
 

BLOCO DE ATIVIDADES 05 

COM SUGESTÕES DE ADAPTAÇÕES DAS ATIVIDADES 
PARA OS ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ANOS INICIAIS - 1º ANO 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para os estudantes não alfabetizados e cegos, o adulto faz a descrição 
das imagens de apoio ao texto e leitura do mesmo, assim como conversa 
sobre brincadeiras que as crianças podem realizar neste período de 
isolamento social. 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. É importante destacar a importância do diálogo 
com a criança, podendo utilizar também a Comunicação Alternativa, de 
forma a favorecer a compreensão do texto. Isso será importante para a 
realização do próximo quesito.  Para estudantes com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho 
adequado a sua percepção visual.  Sugestão: Utilização do JOGO 
PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS  disponível no catálogo games e sites 
assistivos disponível no site do Portal da Educação. ESCOLA GAMES - 
JOGOS EDUCATIVOS 
http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/?deviceTyp
e=computer   

 



 

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 atividades vivenciadas em família 
neste período e a escrita de um texto. A criança faz o desenho, se não 
tiver dificuldade de motricidade fina nos membros superiores. Se tiver, a 
família pode mostrar figuras ou desenhos para ela apontar ou falar (com 
ou sem uso de Prancha de Comunicação Alternativa).   Para estudantes  
com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, 
mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual.  Utilização dos 
jogos : ABC AUTISMO  e ALFABETO KIDS LIBRAS disponíveis no 
catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=
pt_BR   e  
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR      

 

 



 

Como tem espaço embaixo dessa página, a sugestão é pedir que as 
crianças desenhem o que gostam de fazer e o adulto também pode 
orientar nas palavras que significam as atividades que elas gostam de 
realizar, ajudando-a a marcar o X, caso não tenha dificuldade de 
motricidade nos membros superiores. Para as crianças surdas, pode-se 
usar LIBRAS apontando para a palavra e fazendo os sinais, além de meios 
de comunicação alternativa, fora a prancha de CA com figuras.   Para 
estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Neste quesito, as crianças podem completar com desenhos , pode 
recortas as palavras e colar nos espaços corretos, desde que um adulto 
faça o papel de leitor (neste caso deve ir em anexo junto com o bloco de 
atividades a filha com as palavras em anexo, ou mesmo as letras para 
formação das palavras). Para as crianças surdas, pode-se usar LIBRAS 
apontando para a palavra e fazendo os sinais, além de meios de 
comunicação alternativa, fora a prancha de CA com figuras.   Para 
estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual.  
Utilização dos jogos : ABC AUTISMO  e ALFABETO KIDS LIBRAS 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível no site do 
Portal da Educação. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=
pt_BR  e  
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O adulto colabora com a leitura e a criança faz o que se pede. Para as 
crianças surdas, o uso da Libras é importante, mesmo que sejam apenas 
os sinais referentes às imagens, sem formação de frases, caso ainda 
esteja em processo de aprendizagem da língua. Se faz necessário a 
descrição das imagens com riqueza de informações para estudantes 
cegos . Sugestão de unir as figuras lado a lado, desde que as figuras 
tenham texturas. Para estudantes  com baixa visão é necessário ampliar 
letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  
percepção visual.  Utilização dos jogos : ABC AUTISMO  e ALFABETO 
KIDS LIBRAS disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível 
no site do Portal da Educação.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR   e 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fastudios.divercaoace
ssivel&hl=pt_BR  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente, o adulto deve ler o enunciado para a criança, caso ainda não 
esteja alfabetizada para que possa realizar o que se pede. Para 
estudantes cegos deve-se fazer a descrição de cada figura citando nome, 
formato, cor, etc. Podendo usar Libras para crianças surdas, pranchas de 
CA. Para crianças com dificuldade de motricidade fina ou paralisia 
cerebral (PC) que tenham ocasionado má coordenação motora, rigidez 
muscular, fraqueza muscular e tremores, pode-se utilizar objetos para 
elas apontarem ou segurarem, caso não possam utilizar lápis, mesmo que 
tenha engrossador. Isso vale para as outras atividades dos quesitos 
anteriores e posteriores. Para estudantes com baixa visão é necessário 
ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho adequado a sua  percepção 
visual.  Utilização dos jogos : ABC AUTISMO  e ALFABETO KIDS LIBRAS  
e DIVERSÃO ACESSÍVEL PARA CEGOS, disponíveis no catálogo games e 
sites assistivos disponível no site do Portal da Educação.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR   e 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fastudios.divercaoace
ssivel&hl=pt_BR   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente, ler para a criança que não está alfabetizada, para que possa 
concluir a atividade. Caso apresente dificuldades na coordenação motora 
que a impeça de desenhar, pode ajudar na pesquisa de imagens e colar 
no local determinado. Utilização dos jogos : ABC AUTISMO  e ALFABETO 
KIDS LIBRAS disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível 
no site do Portal da Educação.  Para estudantes com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, em tamanho adequado a sua  
percepção visual. 

 



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. Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, 
textos, imagens, g em tamanho adequado a sua  percepção visual.   
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  , 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR   

 

 



 

Neste aqui, pode-se usar colagem para colocar as figuras no carrinho. Na 
escrita, utilizar o alfabeto móvel, favorecendo a formação das palavras e a 
hipótese de escrita. Sempre utilizar LIBRAS para as crianças que fazem 
uso desta língua. Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar 
letras, textos, imagens, em tamanho adequado a sua percepção visual e 
para estudantes cegos se faz necessário a descrição da imagem.   
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   , 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.joao.alfabetolibraski
ds&hl=pt_BR  



 

 

Neste quesito é interessante, caso tenha em casa, dinheiro de papel, para 
a criança manusear os valores (mesmo que seja de "brinquedo"), porque 
irá favorecer quando ela for analisar qual alimento é custa menos (mais 
barato). Pode-se encaminhar ficha com imagens de dinheiro para recorte 
e utilização de material concreto nesta atividade.  Para estudantes  com 
baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho 
adequado a sua  percepção visual essa atividade inclusive se com as 
notas verdadeira sé muito importante para o estudante cego, pois ele 
estará exercitando para o uso na vida diária; as imagens devem ter a 
descrição por parte de adulto para que o estudante compreenda e execute 
a atividade proposta. 

 



Nessa atividade 
pode-se usar cordão 
mais fino ou 
massinha de 
modelar para colar 
em cada caminho, e 
um cordão mais 
grosso cobrindo 
todos os 
delimitadores de 
caminhos, para que 
o mesmo entenda 
que ali é a parede 
que delimita os 
espaços. Outra 
forma seria a 
utilização de lego 
para montar o 
mesmo labirinto. 
Usar, sempre que 
possível, lápis com 
engrossador, para 
que a criança tenha 
mais firmeza ao 
segurar o lápis e 
conseguir seguir o 
caminho de cada 
pessoa até sua casa.  
Para estudantes  
com baixa visão é 
necessário ampliar 
letras, textos, 
imagens,  em tamanho adequado a sua  percepção visual.; já para o 
estudante cego se faz necessário transforar esse labirinto em um labirinto 
tátil, pode-se utilizar objetos simples encontrados na própria residência 
do estudante, como sugerido cama. Segue o link abaixo para elaboração 
de outros labirintos táteis fáceis de ser feitos em casa. 
https://www.nbp.org/ic/nbp/programs/gep/pete/pete-mazes.html, 
https://www.google.com/search?q=como+elaborar+labirintos+para+estud
antes+cegos&rlz=1C1SQJL_pt-
BRBR806BR806&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oS-
k334gS84xHM%252Ci4hbrtzQUhtf7M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kRZilBHxc9aH34NtbN7wD0mIeX3Tg&sa=X&ved=2ahUKEwiev4iJtKDqAhW
dGrkGHZCVALsQ9QEwA3oECAUQCQ&biw=1366&bih=657#imgrc=oS-
k334gS84xHM   

 



 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 


