
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Todo mundo tem um nome 

 
Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que conversem 
com a criança sobre a importância de se ter um nome, de como ele foi 
escolhido.  

Depois, solicitamos que a família escreva o primeiro nome da criança em 
letra bastão e que ela desenhe a si mesma ao lado do nome.  

Em seguida, a família deverá procurar, com a criança, objetos em casa que 
comecem com a primeira letra do nome dela. Por fim, deverão fixar a 
produção da criança em local visível a todos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES: 
 
Com crianças Surdas deve-se incentivar que elas 
aprendam os sinais das letras do alfabeto em Libras 
correspondentes ao seu nome.  

https://www.ideiacriativa.org/2014/03/alfabeto-de-parede-em-
libras-para.html 

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

ATIVIDADE DE 10 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos IV e V

O  trabalho com o nome faz com que cada um se reconheça como 
um sujeito importante que possui um nome que é só seu. 

 



Crianças cegas devem conhecer as letras em Braille que formam seu nome. 
Utilizando um modelo vazado como o demonstrado abaixo, é mais fácil para a 
criança escrever seu nomee m Braille também. É indicado que elas conheçam 
as letras do alfabeto convencional através de um alfabetário com as letras 
recortadas, de modo que ela possa sentir suas formas de maneira tátil e 
concreta. 

 

 

 

 

 

 

Tão breve quanto possível, as crianças devem ser estimuladas a usar 
tecnologias assistivas que as ajude a se comunicar e interagir com o mundo, ao 
mesmo tempo que se apropriem do processo de letramento. Para isso indicamos 
as pranchas de comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME 
TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, descritas no 
catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da 
Educação 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

 

Além do alfabeto móvel, diversas brincadeiras sensoriais podem ser utilizadas 
para incentivar crianças autisas ou com deficiência intelectual a reconhecerem e 
registrarem seus nomes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Fotos de arquivo pessoal 

 

 

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. 


