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Conhecendo os planetas 

Olá Professores! 

Na atividade proposta, solicitamos ao estudante assistir ao vídeo que fala 
sobre os planetas do Sistema Solar. 

Link para acesso ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=kABqQx0iyrk 

Em seguida, sugerimos a atividade abaixo. 

1.Copie e responda às perguntas. 

 Quantos planetas formam o Sistema Solar? Quais são eles?  

 Qual o planeta mais próximo do Sol? 

 Qual o maior planeta do Sistema Solar? 

 Qual o planeta que mais chamou a sua atenção? Por quê? 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Atividade isolada: “Conhecendo os planetas” 

 Anos Iniciais – 5º ano
 



ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a audiodescrição das imagens para 
estudantes cegos e/ou com baixa visão. Para os estudantes surdo se faz 
necessário fazer a interpretação do vídeo em Libras.  

Uma sugestão de uma atividade prática sobre o tema visto no vídeo seria fazer 
o planetário de mão ou mesmo para colar no caderno ou em uma folha. No link 
abaixo tem a imagem de um planetário, ou mesmo pode ser feito uma maquete. 
Lembrando sempre de colocar texturas diferentes para auxiliar/facilitar a 
compreensão dos estudantes cegos; ou utilizar plaquinhas com a escrita em 
braile, caso o estudante saiba ler em braile. As texturas também auxiliarão a 
estudantes com Deficiência Intelectual  

http://lamademoiselledufle.blogspot.com/2019/10/ciencias-sociales-el-sistema-
solar.html 

Deve-se sempre ampliar o vocabulário em Libras, sugerimos que utilizem o 
aplicativo LIBRÁRIO e para estudante com altas habilidade sugerimos o KHAN 
ACADEMY e SOLAR SYSTEM SCOPE, que estão disponíveis no Catálogo de 
games e sites assistivos no Portal da Educação da Prefeitura do Recife no 
endereço: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

Todas as questões podem ser feitas de forma oral, escrita (com auxílio de 
alfabeto móvel se for preciso), recorte e colagem, desenho, pranchas de  
comunicação, ou mesmo de imagens dos planetas para que ele aponte a 
resposta que ele acha correta (no caso de estudantes com dificuldades nos 
membros superiores). Solicitar que o adulto que está acompanhando a atividade 
se possível registre através de vídeo a realização da atividade. No caso do 
estudante cego, solicitar que o adulto faça o papel de escriba, caso a atividade 
seja realizada na forma fora escrita. 

 
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. 


