
 

BLOCO DE ATIVIDADES 05 

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

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ANOS INICIAIS - 3º ANO 



ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS E/OU RESPONSÁVEIS DO (A) 
ESTUDANTE PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL:  

Considerando as orientações pedagógicas para o período de isolamento 
social publicadas pela Secretaria de Educação do Recife, bem como o Ofício 
Circular n.º 110/2020, as orientações quanto às atividades devem ser dadas em 
conjunto pelos professores do Atendimento Educacional Especializado e 
professores de sala regular comum através dos meios de comunicação 
escolhidos por cada unidade escolar, considerando a realidade particular de sua 
comunidade e as características individuais de cada estudante. 

 A Gerência de Educação Especial soma a essas orientações, algumas 
recomendações, quais sejam: 

● Crie uma rotina de horário e local para realização das atividades. 
● Dê um retorno sobre as orientações recebidas pelo(a)  professor (a) da 

turma e/ou o (a) professor(a) do Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) da unidade escolar sobre como foi o desenvolvimento da 
atividade: se o estudante conseguiu realizar oralmente, se fez com 
ajuda, se realizou parcialmente, se fez por meio de desenhos, sinais, 
objetos concretos, entre outros. Quando não for possível escrever as 
respostas, procure registrar com fotos ou áudios o que foi feito. É de 
grande importância o retorno desses registros a fim de que seja feita a 
avaliação do estudante. 

● Se houver dúvidas ou dificuldades na realização de qualquer uma das 
atividades propostas, procurar o (a) professor (a) da turma e/ou o (a) 
professor(a) do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da 
unidade escolar para buscar outra alternativa na realização dessas 
atividades. 

● Dê auxílio, se necessário,  mas quem deve realizar as atividades é o 
estudante. Algumas formas de auxiliar podem ser: ler pausadamente os 
enunciados das questões, separar com antecedência os materiais que 
serão necessários, descrever as imagens para estudantes com 
deficiência visual, adaptar objetos para que o estudante com mobilidade 
reduzida possa apontar as respostas certas, e outras dadas pelos 
professores.  

● Quando for explicar algo ao estudante, use frases curtas e diretas, 
deixando bem claro o que se espera dele. Quando fizer uma pergunta 
ou disser algo para o estudante, tenha paciência, aguarde e permita que 
ele tenha o tempo necessário para processar a informação antes de 
responder.  

● Elogie o estudante quando ele realizar as atividades. Caso não consiga 
fazer tudo, divida a atividade em partes e passos menores, e peça para 
ele fazer uma parte de cada vez, elogiando cada parte que conseguir 
concluir. Tente envolvê-lo o máximo possível na atividade, mas não o 
force quando ele demonstrar cansaço. 



● Atente para as orientações do(a) professor(a) do AEE quanto ao uso de  
recursos de tecnologia assistiva que você dispõe, como computadores, 
tablets, celulares, aplicativos, e outros, pois isso pode ser bastante 
motivador para a participação do estudante. 

● Quando um livro ou texto for mais longo do que o estudante consiga 
acompanhar, não é necessário ler exatamente o que está escrito, você 
pode resumir e adaptar para algo que seja do interesse da criança. Você 
pode usar fantasias, bonecos e brinquedos para contar histórias curtas.  

● Se o estudante apresentar comportamentos considerados agressivos, se 
recusar a fazer a atividade ou demonstrar impaciência, analise o que 
pode tê-lo levado a se sentir assim, dê uma pausa para o estudante ter a 
chance de organizar os pensamentos e emoções, e busque formas de 
modificar o ambiente (há excesso de sons, de pessoas circulando, neste 
horário ele está mais agitado ou com sono?).  

● Encoraje o estudante a inventar suas próprias adaptações, e observe 
como ele pode fazer o melhor possível com os materiais e recursos 
disponíveis. 

● 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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesta atividade um 
adulto leitor deve 
fazer a descrição da 
imagens e ler o 
texto para a criança. 
Caso o estudante 
ainda não domine a 
leitura e escrita, as 
respostas podem 
ser realizadas com 
o apoio de  alfabeto 
móvel, recorte de 
revistas dos nomes 
dos animais, letra a 
letra, ou mesmo a 
imagem dos animais 
citados. Estudantes  
com pouca 
mobilidade de 
membro superiores 
podem utilizar 
pranchas de 
comunicação com 
figuras pra 
identificar os 
animais que 
aparecem na 
imagem, o mesmo 
pode ser realizado 
com estudantes 
com Deficiência intelectual. Com estudantes cegos pode-se utilizar  as 
ferramentas da internet onde são projetados os sons que os animais emitem. 
Na mesma atividade o adulto pode conversar sobre os cuidados com os 
animais e pode-se registrar a escrita ou solicitar o desenho dos cuidados . Com 
estudantes surdos é interessante iniciar a aprendizagem de novos sinais 
(animais de domésticos). Todas as imagens devem ter legendas e serem 
descritas para os estudantes cegos.  Para estudantes  com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho 
adequado a sua  percepção visual. Utilização dos jogos : LIBRÁRIO disponível 
no site do Portal da Educação  Utilização dos jogos : LIBRÁRIO - APP  
disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação.   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario  
e outros APPs como : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR . 

 

 



 

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 o  seu animal de estimação ou o que gostaria de ter. 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 daEducação. 
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.alfabetolibraskids&hl
=pt_BR . 



 

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. No registro 
dos números de  letras e sílabas se o estudante não dominar a escrita dos 
números pode utilizar a colagem de bolinhs de papel ou palitos de fósforos para 
registrar as quantidades. Ou ainda utilizar dessenhos para a resposta da última 
coluna. 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.alfabetolibraskids&hl
=pt_BR para trabalhar com os números  sugerimos o jogo: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.DinoTim&hl=pt
_BR  



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 
melhor compreensão de 
quantidades com crianças com 
DI, Sínd. Down, ou Paralisia 
cerebral ou até mesmo o 
Autismo, pode-se utilizar a 
imagem dos animais e um 
empilhamento decaixas de 
fósforos, ou de peças de dominó, 
ou de LEGO, tampinhas de 
garrafa PET, para ajudar a 
construir um gráfico concreto . No 
registro dos números  se o 
estudante não dominar a escrita 
dos números pode utilizar a 
colagem de bolinhs de papel ou 
palitos de fósforos para registrar 
as quantidades. Os estudantes 
podem responder aos quesitos A 
e B utilizando a escrita e/u desenho, dependendo das condições de cada 
estudante, ou colagens de figuras correspondentes. Para estudantes  com 
baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, g em tamanho 
adequado a sua  percepção visual.  As  figuras devem ser descritas para os 
estudantes cegos. O gráfico dve ter legenda. 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.alfabetolibraskids&hl
=pt_BR   para trabalhar com os números  sugerimos os jogos : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.DinoTim&hl=pt
_BR  e http://artescrika.blogspot.com/2015/02/eva-numeros-em-
braille.html?spref=pi 

 

 

 



 

Nesta atividade o adulto/leitor deve fazer toda a leitura do texto e descrever a 
imagem para o estudante cego, assim como os círculos  possam ter relevo 
para auxiliar na delimitação de espaços. Para estudantes  com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho adequado a sua  
percepção visual.  Se o estudante tiver mobilidade reduzida nos membros 
superiores, para executar essa atividade o adulto vai fazendo a leitura das 
frases e o estudante com uso ou não de adaptadores de lápis de cor ou mesmo 
de pincéis, ou outras tecnologias assistivas que substitua,  possa pintar os 
círculos. 

 

 

 

 

 



 

Nesta atividade o adulto/leitor deve fazer a audiodescrição da   imagem para o 
estudante cego. Para estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, 
textos, imagens,  em tamanho adequado a sua  percepção visual. Toda 
imagem deve ter legenda. Se o estudante tiver mobilidade reduzida nos 
membros superiores, para executar essa atividade o adulto vai fazendo a 
leitura e o estudante  vai registrando, através da escrita (utilizando o auxílio de 
alfabeto móvel, recortes das palavras ou dependendo da situação do estudante 
através do desenho a sua resposta. 

 

 

 



 

O adulto leitor da as coordenadas da atividade. Para estudantes  com baixa 
visão é necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho adequado a 
sua  percepção visual. Para estudantes com cegueira pode-se utilizar o caça-
palavras adaptado com a escrita em Braille. Com estudantes surdos é 
interessante ampliar o universo de sinais de animais (domésticos, do campo, 
vertebrados e invertebrados). Para estudantes com baixa visão e DI pode-se 
adaptar a cruzadinha para uma reciclável. 
http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2016/06/   e 
http://oficinadelibras.blogspot.com/2012/08/sugestoes-de-materiais-
pedagogicos-para.html  

 

 

 

 

 



 

O adulto leitor da as coordenadas da atividade. Para estudantes  com baixa 
visão é necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho adequado a 
sua  percepção visual. Para estudantes com cegueira pode-se utilizar a 
cruzadinha adaptada com a escrita em Braille. Com estudantes surdos é 
interessante ampliar o universo de sinais de animais (domésticos, do campo, 
vertebrados e invertebrados). Para estudantes com baixa visão e DI pode-se 
adaptar a cruzadinha para uma reciclável com utilização do alfabeto móvel. 
http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2016/06/  ; 
https://www.google.com/search?q=jogos+em+braille+para+confeccionar&rlz=1
C1SQJL_pt-
BRBR806BR806&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zuEK5163XLrHCM%252CO
81CH-GG36RG8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kTEvCoaIQs1lVCTxc6f_zhc2GLm6g&sa=X&ved=2ahUKEwit48fUxrzqAhWjLLk
GHZMwAKsQ9QEwBnoECAkQHQ&biw=1366&bih=657#imgrc=zuEK5163XLrH
CM     e http://oficinadelibras.blogspot.com/2012/08/sugestoes-de-materiais-
pedagogicos-para.html  

 



 

Nesta atividade o adulto/leitor deve fazer a audiodescrição da   imagem para o 
estudante cego e a leitura do texto. Para estudantes  com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho adequado a sua  
percepção visual. Toda imagem deve ter legenda. Se o estudante tiver 
mobilidade reduzida nos membros superiores, para executar essa atividade o 
adulto vai fazendo a leitura e o estudante  vai registrando, através da escrita 
(utilizando o auxílio de alfabeto móvel, recortes das palavras ou dependendo 
da situação do estudante através do desenho ,assim como, pode também 
localizar em fichas de figuras (que podem estar em relevo para auxiliar 
estudantes cegos) das palavras que rimam para posteriormente registrar as 
suas  respostas.  



 

Nesta atividade o adulto/leitor deve fazer a audiodescrição das   imagens para 
o estudante cego e a leitura do comando da atividade. Para estudantes  com 
baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens,  em tamanho 
adequado a sua  percepção visual. Toda imagem deve ter legenda. Se o 
estudante tiver mobilidade reduzida nos membros superiores, para executar 
essa atividade ele deve ter pra auxiliá-lo engrossador de lápis, se acaso for 
necessário, assim como a parte do desenho visível pode estar em relevo (feito 
com massinha de modelar ou barbante/cordão, para que o estudante com 
cegueira perceba e possa auxiliá-lo  na atividade proposta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 


