
 

BLOCO DE ATIVIDADES 05 

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

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ANOS INICIAIS - 4º ANO e “ACELERA” 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esse texto é uma música. É interessante, caso a criança seja ouvinte, que ela 
ouça a música e vá acompanhando a letra no texto (se for alfabetizada), depois 
ela responderá a questão solicitada, de forma escrita ou oral. Caso seja surda, 
utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na escrita das respostas 
ou escrever o que ela responder. Link : 
https://www.youtube.com/watch?v=EUyaQfPexKo. Nesse link, enquanto a 
criança escuta a música, aparecem imagens relativas à letra. Para as crianças 
cegas, pode-se colocar para ela escutar e explicar as imagens (adulto) e 
conversarem sobre o que ela entendeu da letra e, depois, escrever sua fala 
(relacionada a cada quesito). 



Link : https://www.youtube.com/watch?v=EUyaQfPexKo .  Nesse link, enquanto a criança 
escuta a música, aparecem imagens relativas à letra. Para as crianças cegas, pode-se colocar 
para ela escutar e explicar as imagens e conversarem sobre o que ela entendeu da letra e, 
depois, escrever sua fala (relacionada à cada quesito). Para ajudar no quesito 6, pode ser visto 
vídeo no Youtube sobre os rios de Recife e do Estado. A criança compreenderá melhor o 
assunto, o que favorecerá na escrita ou na construção do texto de forma oral. É importante a 
audiodescrição dos vídeos ou figuras sobre os rios (características principais) para a criança 
cega. Como também o uso da LIBRAS, para as surdas. Dependendo da condição apresentada 
pela criança, em vez do texto escrito, pode ser feito desenho ou pesquisa, recorte e colagem 
de imagens. 



 

Nessa atividades podemos acrescentar o link do vídeo sobre Jardim Botânico 
(EU CURTO RECIFE) https://www.youtube.com/watch?v=7iobDDRYvmw . 
Seguindo a mesma orientação: para crianças cegas fazer a audiodescrição, 
para as surdas ajudar a compreensão com LIBRAS ou leitura labial durante o 
vídeo. O foco desta atividade é conhecimento da escrita dos números, mas é 
necessário contextualizar, pois ajuda no entendimento. Se a criança tiver 
dificuldade no conteúdo da escrita por extenso dos números que aparecem no 
texto sobre o Jardim Botânico, um adulto deve colaborar na identificação 
numérica e na escrita por extenso. Mas, isso vai depender dos conhecimentos 
prévios que ela tenha. Utilizar números em madeira ou plástico (tipo alfabeto 
móvel) facilitará a aprendizagem. Caso ela não escreva, pode usar a pesquisa 
com colagem. 



 

Essas atividades exigem um conhecimento mais complexo da escrita por 
extenso dos números. Já que está trabalhando com milhar, sugerimos mostrar 
o vídeo do link https://www.youtube.com/watch?v=7ZwPzU4U__8 para ajudar 
na compreensão. É importante destacar que isso vai depender do 
conhecimento prévio que a criança tem. Ou seja, se ela ainda não aprendeu 
milhar, e tem dificuldade, ou ainda está na dezena, contextualiza o quesito de 
acordo com o conteúdo que ela está aprendendo. Pode continuar utilizando 
números em revistas, em madeira, plástico, material dourado ou outros objetos 
concretos. Usando a linguagem acessível (LIBRAS, Braille...) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Essas imagens podem ser explicadas através da audiodescrição para crianças 
cegas. É importante explicar quais os agentes de transformação e como eles 
podem modificar o cenário natural. Para crianças surdas, o uso da LIBRAS 
favorecerá a compreensão. Se o estudante não for alfabetizado, o adulto que 
estiver orientando, pode colaborar na escrita ou escrever (dependendo da 
condição) a resposta. O uso do desenho também é bem vindo. O importante é 
que a criança seja protagonista da sua atividade. Utilizar vídeos no youtube 
explicativos acerca do conteúdo, que apresentem de maneira lúdica o assunto 
abordado no quesito ajuda na aprendizagem. Como exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c   

 

 

 

 

 



 

Aqui se trabalha a questão dos pontos cardeiais. Segue link que ajuda na 
aprendizagem: https://www.youtube.com/watch?v=KeBRx9kx5Mw .  neste 
próximo link ensina a fazer dobradura de Rosa dos ventos 
https://www.youtube.com/watch?v=F29APudQgKA . Isso facilitará de forma 
mais concreta a compreensão dos pontos cardeais. É importante que, se 
possível, mostre à criança de forma prática, dentro ou fora de casa, tendo um 
lugar como ponto de referência, como identificar em qual direção fica cada 
ponto cardeal. Com estudantes cegos pode ser uma oportunidade para 
explorarconceitos de orientação e mobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nessa atividade vamos sugerir um vídeo com LIBRAS sobre resíduos -  
https://www.youtube.com/watch?v=RCigJybaQ0U .  E outro sobre o tempo de 
cada resíduo na natureza: https://www.youtube.com/watch?v=vUK5z-K-Jyo . É 
importante explicar sobre o meio ambiente e como a poluição prejudica a 
natureza e os seres humanos, utilizando linguagem adequada para cada 
criança. No momento do registro numérico ao lado de cada palavra que 
representa o material,  caso a criança tenha dificuldade para escrever, pode ser 
colado, ou ela oraliza e o adulto escreve. Para estudantes cegos, usar objetos 
concretos para explicar o conceito de resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Essa mensagem pode ser através de desenho, de colagem ou a criança pode 
escrever como sabe. O adulto que a está apoiando pode ajudar na escrita, 
dependendo da condição. Tem um desenho da turma da Mônica que trata 
sobre um Plano para salvar o planeta: 
https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ .  É interessante mostrar em 
casa o que fazem com o lixo e falar sobre a coleta do lixo na sua rua. Sempre 
levar o conteúdo para a realidade vivida pela criança e utilizar objetos 
concretos. 

 

 

 



 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 


