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POEMA NO POTE 

 

Queridos Professores! 

Nessa atividade, o estudante irá assistir ao vídeo com o poema “ A casa e 
seu dono”, do autor Elias José no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=v7byhP_sEMI   
Depois, foi solicitado fazer a atividade a seguir. 
 
1. Cada casa do poema tem um dono, desenhe casinhas pequeninas e 
escreva o nome de cada morador. Se precisar, peça ajuda a alguém para 
escrever! Você também pode colorir as casas. 

ORIENTAÇÕES: Nestas atividades o adulto realizará audiodescrição das 
imagens do vídeo para os estudantes cegos e/ou com baixa visão, assim como, 
a leitura das atividade para aqueles que ainda não estão alfabetizados, para que  
possam  realizar as atividades de forma escrita, oral, com utilização de pranchas 
de comunicação alternativa ou Tecnologia Assistiva.  As letras, palavras, textos 
e imagens devem ser ampliadas de forma adequada a percepção visual do 
estudante.  

Para estudantes com surdez se faz necessário ampliar o vocabulário em Libras, 
além dos sinais dos animais vistos no vídeo pode-se também buscar os sinais 
de outros animais a serem trabalhados, não só com o estudante surdo mas com 
os ouvintes também para que também aprendam a segunda língua brasileira 
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(Libras) sugerimos que busquem no Catálogo de Games e sites assistivos 
disponível no Portal da Educação da Prefeitura do Recife o aplicativo: LIBRÁRIO. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/ 

Para realização desta atividade o adulto leitor pode desenhar as casinhas, caso 
o estudante tenha dificuldades por não ter mobilidade dos membros superiores, 
assim como, pode ser feita a parte escrita com ajuda de alfabeto móvel, recortes 
de letras e colagens no papel (para isto o material já deve estar disponível para 
o estudante), ou mesmo utilizar pranchas de comunicação e/ou tecnologia 
assistivas. 

2. Agora, copie as frases abaixo no caderno, usando letra cursiva e 
complete os espaços com uma palavra do poema. Se necessário, peça para 
algum adulto ler para você e ajudá-lo a escrever. 

ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a leitura do enunciado e do texto para 
o estudante, lembrando que as atividades devem ser realizadas de acordo com 
as condições de cada um, e isso inclui o tipo de letra escrita. 

A escrita pode ser substituída por recortes e colagens; pode ser utilizado o 
alfabeto móvel junto com figuras/imagens dos materiais que as casas são feitas. 
A comunicação alternativa também pode ser utilizada para contribuir à realização 
da atividade, ou ainda os desenhos. Para estudantes com baixa visão é 
necessário ampliar letras e imagens, em tamanho adequado a sua percepção 
visual e/ou utilização de auxílios ópticos e não ópticos pelo mesmo.  

É interessante disponibilizar pequenos pedaços dos materiais de cada casa 
citada no texto para que o estudante cego e/ou com baixa visão possa manusear. 
Pode ser adaptado também, através de imagens para serem ligadas ou fichas 
com os nomes/imagens dos animais para fazer par com nomes/imagens dos 
materiais cujas casas são confeccionadas (jogos dos pares), ou ainda trabalhar 
com a primeira letra nos nomes dos animais.  

Professor(a), outra atividade também pode ser feita com a ajuda da família dos 
estudantes, vamos ver? 

https://www.youtube.com/watch?v=uxReJDFjzw4 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 
 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações 
individuais e atividades que venham a ser orientadas por esses 
profissionais. 


