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Atividade – Fazendo descobertas! 

Nessa atividade, sugerimos o vídeo do Show da Luna, em “Verde por fora, vermelha por dentro”, 
que pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=sqajPombfAI . Nele será 
abordado o assunto plantas trepadeiras rastejantes, como a melancia. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: Para os estudantes cegos, o adulto faz a descrição das imagens e 
conversar sobre o assunto abordado para favorecer a compreensão e o entendimento por 
parte dos alunos. 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Porém, se a criança ainda não tem 
domínio da LIBRAS, uma pessoa da família pode utilizar a leitura labial e/ou o uso de 
alguns sinais familiares já conhecidos pela criança. 

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

A sugestão de vídeo a seguir trabalha os sinais em Libras de várias frutas e suas 
respectivas plantas: https://www.youtube.com/watch?v=OCJB-EMvuCU 

 

 
Você viu que as melancias nascem no chão? Pois é, o nome de plantas como essas de onde 
nascem as melancias são trepadeiras rastejantes. 

Agora, vamos fazer uma atividade! 

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

ATIVIDADE 30 DE JULHO  

Anos Iniciais – 1º ano



 

1. Escreva os nomes das frutas em seu caderno e responda, ao lado de cada nome, se elas 
nascem no chão ou em árvore. (se não souber, peça a ajuda de um adulto) 

ABACATE  ABACAXI  

BANANA  JACA  

LIMÃO  MAMÃO  

MELÃO  MORANGO  

 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da 
atividade se solicita uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a Prancha de 
CA, LIBRAS e descrição, não apenas para a compreensão, mas para a realização da tarefa, 
que pode ser respondida oralmente. Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão 
pode-se utilizar apps, jogos e sites  que estão disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos disponível no site do Portal da Educação: 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf. Seguem sugestões: 
ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, LER E CONTAR, LELÊ SÍLABAS. 

Mostrar figuras ou objetos em forma de frutas que se tenha em casa, para ajudar a criança 
a descrever o que se pede, será bem vindo. No site 
http://www.escolagames.com.br/jogos/frutas/?deviceType=computer há um jogo 
abordando o conteúdo FRUTAS. A criança aprenderá brincando. 

 

2. Pegue uma folha de papel ofício, pode ser do caderno também, e escreva o nome M E L A N C 
I A com letras grandes. 

 Recorte e separe as letras. Embaralhe-as e tente formar o nome melancia de novo. 

 Tente formar outras palavras com as letras dessa palavra. 

 Agora, escreva, em seu caderno, as palavras que você conseguiu formar. 

 

ORIENTAÇÕES: Com a colaboração de um adulto, a criança realiza a atividade. Caso ela 
apresente mobilidade reduzida nos membros superiores que dificultem  o ato de cortar, 
pode ser utilizado o alfabeto móvel ou recursos de tecnologia assistiva, como uma tesoura 
adaptada. 

 

Uma maneira de responder a questão com apoio visual, o que pode ser importante para 
estudantes autistas ou com Deficiência Intelectual, é responde-la montando um quebra 
cabeça como este abaixo, com uma imagem de melancia: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


