
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

NESSE BLOCO DE ATIVIDADES, O TEMA É: 

 

VAMOS FALAR SOBRE OS BAIRROS E DA NOSSA CIDADE CHAMADA 
RECIFE! 

A CIDADE DO RECIFE É UMA DAS CIDADES MAIS BELAS DO NOSSO PAÍS, 
COM SEUS BAIRROS, PRAÇAS, RUAS, RIOS, PONTES E MUITAS 
HISTÓRIAS A SEREM CONTADAS E RECONTADAS PELA SUA GENTE. 

NAS ATIVIDADES A SEGUIR, VOCÊ TAMBÉM PODERÁ CONHECER MAIS 
SOBRE O BAIRRO ONDE VIVE.  

 

VAMOS COMEÇAR! 

 

 

 

 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 8 
Anos Iniciais – 1º ano



1º) LEIA O TEXTO ABAIXO. PEÇA A AJUDA DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, 
CASO PRECISE. 

a. RELEIA O TEXTO E CIRCULE O NOME DE UM COMÉRCIO, OU SEJA, DE 
UM LOCAL ONDE SE VENDE ALGUMA COISA. 

ORIENTAÇÕES: É interessante, caso a criança seja ouvinte, cega e/ou com 
baixa visão, que o adulto/leitor realize a leitura do texto e que a mesma vá 
acompanhando o texto (se for alfabetizada), depois ela responderá à questão 
solicitada. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e 
ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela responder caso não esteja 
alfabetizada. Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, 
textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual 
e/ou utilizar a lupa. Utilização dos jogos: o aplicativo LIBRÁRIO pode ajudar a 
ampliar o repertório de sinais do estudante e/ou do adulto em relação ao tema 
proposto, e está disponível no catálogo de Games e Sites assistivos do 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 

Crianças com Deficiência Intelectual, Visual e Autismo necessitam muito do 
concreto para facilitar sua compreensão. Seria bom, após a leitura do texto, 
conversar com a criança e dar uma volta na rua e/ou no bairro para identificar 
alguns pontos comerciais que existem no bairro onde a mesma mora, mas em 
virtude da necessidade de isolamento social, sugerimos usar o Google Street 
View, onde é possível fazer um passeio virtual pela maioria das ruas da cidade: 
https://www.google.com/streetview/. Também é possível fazer essa exploração 
através da construção de maquetes com materiais recicláveis. 

Após esse momento, aí sim, pode-se fazer a transição do tridimensional par ao 
bidimensional, utilizando mapas impressos ou um jogo de pareamento 
nome/imagem, imagem/produtos, estabelecimento/profissional, nome do 
estabelecimento/letra inicial, (isso utilizando materiais disponíveis em casa – 
encartes/revista/jornais...); é interessante também usar fichas com os nomes dos 
comércios impressos para auxiliar na busca no texto.  

Se a criança não tiver mobilidades nos membros superiores e/ou não se 
comunicar, também podem ser utilizadas pranchas de comunicação alternativa 
e/ou tecnologias assistivas. Pode ser circulado como manda o enunciado, mas 
também pode ser, pintado (com ajuda de engrossadores de lápis, se for preciso), 
ou até mesmo apontado/indicado como a resposta do estudante. 

 



b. COMPLETE AS PALAVRAS COM AS LETRAS QUE FALTAM. UMA 

DICA: SÃO PROFISSÕES QUE APARECEM NO TEXTO.  

c. PINTE AS LETRAS IGUAIS NAS PALAVRAS QUE VOCÊ COMPLETOU NO 

ITEM ACIMA, UTIZANDO UM LÁPIS AMARELO. 

ORIENTAÇÕES:  Para a realização desta atividade é interessante que além das 
orientações já realizadas no quesito anterior, seja feito previamente fichas com 
os nomes das profissões já trabalhadas no texto e nas brincadeiras já  sugeridas 
anteriormente, para que o(a)  estudante possa comparar aos nomes escrito na 
atividade e identifique as letras faltantes. É importante ter sempre materiais 
concretos pra trabalhar com os(as) estudantes (tampinhas de garrafa pet com as 
letras escritas e/ou coladas nelas, tampas de margarinas, de quaisquer outros 
produtos); utilizar alfabeto móvel, recortes e colagens também pode ser outra 
alternativa para realização desta atividade. Pode-se também utilizar o app LELE 
SÍLABAS, LER E CONTAR, LIBRASCORES, todos disponíveis no Catálogo de 
Games e Sites Assistivos no Portal da Educação da Prefeitura do Recife: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

 

2º) OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E CIRCULE O QUE VOCÊ 
ENCONTRA NO SEU BAIRRO. 

ORIENTAÇÕES: Nesta atividade pode ser feito o registro também de forma oral, 
pintura da imagem (com os materiais apropriados a cada condição do(a) 
estudante), ou conforme solicitado. Lembrando que o adulto/leitor deve sempre 
fazer a audiodescrição das imagens para o(a) estudante cego e /ou com baixa 
visão; todos os textos e imagens devem ser ampliados adequadamente a 
percepção visual do(a) estudante com baixa visão ou disponibilizar auxílios 
ópticos e não-ópticos para o mesmo.  

Podem ser disponibilizado objetos concretos (brinquedos) que representem as 
imagens deste quesito para auxiliar aos estudantes cegos, autistas e/ou com 
Deficiência Intelectual, ou mesmo ser feita por parte do adulto a leitura do 
quesito. O uso de imagens REAIS é sempre preferível, uma vez que permite que 
estudantes de diferentes habilidades cognitivas façam o reconhecimento com 
mais facilidade. Pode ser circulado como manda o enunciado, mas também pode 
ser, pintado (com ajuda de engrossadores de lápis, se for preciso), ou até mesmo 
apontado/indicado como a resposta do estudante, ou ainda ser utilizada 
pranchas de comunicação alternativa e/ou tecnologias assistivas.  

 



3º) ESCREVA O NOME DO BAIRRO ONDE VOCÊ MORA. PEÇA AJUDA DE 
ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, SE PRECISAR. 

ORIENTAÇÕES: Com ajuda de um adulto para dizer o nome do bairro, caso a 
criança não saiba, e ainda não esteja alfabetizada, será orientado que ela copie 
o nome do bairro já escrito em uma ficha/ caderno/papel. A criança pode utilizar 
alfabeto móvel. Dependendo da condição da criança (oralizada ou não) pode-se 
mostrar vários nomes de bairros e ela apontar para alguém colar o nome do seu 
bairro. É importante que seja trabalhado com a criança com surdez os sinais do 
nome do bairro e como escrevê-lo com o alfabeto em sinais usando o aplicativo 
ALFABETO LIBRAS, disponível do Catálogo citado anteriormente.  Pode utilizar 
o LIBRÁRIO que traz um leque de jogos que ajudam na aprendizagem da 
LIBRAS.  

Para estudantes cegos é sempre necessário que tenha um adulto leitor ou que 
seja incentivado o uso de um leitor de telas para celular ou computador ( ver 
https://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/ e 
https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-smartphones-e-tablets/ 
). Em caso de imagens, gráficos, mapas, etc.  é preciso que seja feita a descrição 
das imagens propostas na atividade. Para as crianças surdas, pode-se usar 
LIBRAS apontando para a palavra e fazendo os sinais, além de meios de 
comunicação alternativa, fora a prancha de CA com figuras.  

  
4º) LEIA COM ATENÇÃO AS QUESTÕES ABAIXO E CHAME ALGUÉM DA 
SUA FAMILIA PARA TE AJUDAR.  

MAMÃE FOI À PADARIA E COMPROU 10 PÃES.  

a. PINTE A QUANTIDADE DE PÃES QUE A MAMÃE COMPROU NA 
PADARIA. 

b. SOBROU ALGUM PÃO? QUANTOS? 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações dados nos outros quesitos, para melhor 
compreensão de quantidades com crianças com DI, Sínd. Down, ou Paralisia 
cerebral ou até mesmo o Autismo, pode-se utilizar a imagem dos pães, caixas 
de fósforos, peças de  dominó, ou de LEGO, tampinhas de garrafa PET, 
pregadores de roupas, bolinhas de massa de modelar ou mesmo de papel. No 
registro do número de pães que sobraram,  se o estudante não dominar a escrita 
dos números,  pode utilizar a colagem de bolinhas de papel ou palitos de fósforos 
para registrar as quantidades ou mesmo o número que o adulto escreveu em um 
pedaço de papel, desde que o(a) estudante indique qual seja esse número. Os 
estudantes podem responder ao quesito B utilizando a escrita e/u desenho, 
dependendo das condições de cada estudante, ou colagens de figuras 
correspondentes. As figuras devem ser descritas para os estudantes cegos. É 



interessante trabalhar a matemática de várias formas dentre elas através de 
jogos e brincadeiras. Sugerimos o app LER E CONTAR disponíveis no catálogo 
games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação da Prefeitura 
do Recife. Para trabalhar com os números sugerimos os jogos:  

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.DinoTim&hl=pt
_BR   

https://ildetefips2.blogspot.com/2017/04/jogos-em-braille-numeros-e-
formas.html?spref=pi 

5º) MARQUE UM X NOS PRODUTOS QUE COMPRAMOS POR LITRO.  

ORIENTAÇÕES:  Antes de iniciar esta atividade é interessante que o 
adulto/leitor faça uma conversa como estudante e mostre alguns produtos que 
tenham em casa e que são comprados por litro. O adulto/leitor deve fazer a 
audiodescrição das imagens para os estudantes cegos e/ou com baixa visão, 
para estes é importante também adequar textos/imagens a sua percepção visual 
ou utilizar auxílios ópticos e não ópticos. Para estudantes surdos é necessário 
ampliar o vocabulário apresentando novos sinais em Libras. 

Brinque com os estudantes com Deficiência intelectual/autistas e com 
mobilidade reduzida de membros superiores com os líquidos (neste caso a 
água), enchendo ou esvaziando garrafas, copos, copos-medida, etc. Depois da 
atividade lúdica solicitar que o estudante faça seu registro seja através da escrita 
(marcação do X), da prancha de comunicação, tecnologia assistiva, oralidade ou 
mesmo apontando sua resposta. É interessante o registro da realização da 
atividade. 

6º) VOCÊ CONHECE O NOME DA CIDADE REPRESENTADA NA IMAGEM 
ABAIXO? 

a. CIRCULE, NA IMAGEM, O MEIO DE TRANSPORTE QUE ESTÁ NO RIO. 

b. MARQUE UM X EM CIMA DA PONTE. 

c. O QUE TEMOS ABAIXO DA PONTE? 

ORIENTAÇÕES:  Os conceitos de localização explorados na questão podem ser 
primeiramente trabalhados a partir da experiência do estudante com o próprio 
corpo e o espaço em que ela vive.  



Também é possível utilizar outros apoios visuais para ficar os conceitos, por 
exemplo, esse vídeo sobre conceitos espaciais para crianças: 
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk 

 

7º) O TEXTO ABAIXO É UMA MÚSICA QUE FOI FEITA PARA HOMENAGEAR 
A CIDADE DO RECIFE. 

DESCUBRA AS PALAVRAS JUNTANDO OS SÍMBOLOS.  

ORIENTAÇÕES:  

A forma como a questão foi elaborada pode não ser apropriada para crianças 
com deficiência intelectual e algumas crianças autistas devido a questões 
cognitivas e de percepção visual. O ideal, para elas, seria trabalhar o tema 
através de outra atividade, por exemplo, mostrando o vídeo da música citada no 
texto (https://www.youtube.com/watch?v=bCE8oIpm57Y) e trabalhando as 
palavras da questão com um silabário ou alfabeto móvel. 

Para estudantes surdos é interessante iniciar o trabalho com os sinais de 
LIBRAS, contextualizados ao tema trabalhado nesta atividade. Sugerimos esse 
vídeo onde são explicados como foram criados os sinais em Libras de Recife e 
Pernambuco: https://www.youtube.com/watch?v=4wozZSOGwvU  

 

8º) DESENHE UM LUGAR QUE VOCÊ VISITOU COM SUA FAMÍLIA OU 
AMIGOS EM RECIFE. PODE SER PRAIA, PARQUES, MUSEUS, CINEMAS, 
ENTRE OUTROS. 

ORIENTAÇÕES: Assim como no quesito anterior e demais quesitos, é 
importante a leitura por parte do adulto das questões junto com as crianças, caso 
não sejam alfabetizadas, para facilitar as orientações de cada parte da atividade, 
bem como o uso de LIBRAS, dentro daquelas orientações anteriores.  

Neste quesito se pede para desenhar o lugar que foi visitado pela criança e seus 
familiares e/ou amigos. A criança faz o desenho, se não tiver dificuldade de 
motricidade fina nos membros superiores. Se tiver, a família pode mostrar fotos 
para ela apontar ou falar (com ou sem uso de Prancha de Comunicação 
Alternativa) quando identificar o lugar, deve ser mostrado neste caso várias fotos 
de vários locais diferentes. Para estudantes com baixa visão é necessário 
ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua 
percepção visual e/ou utilizar a lupa. Esta atividade também pode ser utilizado o 
app DESENHAR (PAINT FREE) disponível no Catálogo de Games e Sites 
Assitivos do Portal da Educação da Prefeitura do Recife citado anteriormente. 

 



9º) EM NOSSA CIDADE EXISTEM BAIRROS QUE POSSUEM PRAIAS. VOCÊ 
JÁ FOI A UMA PRAIA? JÁ VIU UMA PLACA COMO ESSA? 

MARQUE UM X NO QUE ELA SIGNIFICA. 

ORIENTAÇÕES: Nesta atividade um adulto leitor deve fazer a descrição das 
imagens e ler o texto para a criança. A criança, caso não leia, pode ser orientada 
com relação ao que se pede neste quesito. Se ela não conseguir marcar o X, 
pode-se pedir para ela apontar para a palavra e alguém ajudar na marcação, 
riscar em cima da palavra do jeito que ela conseguir, essas sugestões também 
podem ser dadas a estudantes com Deficiência Intelectual. É interessante utilizar 
o app AUTAPP – AUTISMO disponível no Catálogo de Games e Sites Assistivos 
do Portal da Educação da Prefeitura do Recife, para trabalhar a habilidade de 
pareamento e criar um jogo com cartões para parear bairros de Recife e suas 
praias. 

Também sugerimos que esse tema seja explorado através de uma caixa 
sensorial, que oportunizará o trabalho com linguagem, raciocínio lógico e vários 
conteúdos explorados neste bloco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brincando-eu-aprendo.blogspot.com/2015/08/caixa-sensorial-animais-
aquaticos.html?m=0 

 

 



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. 


