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RESUMO

O ensino de matemática para pessoas com necessidades especiais precisa de uma atenção mais detalhada e um estudo específico de causa. De acordo com a Organização das

Nações Unidas, uma pessoa com necessidade especial é aquela que tem impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais somadas com diversas barreiras

podem obstruir sua participação efetiva na sociedade, impedimentos que em tese não existem e na prática não deveriam existir.

O estudo tem como objetivo demonstrar através de discussões que a inclusão das pessoas com dificuldades nas atividades sociais escolares é algo que pode acontecer. O

ensino da matemática, através do estimulo do raciocínio lógico em diversas atividades, pode ser um grande aliado nessa inclusão, respeitando suas necessidades como cidadãos

com direito a uma educação efetiva, na busca conjunta do desenvolvimentos das habilidades dos alunos especiais levando em conta sua necessidade, apurando nos alunos sua

percepção de estruturas lógicas. 

Para atingirmos os objetivos estabelecidos, realiza-se um estudo preliminar sobre o assunto principal da pesquisa, de forma a procurar conhecer e refletir sobre a realidade.

Utiliza para o desenvolvimento da pesquisa a dogmática no estudo específico da ciência matemática aliada a didática baseando-se na legislação e na doutrina atinentes a

questão a interação entre alunos especiais e regulares. Adotaremos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a tabulação dos dados colhidos de modo a realizar uma

catalogação e posterior reflexão.

As técnicas estabelecidas visam compreender a realidade fática da comunidade em estudo e diante dos dados coletados e analisados propor ações que possam auxiliar e

modificar a situação constatada de maneira a contribuir com a compreensão da realidade vivida e principalmente contribuir para a efetivação do ensino na garantia de melhor

inclusão, socialização e permanência dos portadores de necessidades especiais na escola regular pública.
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