
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O NOME DAS COISAS 

Olá, Professores! 

Nesta proposta de atividade, o estudante assistirá ao vídeo  que fala um pouco 
sobre o nome das coisas e explica que só as pessoas têm sobrenome. Também foi 
solicitado ao estudante responder às questões abaixo. 

1. Escrever o nome completo, circular o nome e pintar o sobrenome. 

Nestas atividades o adulto realizará descrição das imagens do vídeo para os 
estudantes cegos, assim como, a leitura das atividade para aqueles que ainda não 
estão alfabetizados possam  realizar as atividades de forma escrita, oral, com 
utilização de pranchas de comunicação alternativa ou Tecnologia Assistiva  é 
interessante que os estudantes tenham em seu material escolar a ficha com seu 
nome completo e se possível a foto do(a) estudante na mesma. Os estudantes 
podem após visualizar a ficha, utilizar o alfabeto móvel ou recorte e colagem de 
letras registrar seu nome para só depois realizar a escrita do seu nome(a ficha 
auxilia muito ao estudantes com Deficiência Intelectual) e se necessário engrossador 
de lápis (para estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores). 

Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras. No caso, uma pessoa da família 
que já saiba ou a leitura labial, com a introdução de alguns sinais já conhecidos pela 
criança, se ela ainda não tem domínio da Libras, neste caso trabalhar com o alfabeto 
datilológico. É interessante trabalhar com a turma inteira! 
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Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua 
ficha, em tamanho adequado a sua percepção visual.  

Uma atividade bem legal que pode ser realizada com a escrita do nome completo 
e/ou do primeiro nome, seria um quebra cabeça picotado por letras com 
imagem/fotografia do(a) onde ao colocar na ordem correta aparece a imagem dele e 
a escrita de seu nome embaixo. Que poderá ser colada no caderno. 

Outra sugestão é recortar de jornais /ou revistas as letras do nome (e sobrenome) e 
colar no caderno na ordem correta formando o nome, ou utilizar as letrinhas coladas 
em pegadores de roupas para formar o Nome do estudante. Desde que ele tenha 
um nome guia. 

 

2. O estudante deverá dizer se gosta do nome dele e quem o escolheu. 

 

3. Se o estudante não tivesse esse nome, qual nome gostaria de ter? 

 

4. As pessoas da família o chamam por algum apelido? Qual? 

 

5. Se o estudante conhecer algumas das pessoas com nome e sobrenome 
que são citadas na música, escrever o nome delas. 

Após assistir ao vídeo o adulto/leitor deverá conversar com o estudante sobre as 
imagens e os nomes das pessoas e das coisas. Os estudantes poderão responder 
as questões acima de forma escrita, oral, ou através das pranchas de  comunicação 
alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, com uso do LIVOX (para os 
estudantes que receberam para uso pessoal).  

Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras. No caso, uma pessoa da família 
que já saiba ou a leitura labial, com a introdução de alguns sinais já conhecidos pela 
criança, se ela ainda não tem domínio da Libras 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, em 
tamanho adequado a sua percepção visual, ter cuidado também com os contrastes. 

Se os estudantes forem realizar essas atividades de forma escrita use e abuse de 
materiais recicláveis, para construção de alfabeto móvel com tampas de garrafas, 
quadradinhos de papelão, potes de iogurte, etc.. 

Poderá também utilizar recortes de jornais e/ou revistas de letras e colar no caderno 
montando os nomes solicitados nas questões acima. 



 

6. Com a primeira letra do nome, o estudante deve escrever o que se pede 
abaixo: 

- o nome de um brinquedo 

- o nome de uma fruta  

- o nome de um amigo ou amiga  

- o nome de um lugar  
 

Nestas atividades os estudantes podem realizar as atividades de forma escrita (com 
auxílio  de alfabeto móvel), oral, com utilização de pranchas de comunicação 
alternativa ou Tecnologia Assistiva(computadores/tabletes). 

Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras. No caso, uma pessoa da família 
que já saiba ou a leitura labial, com a introdução de alguns sinais já conhecidos pela 
criança, se ela ainda não tem domínio da Libras.  

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

Essa atividade pode ser realizada de forma oral pelo estudante cego e o adulto leitor 
realiza da parte escrita. Outra possibilidade também é trabalhar com a massinha de 
modelar para que o mesmo sinta a forma/escrita da primeira letra de seu nome e 
fale frutas, lugares, brinquedos, etc... com a letra inicial de seu nome. 

Neste quesito o estudante, se não estiver alfabetizado poderá desenhar ou recortar 
e colar imagens para  responder a estas atividades.  

Para os estudantes com dificuldades motoras deve-se disponibilizar materiais 
adaptados para a execução da atividade. (Tecnologia Assistiva de baixo custo), 
assim como, fichas respostas com imagens de várias imagens de: frutas, lugares, 
brinquedos, que possibilitem responder a atividade indicando a suas respostar com 
o apontar.  

Outra atividade que poderá ser realizada é colar a primeira letra do nome do(a) 
estudante escrita em letra bastão caixa alta, para que o mesmo, pesquise, recorte e 
cole figura que iniciam com a mesma letra. 

Pode utilizar também,  para enriquecimento curricular, app, jogos e sites  que estão 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação. ESCOLA GAMES - JOGOS EDUCATIVOS. Segue sugestões: 

https://play.google.com/store/search?q=HAND%20TALK&c=apps&hl=pt_BR 



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraskids&hl=pt_B
R 

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ce.seduc.luzdosaber 

No quadro abaixo, estão presentes os Conteúdos e os Direitos de Aprendizagem 
presentes nesta atividade. 

 

História 

História – Direitos de Aprendizagem  

Reconhecer as identidades sociais; Reconhecer-se como indivíduo dentro de suas 
relações com o sentimento de pertencimento a grupos étnicos, geracionais, 
religiosos e de gênero. 

História – Conteúdo: Construção das identidades: Nome e sobrenome. 

Língua Portuguesa  

LP – Direitos de Aprendizagem 

Ler e escrever, com certa autonomia; Participar de situações de fala e escuta de 
textos orais, destinados à reflexão; Escrever para veicular conceitos e informações; 
Apropriar-se das convenções da Língua Portuguesa; Exercitar a escuta; Ler e 
compreender textos que atendam a diferentes finalidades. 

LP – Conteúdos: Princípios básicos do sistema de escrita alfabética; Clareza, 
objetividade e coerência; Concordância nominal e concordância verbal; Escrita do 
nome e de palavras. 

 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 


