
 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 8 
Anos Iniciais – 2º ano

 



LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO. 

1º) O ASSUNTO PRINCIPAL DO TEXTO ACIMA É: 

ORIENTAÇÕES: 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. O adulto/leitor deve fazer a leitura de 
todo o texto para estudantes com DI, Cegueira, Baixa visão, Autistas. Para 
estudantes de baixa visão é importante ter a ampliação das letras, palavras, 
textos e auxílios ópticos e não-ópticos. 

O material concreto a seguir é uma sugestão para explorar o tema mais 
detalhadamente e visualmente com a criança com déficit cognitivo: 
https://www.elo7.com.br/meu-lugar-no-mundo-atividade-de-localizacao-
geografica/dp/126C0B8  

 

2º) CIRCULE, NO TEXTO, AS PALAVRAS QUE RIMAM COM AS PALAVRAS 
ABAIXO. DEPOIS, ESCREVA- AS NO RETÂNGULO AO LADO. 

ORIENTAÇÕES: É importante que a família brinque com a criança com músicas 
que contenham rimas (como o sapo não lava o pé) – no caso de crianças 
ouvintes (DI/TEA/PC). Para a realização desta atividade é interessante que além 
das orientações já realizadas no quesito anterior, seja feito previamente fichas 
com as palavras que rimam já trabalhadas no texto, para que o(a)  estudante 
tenha um apoio visual e possa comparar as palavras e suas rimas  escritas na 
atividade e identifique as rimas. 

É importante ter sempre materiais concretos pra trabalhar com os(as) estudantes 
(pedaços de papelão escrita e/ou coladas nelas, tampas de margarinas, ou 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, 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  

 

 

 

 

 



 

3º) VOCÊ SABE QUAL É O NOME DO BAIRRO ONDE VOCÊ MORA? 
ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO. 

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 e dependendo da sua condição (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. 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. 
Pode utilizar o LIBRÁRIO que traz um leque de jogos que ajudam na 
aprendizagem da LIBRAS, disponível no site do Portal da Educação da 
Prefeitura do Recife, no endereço citado na questão anterior. 

Para estudantes cegos é sempre necessário que tenha um adulto leitor ou auxílio 
de um leitor de telas para computador ou celular ( 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/ ) 
e em caso de imagens, gráficos, mapas, etc.  é preciso que seja feita a descrição 
das imagens proposta na atividade.  

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual.  

 

EM NOSSO BAIRRO PODEMOS FAZER DIVERSAS ATIVIDADES, 
COMO: BRINCAR NA PRAÇA, MANTER A RUA LIMPA, VISITAR 
UM VIZINHO, FAZER COMPRAS NO MERCADO, IR À ESCOLA, 
IR À PADARIA, À IGREJA. 

4º) OBSERVE AS IMAGENS E PINTE O QUE TEM NO BAIRRO ONDE VOCÊ 
MORA.  

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). Lembrando que o adulto/leitor deve sempre fazer a audiodescrição 
das imagens para o(a) estudante cego e/ou com baixa visão. Podem ser 
disponibilizados 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 descritiva do quesito. 
O registro pode ser pintado como manda o enunciado, mas também pode ser, 
circulado, riscado (com ajuda de engrossadores de lápise outras tecnologias 
assistivas, 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. 

5º) OBSERVE A ILUSTRAÇÃO E RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR. 

a. QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO NA PRAÇA? 

b. CIRCULE AS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM CIMA DO BANCO.  

c. QUANTAS MENINAS ESTÃO BRINCANDO NO ESCORREGADOR?  

d. CIRCULE DE VERMELHO A CRIANÇA MENOR. 

e. MARQUE UM X NA CRIANÇA QUE APARECE DO LADO ESQUERDO DO 
MENINO DE CAMISA AMARELA. 

 

ORIENTAÇÕES: Nesta atividade um adulto leitor deve fazer a descrição das 
imagens para a criança. Caso o(a) estudante ainda não domine a leitura e 
escrita, as respostas podem ser realizadas com o apoio de números móveis (tipo 
alfabeto móvel), recorte de revistas, cartões, etc. Estudantes com pouca 
mobilidade de membro superiores podem utilizar pranchas de comunicação com 
figuras pra identificar o que se pede na imagem. Pode-se utilizar adaptadores de 
lápis e outros instrumentos de baixa tecnologia assistiva para facilitar o registro 
escrito da atividade em questão.  

Com estudantes cegos. Com estudantes surdos é interessante iniciar a 
aprendizagem de novos sinais contextualizados. Sugerimos a utilização do jogo 
e app: LIBRÁRIO e HAND TALK ambos disponíveis no site do Portal da 
Educação da Prefeitura do Recife, no endereço citado anteriormente. 

É interessante brincar com a criança utilizando os conceitos em cima/embaixo; 
direita/esquerda; maior/menor para depois executar a atividade. A imagem 
também poderá ser adaptada e se tonar tátil, desde que passe a ter 
relevos/texturas facilitando a leitura da imagem por um(a) estudante cego.  

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 

 

6º) NO SEU BAIRRO, A SUA CASA ESTÁ LOCALIZADA EM UMA RUA ONDE 
EXISTEM VÁRIAS CASAS. OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E RESPONDA ÀS 
QUESTÕES. 

QUAL O NÚMERO DA CASA COM O TELHADO VERDE?  

QUAL O NÚMERO DA CASA QUE ESTÁ DO LADO ESQUERDO DA CASA 
DE TELHADO VERMELHO? 



QUAL O NÚMERO DA CASA QUE ESTÁ DO LADO DIREITO DA CASA DE 
TELHADO AZUL? 

ORIENTAÇÕES: A criança, caso não leia, pode ser orientada por adulto/leitor 
com relação ao que se pede neste quesito, o mesmo deve fazer audiodescrição 
da imagem e as orientações dadas nos quesitos. 

É importante seguir as orientações dadas quanto a brincar com os conceitos 
direito/esquerdo e também com as cores. Nesse vídeo, acessível em Libras, é 
dada uma sugestão de trabalhar a lateralidade através de uma brincadeira 
simples, que pode ser feita pela família. Estudantes surdos podem obedecer aos 
comandos dados com os sinais de Libras para Direita e Esquerda: 
https://www.youtube.com/watch?v=lFemtK27As0 

O registro dos números pode ser realizado de forma escrita, oralizada, ou mesmo 
indicada pela criança como sua resposta as questões acima. Além de números 
móveis, em Braille, em cartões, podem ser usados objetos como material 
dourado para associar a quantidade ao numeral. Jogos educativos também 
podem aumentar a interatividade e engajamento do estudante com a atividade, 
como esse: https://jogoseducativos.hvirtua.com/memoria-numeros 

 

7º) IMAGINE QUE VOCÊ FOI AO SUPERMERCADO COM A SUA MÃE. 
OBSERVE OS PRODUTOS QUE FORAM COMPRADOS E O PREÇO DE 
CADA UM. DEPOIS, COMPLETE A TABELA PARA SABER QUANTO SUA 
MÃE GASTOU AO COMPRAR OS PRODUTOS. 

ORIENTAÇÕES: Essa atividade exige conhecimento em resolução de 
problemas. É importante ver se a criança já entende esse assunto. Caso não, 
pode-se diminuir os valores, adaptando a questão e usando materiais concretos 
para contagem, inclusive com itens da feira doméstica, para a criança manusear 
e ver o preço de cada um, como sugere a tabela. Se tiver dinheiro de "brinquedo", 
pode utilizar para colaborar na soma dos valores.  

Para as crianças cegas, deve-se usar material concreto: é importante tornar as 
cédulas de papel de brinquedo sensoriais, com algum relevo diferentes para 
cada nota em dinheiro, ou utilizar cédulas reais, explorando uma atividade de 
vida diária, para que o estudante identifique as texturas presentes numa cédula 
que pode manusear de fato no cotidiano. Assim como é recomendável a 
utilização de tampinhas, palitos de picolé, fósforo, bolinhas de papel ou mesmo 
de massa de modelar para auxiliar na contagem.  

Uma maneira de aumentar o engajamento do estudante na atividade é através 
de jogos, como este: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-
cantina-dona-maria 

 

 



8º) OBSERVE A GRAVURA ABAIXO.  

a. VOCÊ CONHECE ESSA CIDADE? ESCREVA NO ESPAÇO O NOME DELA. 

b. MARQUE UM X NOS MEIOS DE TRANSPORTE QUE APARECEM NA 
GRAVURA ACIMA. 

c. QUAL O MEIO DE TRANSPORTE QUE VOCÊ MAIS VÊ NA CIDADE DO 
RECIFE? 

ORIENTAÇÕES:  A criança, caso não leia, pode ser orientada por adulto/leitor 
com relação ao que se pede neste quesito, o mesmo deve fazer a leitura da 
imagem e as orientações dadas nos quesitos.  

Com ajuda de um adulto para dizer o nome da cidade, caso a criança não saiba, 
e ainda não esteja alfabetizada, será orientado que ela copie o nome da cidade, 
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 cidades e ela apontar para alguém colar o nome da sua cidade.  

É importante que seja trabalhado com a criança com surdez os sinais do nome 
da cidade e de meios de transportes sempre de forma contextualizadas. 
Sugerimos a utilização dos aplicativos: LIBRÁRIO e HANDTALK disponíveis no 
site do Portal da Educação da Prefeitura do Recife, já mencionado 
anteriormente. O HANDTALK tem um canal no YouTube onde há um vídeo sobre 
sinais dos meios de transporte: https://www.youtube.com/watch?v=da5w9GT60kE 

Também sugerimos incluir estudantes com déficits cognitivos com jogos como 
este: http://www.escolagames.com.br/jogos/meiosTransporte/ 

 

9º) ESCREVA AS FRASES A SEGUIR, SUBSTITUINDO OS SÍMBOLOS 
PELAS PALAVRAS DO QUADRO ABAIXO. 

ORIENTAÇÕES: A criança, caso não leia, pode ser orientada com relação ao 
que se pede neste quesito. Estudantes com mobilidade reduzida em membros 
superiores, deverá ser auxiliada por um engrossador de lápis. Para estudantes 
de baixa visão é importante ter a ampliação das letras, palavras, textos, e/ou 
utilizar a lupa.  

A forma como a questão foi construída pode ser mais difícilpara estudantes com 
déficits cognitivos ou de percepção visual, ou ainda com transtornos de 
aprendizagem associados a sua deficiência/transtorno. Sugerimos confeccionar 
fichas com as partes das frases para que o estudante com DI/TEA/PC possa 
identificar a paridade dos símbolos e montar a frase como um quebra cabeça, 
caso não consiga realizar a escrita.  

Para estudantes surdos é interessante iniciar o trabalho com os sinais de 
LIBRAS, contextualizados ao tema trabalhado nesta atividade. Sugerimos a 



utilização dos jogos: LIBRÁRIO e LER E CONTAR, disponíveis no site do Portal 
da Educação Da Prefeitura do Recife. Sendo esses últimos pra apropriação da 
escrita - trabalhando com as sílabas. 

 
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. 


