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Olá, Professores! 
 
A proposta da atividade foi pensada para o desenvolvimento das habilidades de Matemática. 

O estudante assistirá ao vídeo “Dedolândia”, acessando o link:   

https://www.youtube.com/watch?v=sgedubQPl-c 

Após assistir ao vídeo, o estudante fará a atividade proposta abaixo. 
 
Pegue seu caderno de desenho, ou uma folha qualquer, e um lápis. Coloque suas duas 
mãos sobre a folha e peça para alguém fazer o contorno delas. Observe que você tem agora 
a imagem das suas mãos com os dez (10) dedos. Pinte o desenho e recorte o contorno. 
 

1. Copie os probleminhas abaixo e resolva-os. Utilize as mãos recortadas para fazer as 
contas. 

 

 Paulo tem 5 lápis e ganhou 3 de Maria. Quantos lápis Paulo tem agora? 
 Heitor ganhou 2 pirulitos e ele já tinha 3. Com quantos pirulitos ele ficou? 

Lúcia tem 4 bonecas e Júlia tem 3. Quantas bonecas as duas têm juntas? 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

ATIVIDADE 06 de Agosto 

Anos Iniciais – 1º ano



 

ORIENTAÇÕES: 

Sugerimos que a criança Surda assista os vídeos dessa playlist, com várias situações de adição 
simples acessíveis em Libras:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ2n0T0FHVV5XORGZA8w-N4Z5MmbrpOqs 

Um recurso simples que pode ajudar estudantes com ou sem deficiência a compreender a 
operação de adição com apoio de objetos concretos é a “máquina de somar”. Só são necessários 
dois rolinhos de papel higiênico, uma caixa de sapatos e tampinhas de garrafa pet. A soma é 
escrita num pedaço de papel para ficar visível para a criança, ela coloca as tampinhas 
correspondentes às parcelas nos rolinhos de papel higiênico (cada rolinho representa uma 
parcela) e depois ele conta as tampinhas totais na caixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegionazare.com.br/site/2019/10/24/aprendendo-adicao-com-a-maquina-de-somar/ 

https://gramho.com/media/1969064399876611537 

A criança deve sempre ser incentivada a fazer o registro da atividade ela mesma, se necessário 
com auxílio de tecnologias assistivas como engrossadores de lápis, facilitador palmar, etc. Mas 
caso não seja possível, o adulto pode ajudá-la com o registro após ela responder de forma oral, 
por sinais ou como o uso de prancha de Comunicação Alternativa e Aumentativa.  

O conteúdo da questão também pode ser trabalhado através de jogos e aplicativos que 
aumentam o engajamento da criança com a atividade, por exemplo, o DINO TIM, SOMAR E 
SUBTRAIR PARA CRIANÇAS, LER E CONTAR e TERAPIA DA LINGUAGEM E COGNIÇÃO 
MITA, cujas descrições podem ser encontradas no Catálogo de Games e Sites Assistivos da 
Secretaria de Educação do Recife, disponível em: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo
_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

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. 


