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Resultados  
Avaliamos que a natureza lúdica das atividades propostas 

podem contribuir para o aprendizado das operações de 

adição e subtração por alguns alunos com deficiência 

intelectual. Estudos posteriores serão necessários para 

que possamos verificar a transposição do aprendido na 

sala de aula para a vida cotidiana dos aprendentes. 
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Essa pesquisa-ação do ensino de matemática foi 

baseada nas atividades desenvolvidas no Centro de 

Educação Especial da Bahia – CEEBA no município de 

Salvador. Nesse espaço, foram acompanhados alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais. O estudo 

apresenta e discute ações envolvendo alunos com 

Deficiência Intelectual com dificuldades em se 

apropriarem dos conceitos básicos da matemática. A 

partir das necessidades dos alunos, foram promovidas 

atividades lúdicas que favoreceram o aprendizado de 

matemática.  A construção de materiais manipuláveis foi 

fundamental como ferramentas para o ensino de 

matemática na perspectiva da inclusão. Também o uso 

de materiais já existentes no mercado, como o geoplano, 

fez parte do conjunto de instrumentos utilizados.  

Foram realizadas atividades voltadas ao aprendizado de 

matemática para alunos com deficiência intelectual com   

ênfase nas operações de adição e subtração. Dentre os 

materiais utilizados destacamos aqui o geoplano. O 

GEOPLANO é retangular, possui 441 tarugos e pode ser  

manipulado com o auxilio de elásticos coloridos. O 

geoplano foi utilizado em atividades pedagógicas 

voltadas ao ensino das operações simples de adição e 

subtração e das formas geométricas. O material foi 

utilizado durante duas vezes por semana, totalizando sete 

meses de aplicações, tendo como lugar de atividade a 

sala de recursos multifuncional.   
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