
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O dia e a noite 

  

Na história que vamos assistir, algo aconteceu quando a lua encontrou o sol. 
Vamos descobrir? Basta clicar no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=qu52LCBc_2U  

 

ORIENTAÇÕES: Nesta atividade o adulto realizará a descrição das imagens do 
vídeo para os estudantes cegos, assim como, a leitura das atividades para que 
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 importante destacar a importância do diálogo com a criança, de forma a 
favorecer a compreensão do vídeo.  

Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras, sinais familiares ou leitura labial, 
com apoio de uma pessoa da família que já se comunica com o estudante.  
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Gostou da história? Agora, vamos aprender um pouco mais realizando as 
atividades a seguir. 

1. Pegue uma folha de ofício ou de caderno e faça uma linha para dividi-
la ao meio. De um lado da folha, desenhe o céu de dia e uma 
atividade que você faça pela manhã e, do outro lado, desenhe o céu à 
noite e uma atividade que você faça nesse horário.  

 

ORIENTAÇÕES: Uma outra maneira do estudante realizar a atividade é através 
desse jogo https://www.cokitos.pt/dia-e-noite/play/ , no qual ele criará cenários para 
o dia e para a noite apenas deslocando os objetos. Estudantes cegos podemos e 
expressar oralmente, fazendo menção às atividades e sensações do dia e da noite. 

Para os estudantes com dificuldades motoras deve-se disponibilizar materiais 
adaptados para a execução da atividade, como engrossador, ponteiras, fichas com 
as respostas para apontar, etc. (Tecnologia Assistiva de baixo custo). Também há a 
possibilidade de um adulto poderá registrar de forma escrita as respostas dadas pelo 
estudante de forma oral. 

 

2. Agora, com a ajuda de um adulto, faça uma lista com o nome de 
todos os elementos que você desenhou. 

ORIENTAÇÕES: Os estudantes poderão responder a questão de forma oral, com 
auxílio de alfabeto móvel ou através das pranchas de comunicação alternativa e/ou 
utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares. Poderão fazer a 
associação da imagem com a palavra inteira ou construí-la com o silabário ou 
alfabetário. Os estudantes surdos também podem associar os sinais de Libras 
correspondentes a cada imagem e palavra escrita. 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua 
ficha, em tamanho adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o 
contraste das cores, o que pode ser feito utilizando um papel celofane amarelo sobre 
o texto. 

 

3. Com as palavras escritas, vamos responder aos itens abaixo. 

● Escreva a quantidade de letras ao lado de cada palavra. 

● Circule a palavra com menos letras.  

● Passe um traço embaixo da palavra com mais letras. 

● Separe as sílabas de todas as palavras. 

Dica: Se você estiver em contato com alguém da escola, pode tirar uma foto da 
atividade que fez e mandar para esta pessoa. 



 

ORIENTAÇÕES: Sugerimos escolher no Catálogo de Games e Sites Assistivos, 
disponível no Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativo
s_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf ), um 
aplicativo que trabalhe letras e sílabas, como o LELÊ SÍLABAS, ABC AUTISMO, 
entre outros.  

 

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. 


