
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO 
DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

BLOCO 6  - Arte e Cidadania 

Anos Iniciais – 1º ano 

1º) COM A AJUDA DE ADULTO, LEIA O TEXTO ABAIXO. 

a. O SENTIMENTO MAIS TRABALHADO NESSA MÚSICA É: 

É interessante, caso a criança seja ouvinte, que ela ouça a música e vá 
acompanhando a letra no texto (se for alfabetizada), depois ela responderá a 
questão solicitada. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o 
texto e ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela responder.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_BrcPZ8WXcI     
https://www.youtube.com/watch?v=zm878wiSPC0  (COM JANELA DE LIBRAS) 

ORIENTAÇÃO: Nesses links, é possível escutar a música com a turma do Balão 
Mágico e no segundo link nós teremos a mesma música cantada , mas também 
interpretada em LIBRAS. É importante que o adulto/leitor faça a audiodescrição 
do vídeo para os estudantes cegos e também com baixa visão; se faz necessário 
ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a 
percepção visual do estudante com baixa visão e/ou utilizar a lupa. Estudantes 
com dificuldades de mobilidade nos membros superiores  e/ou com dificuldades 
comunicacional podem realizar esta atividade oralmente; apontado as respostas 
corretas; com utilização do tablet ou mesmo a comunicação alternativa. 
Utilização dos jogos, também pode ser uma excelente ferramenta para o trabalho 
com os estudantes, sugerimos alguns sites e aplicativos, todos estão disponíveis 



no catálogo de games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação 
da Prefeitura do Recife. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario  e outros 
APPs como : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR  , 
assim como, o AuTapp para trabalhar as emoções com estudantes autistas e 
com Deficiência Intelectual. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gabriel.hahn.autapp&hl=pt_BR 

 

2º) EM SUA OPINIÃO, O QUE É PRECISO FAZER PARA QUE O MUNDO 
SEJA MELHOR? ESCREVA NAS LINHAS ABAIXO AS SUAS IDEIAS. 

ORIENTAÇÃO: A criança, caso não leia, pode ser orientada com relação ao que 
se pede neste quesito. Se ela não conseguir escrever, ela pode utilizar o alfabeto 
móvel, recortar e colar figuras que representem a sua resposta, essas sugestões 
também podem ser dadas a estudantes com Deficiência Intelectual, com 
mobilidade reduzida em membros superiores. O adulto/leitor pode mostrar 
imagens onde mostre ações que podem e que NÃO podem deixar o mundo 
melhor e que a mesma aponte, indique quais suas respostas. É importante 
registrar através de vídeos, fotos, ou mesmo o adulto como escriba. Para 
estudantes com baixa visão é importante ter a ampliação das letras, palavras, 
textos, imagens, mapas, gráficos, etc. e/ou utilizar a lupa. 

 

3º) PINTE OS QUADRADINHOS QUE FALAM DE ATITUDES QUE DEVEMOS 
TER COM O PRÓXIMO PARA QUE O MUNDO SEJA MELHOR. 

ORIENTAÇÃO: 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. 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 outros Aplicativos e sites 
disponíveis no catálogo assistivos no site do Portal da Educação.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario    
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR   , 
assim como, o Autapp para trabalhar as emoções com estudantes autistas e com 
Deficiência Intelectual. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.gabriel.hahn.autapp&hl=pt_BR  

 



4º) REPRESENTE COM UM DESENHO, O QUE OS AUTORES QUISERAM 
DIZER NA ESTROFE ABAIXO. 

ORIENTAÇÃO: Neste quesito é preciso que o adulto/leitor realize a leitura da 
questão e do pequeno texto, para que a criança faça seu desenho que 
representará sua compreensão do texto.  O adulto/leitor pode mostrar imagens 
que possam representar o significado da estrofe lida e imagens que não tenham 
nenhuma ligação com o contexto da estrofe (previamente recortadas) para que 
estudantes com dificuldades motoras, com Deficiência intelectual, Autistas 
possam fazer sua escolha como resposta e colar no local indicado.  Para 
estudantes de baixa visão é importante ter a ampliação das letras, palavras, 
textos, imagens, e/ou utilizar a lupa. Para estudantes surdos realizar a leitura 
fazendo os sinais em libras. Nestes casos é interessante voltar a assistir o vídeo 
com Libras para verificar os sinais. 

 

5º) OBSERVE A OBRA DE HÉCTOR CARYBÉ, UM ARTISTA PLÁSTICO 
ARGENTINO QUE SE NATURALIZOU BRASILEIRO E, EM SEGUIDA, 
RESPONDA ÀS QUESTÕES. Disponível em 
https://br.pinterest.com/pin/468515167468382202/. Acesso em 15.05.2020 

a. ESTE QUADRO MOSTRA UMA ATIVIDADE DE DANÇA. QUE 
ATIVIDADE É ESSA? 

b. QUE POVO TROUXE ESSA DANÇA PARA O BRASIL? 

ORIENTAÇÃO: 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 do texto e 
as orientações dadas nos quesitos. Estudantes com mobilidade reduzida de 
membros superiores , deverá ser auxiliada por um engrossador de lápis ou um 
lápis mais grosso para fazer a marcação adequada, pode-se utilizar um prancha 
de comunicação ou mesmo responder oralmente. Para estudantes de baixa 
visão é importante ter a ampliação das letras, palavras, textos, imagens, assim 
como o adulto deve fazer a audiodescrição da imagem para estudantes cegos e 
de baixa visão que também poderão responder oralmente caso seja necessário. 
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 outros APPs disponíveis no catálogo games e 
sites assistivos do Portal da Educação da Prefeitura do Recife.   

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR 



6º) A CAPOEIRA FOI TRAZIDA PARA O BRASIL PELOS NEGROS, QUE 
VIERAM DA ÁFRICA. VAMOS DESCOBRIR MAIS INFLUÊNCIAS QUE O 
BRASIL RECEBEU DOS NEGROS?  

DESEMBARALHE AS LETRAS E DESCUBRA, ESCREVENDO A PALAVRA 
CORRETAMENTE NA LINHA AO LADO. 

ORIENTAÇÃO: 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 e/ou utilizar a 
lupa. Pode-se utilizar alfabeto móvel, ou sílabas móveis em fichinhas o que 
ajudará bastante aos estudantes seja, DI, TEA, baixa visão, ou com paralisia 
cerebral(que pode utilizar uma prancha inclinada. Para estudantes surdos é 
interessante iniciar o trabalho com os sinais de LIBRAS, contextualizados ao 
tema trabalhado nesta atividade. Sugerimos a utilização dos jogos disponível no 
site do Portal da Educação  da Prefeitura do Recife.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele      

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844            

Sendo esses últimos pra apropriação da escrita - trabalhando com as sílabas. 

 

7º) COM A AJUDA DE ALGUÉM DA FAMÍLIA, LIGUE AS IMAGENS AOS 
SEUS NOMES. TODOS ESSES NOMES SÃO DE ORIGEM AFRICANA.  

ORIENTAÇÃO: Além da criança ligar, ela pode colar tiras de fitas, cordão, pintar 
com tinta, um adulto lê para ela e, com a resposta, o adulto liga (caso a criança 
tenha dificuldade de motricidade nos membros superiores). É importante sempre 
contextualizar o assunto tratado com a vida da criança. Todas as imagens devem 
ter legendas e serem descritas para os estudantes cegos. Para estudantes com 
baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens em tamanho adequado 
a sua percepção visual e/ou utilizar a lupa. Assim como na atividade anterior é 
importante inserir novos sinais de LIBRAS, relacionados ao tema trabalhado. 
Sugerimos a utilização dos jogos disponível no site do Portal da Educação  da 
Prefeitura do Recife. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele     
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 



8º) ESCREVA UMA PALAVRA QUE INICIE COM CADA LETRA DO NOME 
CAPOEIRA. 

ORIENTAÇÃO: Além das orientações dados nos outros quesitos, pode-se 
acrescentar a esse, caso a criança não possa escrever suas hipóteses de escrita 
das palavras, realizar a pesquisa das mesmas e colar ou usar alfabeto móvel 
para montar com ela e depois escrever, dependendo da situação de cada 
estudante. Ou ainda utilizar recortes e colagem de  figuras na resposta . Para 
estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, em 
tamanho adequado a sua percepção visual e/ou utilizar a lupa. Utilização dos 
jogos : ALFABETO KIDS LIBRAS, LELÊ SÍLABAS e LER E CONTAR disponíveis 
no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação 
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 , 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele ,  

 

VAMOS APRECIAR OUTRO QUADRO. 

ESTE É UM AUTORRETRATO DE TARSILA DO AMARAL, UMA PINTORA E 
DESENHISTA BRASILEIRA. ELA DESENHOU A SI MESMA. Disponível em 
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=332&evento=1. Acesso 
em 06.05.2020. 

ORIENTAÇÃO: O adulto leitor deve fazer a audiodescrição da imagem para os 
estudantes cegos ou com baixa visão. 

 

9º) AGORA, PEGUE UM ESPELHO, LÁPIS DE COR, DE MADEIRA OU DE 
CERA, E FAÇA O SEU AUTORRETRATO NO ESPAÇO ABAIXO. 

ORIENTAÇÃO: 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 seu autorretrato. 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 se identificar na foto, deve-se mostrado neste 
caso várias fotos de pessoas da família. Para estudantes com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, em tamanho adequado a sua 
percepção visual e/ou utilizar a lupa. Solicite que o estudante cego toque seu 
próprio rosto para descrever seus sentimentos e suas observações quanto ao 
seu rosto. 

 

 



HORA DA BRINCADEIRA 

10. RECORTE, DA PÁGINA DE RECORTES, AS PEÇAS DO DOMINÓ E 
CONVIDE SUA FAMÍLIA PARA JOGAR COM VOCÊ. ESTE DOMINÓ É 
ESPECIAL. ELE TEM ALGUMAS OBRAS DE TARSILA DO AMARAL 
ESTAMPADAS NAS PEÇAS. 

PARA O DOMINÓ FICAR MAIS DIFÍCIL E DIVERTIDO, VOCÊS PODEM 
DEFINIR QUE, AO JOGAR A PEÇA, O JOGADOR TENHA QUE DIZER O 
NOME DA OBRA. OBSERVE AS OBRAS ABAIXO E APRENDA OS NOMES, 
ANTES DE COMEÇAR O JOGO. Disponível em 
http://portaldaatividade.blogspot.com/2019/10/jogo-de-domino-tarsila-do-amaral.html. Acesso 
em 06.05.2020 

ORIENTAÇÃO: Esse quesito tem dois momentos: o 1º é para a criança observar 
o que está escrito (obras de Tarsila do Amaral), depois montar o dominó das 
figuras (recorte e colagem). Importante continuar usando LIBRAS e 
audiodescrição. Caso a criança tenha dificuldade para recortar e colar (rigidez 
muscular, espasmos...) é importante que o adulto leitor realize essa parte da 
atividade ou utilize-se tecnologia assistiva – tesouras adaptadas para realização 
desta fase da atividade. Para estudantes cegos ou com baixa visão é 
interessante tornar o dominó sensorial, utilizando várias texturas e os mesmos 
possam identificar as peças do dominó, o adulto pode fazer esta parte para a 
criança. Depois é brincar com o dominó com toda a família. Pode perguntar qual 
dessas obras de Tarsila a criança gostou mais. 
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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. 

 

Para fins de adaptação e enriquecimento curricular das atividades, sugerimos, 
como uma alternativa, a utilização do Catálogo de Games e sites acessíveis, que 
pode ser utilizado por estudantes com ou sem deficiência. Ele pode ser acessado 
no site do Portal da Educação: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/catalogo_de_games_e_sites_assistivos_2020_0.pdf 

 

 


