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Varal do Tempo 
 
 
Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis a construção de 
um “Varal do tempo”, que consiste em ordenar cronologicamente as fotos 
da criança, desde o seu nascimento até os dias atuais. O objetivo é criar 
uma linha do tempo da vida da criança, estimulando sua observação e a 
narração dos fatos. 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Os estudantes poderão responder as questões através das pranchas de 
comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e 
celulares, utilizando pranchas de comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, 
FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, 
disponíveis 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 

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

ATIVIDADE DE 12 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos IV e V

As fotos penduradas representam um tempo que não voltará mais. 
Desse modo, a foto representa um tempo que já existiu. A foto narra, 
assim como acontece numa pintura, mas com sua própria natureza. 



Neste caso, o adulto deve fazer perguntas objetivas à criança, de modo que ela 
possa responder com “Sim”, “Não” ou através das figuras da prancha de 
comunicação. 

No caso de crianças com deficiência visual, deve-se estimular a visão residual 
utilizando-se auxílios óticos e não óticos como lupas, por exemplo. Sugerimos 
também o uso de aplicativos de celular que funcionam como ampliadores, como 
este: https://play.google.com/store/apps/details?id=mmapps.mobile.magnifier 

Para crianças Cegas, o adulto deve descrever as fotografias com detalhes como 
cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e a cena 
retratada, pessoas e significados.  

Enfatizamos que os direitos de aprendizagem são os mesmos para todos os 
estudantes, e eles devem guiar a adaptação das atividades para que se preserve  
essência e o objetivo da mesma. 

 

 

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. 


