
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hora da história! 

Hoje vamos conhecer a história “As famílias do mundinho”, escrita por Ingrid 
Bisemeyer. Quem vai contar essa história são as professoras Andrezza Carla e 
Isabela Silva, em Libras (Língua Brasileira de Sinais).  
 
Você poderá acessar o link abaixo para assistir ao vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=l3r3Y6LJ73w 
 
 
ORIENTAÇÕES: A versão acessível em Libras do vídeo está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pfW30a9ud0c 
 
o adulto realizará a descrição das imagens do vídeo para os estudantes cegos. É 
importante destacar a importância do diálogo com a criança, de forma a favorecer a 
compreensão do vídeo. 
 
 
Agora, responda às perguntas sobre a história, copiando-as em seu caderno. 

1. As famílias do mundinho eram todas iguais? Como elas eram? 
 

 
2. Na história aparece alguma família que se parece com a sua? Qual a 

família?   
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3. Como você acha que seria o mundinho, se todas as famílias fossem 

iguais? 
 

ORIENTAÇÕES: Os estudantes poderão responder as questões acima 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. 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.  

 
4. Agora, você vai desenhar a sua família em uma folha de papel ofício ou 

numa folha do seu caderno. Não esqueça de colorir! 
 

5. Por fim, você vai escrever um pouco sobre a sua família. Como ela é: 
grande ou pequenina, silenciosa ou barulhenta? Coloque tudo o que 
você achar interessante sobre ela. 
 

ORIENTAÇÕES: O adulto deve orientar e ajudar a criança realizar o desenho, a 
escrita das palavras e do texto. A criança faz o desenho e a escrita com ajuda de um 
adulto, se não houver dificuldade de motricidade fina nos membros superiores. Se 
houver, a família pode mostrar figuras ou desenhos para ela apontar ou falar (com 
ou sem uso de Prancha de Comunicação Alternativa).  Também é possível usar 
recursos de tecnologia assistiva para que o estudante se expresse através de áudio, 
vídeo ou aplicativos de celular/tablet, por exemplo, os jogos e atividades propostos 
nesse site: https://www.smartkids.com.br/trabalho/familia 

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. 

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 como o DESENHAR PAINT FREE. 
 

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. 


