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HORA DA POESIA 
 
Olá, Professores! 

Sabemos que a poesia é de fundamental importância para o 
desenvolvimento das crianças, pois desde pequenas elas brincam com a 
linguagem oral, experimentando significados e intencionalidades. Depois 
da leitura do poema de Vinícius de Moraes “As borboletas”, sugerimos que 
as crianças identifiquem as palavras que rimam e façam desenhos 
utilizando as cores citadas no poema. 

 
A leitura de poesias deve ser estimulada, pois é importante para a formação leitora da 
criança. Afinal, manifesta sentimentos, emoções, experiências, momentos, sensações, 

ideias e lições de forma graciosa. 

portaldologosofico.com. 

 
 
ORIENTAÇÕES: 
 

Sobre o desenhar, a criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro 
com o auxílio de Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos 
e não ópticos, órteses funcionais, facilitador palmar,  adaptador para lápis de cor, 
jogos e aplicativos,  etc), mas quando isso não for possível, ela pode responder 
de forma oral ou por sinais de Libras, Sinais familiares ou Comunicação 
Alternativa, e o adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por meio de 
áudio, fotos, vídeos, colagens, etc. 
 

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

ATIVIDADE DE 26 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos IV e V



A atividade de identificar rimas não é apropriada para crianças surdas, e nessa 
etapa a abordagem da Língua Portuguesa escrita (L2) ainda não é adequada, 
portanto sugerimos que a atividade seja usada para reforçar e ampliar o 
repertório de Sinais de Libras da criança. 

Para a criança cega, deve-se proporcionar o contato com materiais concretos 
através dos quais ela possa fazer o reconhecimento tátil e construção do 
conceito das borboletas. Sugerimos este vídeo com outras orientações sobre 
estimulação visual que podem ser incorporadas nas brincadeiras e atividades 
pedagógicas: https://youtu.be/p0g2R3YOXmM  

Sugerimos também aos professores que explorem esse site, com várias 
sugestões lúdicas de estimulação sensorial para crianças com deficiência, que 
podem agregar conteúdos pedagógicos para seus estudantes: 

https://paralisiacerebral.webnode.com.br/orienta%c3%a7%c3%b5es%20fonoau
diologicas/ 

 

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. 


