO MUNDO 

1-Leia o texto com atenção: 

A FAMÍLIA É A PRIMEIRA COMUNIDADE DA QUAL FAZEMOS PARTE, 

COMUNIDADE É UM GRUPO DE PESSOAS QUE TÊM INTERESSES E 

OBJETIVOS COMUNS. 

CADA FAMÍLIA TEM SUA HISTÓRIA. AS FAMÍLIAS FORAM MUDANDO AO 

LONGO DO TEMPO. OBSERVE ALGUNS EXEMPLOS DE FAMÍLIAS. 

 

 Família indígena da Aldeia Pimentel Barbosa, Mato              Família composta por pai,mãe e dois filhos, 2010.                                     Família composta por 
avó e netos, Grosso,2003 
 
 

2-Desenhe os seus familiares nesta ÁRVORE GENEALÓGICA. Depois, 

escreva o nome de cada um deles. 

 

ÁRVORE GENEALÓGICA É UM HISTÓRICO DE CERTA PARTE DOS 

ANTEPASSADOS DE UM INDIVÍDUO OU FAMÍLIA. 

Atividades de História-  Elaboradas pela Escola Mun. Prof. Yolanda Cercal da Silva, 
referentes ao dia 23/03/21. 
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Anexo – T 

 

 GEOGRAFIA 

 

 
 

 

1-Observe com atenção e responda as perguntas: 

a) O que esta ao centro? 

b) O que está á direita da igreja? 

c) O que está em frente a igreja? 

d) O que se localiza á esquerda da igreja? 

e) E a esquerda da praça? 

 

2-Mostre que você é um bom observador e cubra com lápis de cor o caminho que 

GABRIEL gosta de fazer para chegar à escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-Desenhe sua casa e alguns pontos de referência, próximos a  ela: 

 
 
4-Escreva o nome de três pontos de referência, que desenhou. 

Atividades de Geografia- Elaboradas pela Escola Municipal Bom Pastor, referentes ao 
dia 25/03/21. 
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Anexo – U 
 

 CIÊNCIAS 

 

 

 

CUIDADOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS 
 
 
1-Assista ao vídeo sobre ACIDENTES DOMÉSTICOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu 

 
2-Escreva o nome de alguns objetos que tem em sua casa, que são perigosos: 

 

 

 
 

3-Recorte e cole de acordo com os quadros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Ciências - Elaboradas pela Escola Mun. Angelina Teixeira 

Pinheiro referentes ao dia 30/03/21. 

https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu
https://www.youtube.com/watch?v=ryjixl0o1mu
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Anexo – V 
 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A BRINCADEIRA É UMA ATIVIDADE LÚDICA LIVRE, COM CARACTERÍSTICAS DE 

FAZ DE CONTA. CADA UM BRINCA DA FORMA QUE QUISER ATRAVÉS DE SEU 

IMAGINÁRIO. POR EXEMPLO: CASINHA, SOLTAR PIPA, ESCONDE-ESCONDE, 

ENTRE OUTRAS. 

O JOGO É UMA ATIVIDADE COM CARÁTER LÚDICO COM REGRAS QUE PODEM 

SER MODIFICADAS. PODE SER COMPETITIVO ONDE HÁ UM VENCEDOR OU 

COOPERATIVO ONDE TODOS PARTICIPAM PARA CHEGAR EM UM OBJETIVO 

COMUM. EXEMPLO: QUEIMADA, BANDEIRINHA, ENTRE OUTROS. 

 

1-OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO, UMA CORRESPONDE A BRINCADEIRA E A 

OUTRA A JOGO. FAÇA A LIGAÇÃO DA IMAGEM CORRESPONDENTE: 

 

 

2-ATIVIDADE PRÁTICA: “CINCO MARIAS” 

 

 

 

 
                       https://youtu.be/XpJzaTK51YI 

Atividades de Educação Física - Elaboradas pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, 

referentes ao dia 23/03/21. 

NAS AULAS ANTERIORES CONHECEMOS UM POUCO MAIS E EXPERIMENTAMOS 

NOVAS BRINCADEIRAS E JOGOS. PORÉM, VOCÊ SABIA QUE EXISTEM 

DIFERENÇAS ENTRE BRINCAR E JOGAR? PARA SABER MAIS, LEIA OS TÓPICOS A 

SEGUIR: 

 
 

A) JOGO 

 
 

B) BRINCADEIRA 

 

https://youtu.be/XpJzaTK51YI
https://youtu.be/XpJzaTK51YI
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OBSERVAÇÃO: ACOMPANHE A ATIVIDADE NO GRUPO DO WHATSAPP DA TURMA. 

Anexo – W 

 

 ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 

 
A PÁSCOA 

 

 

1- COMPLETE A CRUZADINHA COM OS SÍMBOLOS DA PÁSCOA. 

 

 

Atividade de Ensino Religioso - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes 

Pereira, referente ao dia 26/03/21. 

A  PÁSCOA É UMA CELEBRAÇÃO CRISTÃ COMEMORADA TODOS OS ANOS E 

RELEMBRA A CRUCIFICAÇÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO. 
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Anexo – X 
 

 ARTES 

 

1- VAMOS AJUDAR O COELHO SANSÃO, PINTANDO CADA PARTE 

DO OVO COM CORES DIFERENTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade de Arte - Elaborada pela Escola Mun. Walter Antunes Pereira, referente 

ao dia 26/03/21. 



 

iii 

 

 

 
6. Cronograma de Pesquisa         * Conforme a pesquis

                    Período                                                        
                                  

Atividade 

2020 2021 

Fev. Mar Abril Maio Jun Jul Agos Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul 

Escolha do tema X                  
Elaboração do problema de 
pesquisa, objetivo: geral e 
específicos. 

 X                 

Elaboração do projeto de pesquisa: 
introdução, fundamentação teórica 

X X X                

Elaboração projeto de pesquisa: 
metodologia da pesquisa 

   X X              

Revisão do projeto de pesquisa      X X            

Apresentação do projeto         X X          

Início da orientação       X            

Início elaboração TC       X            

Elaboração do TC       X X X X X X X X X X   

Fundamentação teórica       X X X X X        

Metodologia da pesquisa        X X          

Execução da                   

* Elaboração instrumento de 
pesquisa: Pesquisa Bibliográfica 
e Documental. 

       X X X X X X      

Conclusão            X X      

Redação final do TC               X X   

Revisão língua portuguesa e 
normas 

             X X    

Entrega do TC                X   

Defesa do TC                 X  

Entrega final do TC                  X 
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