
 

BLOCO DE ATIVIDADES 05 

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

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ANOS INICIAIS - 5º 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

É interessante que o adulto/leitor faça a leitura de todo o texto e a 
audiodescrição das imagens que compõe o texto, 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. Para estudantes  com baixa visão é necessário ampliar 
letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  
percepção visual. Pode-se  trabalhar também com figura em fichas mostrando 
os seres vivos e não vivos existentes no ambiente para ajudar no conceito da 
biodiversidade. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY para auxiliar nos 
conteúdos deste bloco. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android . 

 



 

 

É interessante que o adulto/leitor faça aleitura da questão e a audidescrição da 
imagem , depois ela responderá a questão solicitada, de forma escrita 
(utilizando-se de alfabeto móvel ou de fichas com o produto e o nome dele) ou 
de forma  oral. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e 
ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela responder. Para 
estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual. É interessante 
também usar objetos concreto para explorar os conceitos apresentados. 

 



 

O adulto/leitor deve fazer a leitura do gráfico para o estudante cego.  Para 
estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual. solicitamos 
que para ajudar melhor a compreensão do deficiente visual  e DI, as cores 
tenham bastante contraste. Para melhor compreensão de quantidades com 
crianças com DI, Sínd. Down,  Paralisia cerebral ou até mesmo Autismo, pode-
se utilizar a imagem dos materiais e empilhamento de caixas de fósforos, ou de 
peças de dominó, ou de LEGO, tampinhas de garrafa PET, para ajudar a 
construir um gráfico concreto . O estudante  responderá a questão solicitada, 
de forma escrita (utilizando-se de alfabeto móvel ou de fichas com o produto e 
o nome dele) ou de forma  oral. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela 
compreender o texto e ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela 
responder. 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/
Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf  Segue sugestões de gráficos 
táteis. 

 



 

O adulto/leitor deve fazer a leitura da tabela para o estudante cego.  Para 
estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual. solicitamos 
que para ajudar melhor a compreensão do deficiente visual  e DI  utilizar papel 
branco/fosco com letras pretas ou  as cores que  tenham bastante contraste. 
Para melhor compreensão de quantidades com crianças com DI, Sínd. Down,  
Paralisia cerebral ou até mesmo Autismo, pode-se utilizar o dinheiro de papel e 
fichas que representem as moedas do sistema monetário brasileiro. O 
estudante  responderá a questão solicitada, de forma escrita (utilizando-se de 
alfabeto móvel ou de fichas com o produto e o nome dele) ou de forma  oral. 
Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na 
escrita das respostas ou escrever o que ela responder. Sugerimos o APP 
KHAN ACADEMY disponível no Catálogo de games e sites assitivos no Portal 
da Educação.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android  

 

 

 



 

O adulto/leitor deve fazer a leitura da charge para o estudante cego.  Para 
estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual. Deve-se ter 
um momento de conversa sobre a imagem, sobre a ação do homem na 
Natureza. O estudante  responderá a questão solicitada, de forma escrita 
(utilizando-se de alfabeto móvel ou do LIVOX, caso ela tenha recebido ou 
através de pracha de comunicação alternativa) ou de forma  oral. Caso seja 
surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na escrita das 
respostas ou escrever o que ela responder. Sugerimos o APP KHAN 
ACADEMY disponível no Catálogo de games e sites assitivos no Portal da 
Educação.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android  



 

 

O adulto/leitor deve fazer a leitura do alfabeto  e seus respectivos símbolos .  
Para estudantes  com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua  percepção visual. solicitamos 
que para ajudar melhor a compreensão do deficiente visual  e DI  utilizar papel 
branco/fosco com letras pretas. Para estudantes cegos é importante que a 
atividade tenha relevo/texturas para que o estudante identifique o símbolo e por 
conseguinte a letra associada a ele e oralize o enigma,para que o adulto torne-
se seu escriba. O estudante  responderá a questão do texto solicitado de forma 
escrita ou de forma oral. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela 
compreender o texto e ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela 
responder. O estudante também deve desenvolver  sua criatividade através do 
desenho sobre o Meio Ambiente ou outra forma de expressão artística. 



 

É interessante, que o adulto/leitor faça a leitura de todo o texto e a 
audiodescrição das imagens da Tirinha que compõe o texto, 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. Para estudantes  com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho 
adequado a sua  percepção visual. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY para 
auxiliar nos conteúdos deste bloco. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android  . 

 

 



 

É interessantee, que o adulto/leitor faça a leitura de todo o texto, depois ela 
responderá as questões solicitadas, 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. Para estudantes  com baixa visão é 
necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho 
adequado a sua  percepção visual. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY para 
auxiliar nos conteúdos deste bloco. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android . 

 

 

 

 

 

 



 

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 as questões solicitadas, 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://youtu.be/naxgLThFCsc 
.  Para as crianças cegas, pode-se colocar para ela escutar e depois o adulto 
junto com o estudante conversarem sobre o que ela entendeu da letra para 
depois compor o texto usando alguma tecnologia assistiva. 

 

 

 

 

 

 



 

Nesta atividdade é interessante que as produções exibidas sejam em relevo, 
com texturas, para que os estudantes (cegos, autistas, deficientes intelectuais, 
com dificuldades motoras de membros superiores) é imprtante trabalhar a parte  
sensorial dos mesmos.  contribuindo para que possam perceber e fazer a sua 
leituradas olbras. Disponibilize inúmeros materiais de diferentes tamanhos, 
texturas, espessuras, formatos  para estimular o saber fazer do estudante. 
Sugestões de vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=RRsoztwp1OI    

 

 



Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 


