
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COM A AJUDA DE SEUS FAMILIARES, LEIA O TEXTO ABAIXO. 

 

1º RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO. 

2º) VOCÊ GOSTA DE BRINCAR COM SEUS AMIGOS? 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E CIRCULE OS BRINQUEDOS QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA. 

 

ORIENTAÇÕES: Uma maneira alternativa do estudante expressar sua resposta para essa 
questão é através de jogos, como por exemplo, os sugeridos nesta página: 
https://www.smartkids.com.br/trabalho/brincadeiras-tipicas . 

Para os estudantes não alfabetizados e cegos, o adulto faz a leitura do texto, assim como, 
conversa sobre brincadeiras que as crianças podem realizar neste período de isolamento 
social. Colaborando com a marcação do X nos quadrados com as respostas corretas, 
como também CIRCULANDO as figuras, de acordo com o que é solicitado, para o caso de 
crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores. 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. No caso, uma pessoa da família que já 
saiba 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. 
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3º) ESCREVA O NOME DOS BRINQUEDOS QUE VOCÊ CIRCULOU, DO JEITO 
QUE SOUBER. 

4º) CIRCULE A FIGURA CUJO NOME É FORMADO POR TRÊS 
SÍLABAS. 

 

ORIENTAÇÕES:  

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. 
 
Os estudantes podem realizar estes quesitos CIRCULANDO as figuras, com ajuda de um 
adulto de acordo com o que é solicitado, para o caso de crianças com mobilidade reduzida 
nos membros superiores. 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS para explicar a questão. No caso, uma 
pessoa da família que já saiba a leitura labial, com a introdução de alguns sinais já 
conhecidos pela criança, se ela ainda não tem domínio da LIBRAS.  

 

5º) ESCREVA O NOME DE 5 BRINCADEIRAS BOAS DE FAZER JUNTO COM A 
FAMÍLIA E QUE MOVIMENTE BEM O CORPO. 

 

ORIENTAÇÕES:  

O estudante, além dos jogos sugeridos acima,  também pode escrever as palavras com um 
alfabeto móvel e apontar as palavras e sílabas com auxílio de Tecnologia Assistiva debaixo 
custo, como por exemplo, comas ideias sugeridas nesta página: 
https://www.soescola.com/2019/08/ideias-de-jogos-para-alfabetizacao-com-materiais-reciclaveis.html 
 

As crianças podem realizar este quesito DESENHANDO as figuras, com ajuda de um adulto 
de acordo com o que é solicitado, para o caso de crianças com mobilidade reduzida nos 
membros superiores. Podem ser coladas figuras, substituindo a escrita. Usar LIBRAS para 
as crianças surdas e utilizar também a Comunicação Alternativa, de forma a favorecer a 
compreensão do que se pede. 

 

6º) LEIA EM VOZ ALTA A PALAVRA ABAIXO. 

ESCREVA, EM CADA QUADRADINHO, AS SÍLABAS QUE FALTAM PARA 
COMPLETAR O NOME DA PALAVRA DOMINÓ.  



ORIENTAÇÕES: Para o caso de crianças com mobilidade reduzida nos membros 
superiores, o leitor/adulto pode escrever nos quadrados as sílabas. O uso de pedras de 
dominó, caso tenham em casa, ajudará na realização desta atividade, inclusive pode-se 
construir um dominó para a criança, como o que está nesta página: 
https://clubinhodolivrosoletrando.wordpress.com/2017/06/17/domino-duplo-gigante-com-cx-de-leite/ 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS para explicar as questões. No caso, uma 
pessoa da família que já saiba 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. Para estudantes 
com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho 
adequado a sua percepção visual. 

 

7º) CONTE TODOS OS PONTINHOS QUE TÊM NA PEDRA DE DOMINÓ ABAIXO 
E ESCREVA O NÚMERO NO RETÂNGULO. 

ORIENTAÇÕES:  

Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é 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: 
DINOTIM, TERAPIA DA LINGUAGEM E COGNIÇÃO MITA 
 

Com relação a este quesito, pode ser utilizado números tipo alfabeto móvel, como também 
recursos concretos para a criança contar, como palitos ou tampinhas e, depois registrar o 
número resultado da contagem. Além, claro, das orientações dadas em quesitos 
anteriores, sejam para crianças surdas ou cegas e que também tenham mobilidade 
reduzida.  

O uso de pedras de dominó, caso tenham em casa, ajudará na realização desta atividade. 

 

8º) LEIA A PARLENDA COM SEUS FAMILIARES. 

a) PROCURE, NA PARLENDA, AS PALAVRAS QUE RIMAM E PINTE-AS 
OBEDECENDO AS CORES INDICADAS ABAIXO. 
 

 DE AZUL, A PALAVRA QUE RIMA COM OURO. 
 DE AMARELO, A PALAVRA QUE RIMA COM BARRO. 
 DE VERDE, A PALAVRA QUE RIMA COM VALENTE. 
 DE VERMELHO, A PALAVRA QUE RIMA COM FRACO. 
 DE MARROM, A PALAVRA QUE RIMA COM FUNDO. 
 DE ROSA, A PALAVRA QUE RIMA COM MUNDO. 
 



ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, deve-se explicar a parlenda Para 
estudantes cegos deve-se fazer a descrição do que se fala no texto e dar a possibilidade de 
resposta oral, escrita em braile ou escrita convencional. Utilizar LIBRAS com os sinais das 
cores para as crianças surdas e utilizar o alfabeto móvel. Tais sinais são trabalhados no 
aplicativo LIBRASCORES, do 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 ) 

 

9º) VOCÊ SABE QUE DIA DA SEMANA É HOJE? 

      PINTE O RETÂNGULO QUE INDICA O DIA DA SEMANA. 

ORIENTAÇÕES: Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é explorar a rotina do 
estudante utilizando apps, jogos e sites como os 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 
Sugestões: AUTISMO PROJETO INTEGRAR e TEACCH.ME 
 
Novamente, o adulto deve ler o enunciado para a criança, caso ainda não esteja 
alfabetizada para que possa realizar o que se pede. O uso de um calendário que tenham em 
casa para mostrar à criança os dias da semana será de grande importância. Pode-se 
também construir um calendário semanal com o estudante). 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.   

 

VOCÊ JÁ BRINCOU DE AMARELINHA?  

10º) DESENHE NO CHÃO UMA AMARELINHA IGUAL A ESSA E CONVIDE SEUS 
FAMILIARES PARA BRINCAR. 

 
AGORA, COMPLETE A SEQUÊNCIA COM OS NÚMEROS QUE ESTÃO NA 
AMARELINHA. 

 
ORIENTAÇÕES: Além das orientações dados nos outros quesitos, é interessante até 
desenhar uma amarelinha com a criança, ou no chão ou até mesmo num papel, e caso a 
criança não possa escrever suas hipóteses de escrita dos números, realizar a pesquisa 
das mesmas e colar. Para estudantes cegos, fazer uma versão sensorial da amarelinha, 
como a disponível nesse site: http://www.magnumburitis.com.br/noticias-interna/amarelinha-sensorial   
 
 



 
 

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. 


