
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Esse objeto tem a forma de quê? 
 
Queridos Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que procurem em 
casa, junto com a criança, objetos que lembrem as formas geométricas: 
círculo e quadrado. 

Essa atividade estimulará a percepção visual da criança e ampliará seu 
vocabulário por meio da interação. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

Os direitos de aprendizagem e campos de aprendizagem são os mesmos para 
todos os estudantes, com ou sem deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A criança com Deficiência Visual deverá ter contato com as formas através da 
percepção tátil e estereognóstica. Deve-se recortar o círculo e o quadrado em 
um papelão ou  outro material  firme para que a criança manipule  bastante a  
fim de reconhecer suas características, e só depois faça a associação com os 

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

ATIVIDADE DE 19 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos IV e V

 Nesse momento a criança perceberá, por meio da percepção visual, 
que as formas geométricas estão presentes no ambiente onde vive e 

que fazem parte de seu cotidiano. 



objetos da casa. O adulto pode ajudá-la pré-selecionando esses objetos e 
colocando-os num raio de alcance seguro para ela explorar. Essa orientação 
também pode beneficiar crianças com autismo ou deficiência intelectual, que 
além do apoio visual também terão o estímulo tátil para ajuda-las a 
compreender os conceitos. 
 
Crianças com baixa visão devem ser estimuladas a usar a sua visão residual 
com objetos de cores fortes, contrastantes e brilhantes, ou ainda com auxílio de 
lupas e outros auxílios óticos, não-óticos, digitais ou eletrônicos. 
 
A criança Surda pode ampliar seu repertório de sinais em Libras aprendendo 
os sinais das formas geométricas ( ver 
https://www.youtube.com/watch?v=Zsx9-3WgWfs ). Pode-se fazer um jogo em 
que ela dê o objeto com a forma geométrica que for sinalizada pelo adulto, ou 
então o jogo do vídeo abaixo, em que ela monta pequenos padrões com essas 
formas de acordo com a sinalização do adulto, o que também trabalhará 
conceitos e vocabulário de localização: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ll5sYlGQoho 
 
Crianças com mobilidade reduzida podem receber apoio do adulto (e eventuais 
tecnologias assistivas) para manipular os objetos, mas deve-se sempre estimular 
que ela faça escolhas e comunique suas vontades e pensamentos, interagindo 
ativamente durante a atividade. 

 

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. 


