
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 

ARTE 

Conteúdo: Arte dos povos indígenas: local, e/ou regional, e/ou global, e o seu 
diálogo com a contemporaneidade (tatuagem e/ou Body Art, entre outras). 

ORIENTAÇÃO: É interessante selecionar um vídeo sobre arte indígenal, body art e 
tatuagem acessível em Libras também. Sugerimos como complemento, que o 
professor selecione um trecho dessa palestra para o estudante surdo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OfP7s0TNelk . 

Importante a audiodescrição das imagens que representam a cultura e a arte dos 
povos indígenas 

 

CIÊNCIAS 

Conteúdo: Origem da vida 

ORIENTAÇÃO: A utilização de jogos e recursos tecnológicos aumenta não apenas o 
acesso de todos os estudantes ao conteúdo curricular, como também o engajamento 
nas atividades propostas. Portanto, para promover essa ação inclusiva, sugerimos o 
uso do aplicativo “Evolução - Célula à Singularidade”, disponível em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.computerlunch.evolution 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES 
PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

11ª SEMANA 
 Anos Finais – 6º ano 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Danças Urbanas 

ORIENTAÇÃO: O mais importante quanto ao conteúdo é o estudante compreender 
as características e vivenciar – ou pelo menos apreciar – uma experiência corporal 
com as danças estudadas. O professor do AEE, junto com o professor da turma e a 
família, deve se articular para encontrar uma maneira de promover essa experiência 
respeitando as possibilidades físicas e cognitivas do estudante. Recomendamos que 
os professores pesquisem por iniciativas de danças para pessoas Surdas, Cegas, 
Autistas, com mobilidade reduzida, etc.  para partilhar com os estudantes e trabalhar 
também seu senso de identidade sociocultural. Seguem algumas sugestões:  

Grupo de dança em Libras (vídeo com Libras): 
https://www.youtube.com/watch?v=efSFCRrU5Ho 
 
Pessoa com deficiência visual apresentando uma dança urbana (os movimentos do 
vídeo podem ser audiodescritos ou ensinados para o estudante): 
https://www.youtube.com/watch?v=OLGP-hbUlPM 
 
Dança em cadeira de rodas para pessoas com mobilidade reduzida: 
https://www.youtube.com/watch?v=VCRhA7Ny4HE 
 
Possibilidades de dança no autismo:  
https://www.youtube.com/watch?v=GbZ995P4BeM 
 

GEOGRAFIA 

Conteúdo: 1. A natureza, seus fenômenos e suas mudanças na paisagem.  
2. A natureza transforma as paisagens, de acordo com ritmos diferentes. 

ORIENTAÇÃO: Os estudantes com deficiência podem explorar o tema através da 
pesquisa sobre identidade minoritária voltada para aspectos de seu próprio contexto, 
de modo que a aprendizagem seja significativa. Por exemplo, estudantes cegos e 
com mobilidade reduzida podem pesquisar sobre a evolução da acessibilidade na 
paisagem humanizada para pessoas com deficiência . E assim por diante, conforme 
orientação do professor do AEE. 

Sugerimos esse vídeo para instigar uma discussão: O QUE É ACESSIBILIDADE? 
https://www.youtube.com/watch?v=oA9H_Bs4aOQ 

Além das orientações quanto às outras imagens do texto, na questão 01 da 
atividade “Texto didático”, audiodescrever o que se vê na referida charge. 

 



HISTÓRIA 

Conteúdo: Povos da Antiguidade na África (egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Américas (pré-colombianos).  
Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e 
sociais. 

ORIENTAÇÃO: O canal “História em Libras” e “Viviane Libras” traz esses conteúdos 
de maneira acessível, em vídeos que podem ser selecionados pelo professor de 
acordo com a civilização/povos estudados:  

https://www.youtube.com/channel/UCwtNyZ8vhEPcKaVEEq8DvQA/videos 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0WQj3jVJ7DiR558oLmk6HpFhEcPCwR8l 

É interessante escolher vídeos que, caso não tenham audiodescrição, sejam uma 
aula narrada, possível de ser entendida sem referências visuais importantes, para 
que o estudante Cego possa assimilar devidamente o conteúdo. O segundo vídeo 
indicado acima também é acessível para esses estudantes. 

Sugerimos também que os conteúdos sejam apresentados por meio da construção 
de uma linha de tempo o mais concreta possível, para apoio visual da aprendizagem 
de estudantes com deficiência intelectual ou autismo dos eventos históricos 
estudados. Para tanto pode fazer uso de cartões ou gráficos digitais imprimíveis. 
Alguns sites permitem a criação de linhas de tempo gráficas gratuitamente: 

https://pt.venngage.com/features/criar-cronograma 

https://spark.adobe.com/express-apps/timeline/ 

https://www.lucidchart.com/pages/pt/exemplos/linha-do-tempo-online 

Além das orientações quanto às outras imagens do texto, na questão 02 da 
“atividade semanal”, deve-se audiodescrever o que se vê na referida imagem pois 
isso é imprescindível para o estudante com deficiência visual realizá-la. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_456 

 

INGLÊS 

Conteúdo: Verb to be: short answers. 
 

ORIENTAÇÃO:  
Na impossibilidade de oportunizar o conteúdo em Libras para o estudante, deve-se 
usar o máximo de recursos visuais para o expor: destacar cores, usar cartões e 
figuras como apoio.  Um exemplo interessante é esse vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=FTu6NnL6T3k 



Uma alternativa interessante para estudantes com deficiência visual, que não têm 
acesso a tecnologias assistivas e Braille, é usar aulas em podcasts como esse: 
https://inglesdozeropodcast.com.br/short-answers-respostas-curtas/ 

Além das orientações quanto às outras imagens do texto, na questão 01 do “Texto 
didático”, é imprescindível audiodescrever a imagem e o texto presentes no primeiro 
quadrinho para que o estudante Cego possa responder à questão. 

 

MATEMÁTICA 

Conteúdo: Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e 
comparação de números naturais e de números racionais representados na forma 
decimal. 
 

ORIENTAÇÃO: A utilização de jogos e recursos concretos aumenta não apenas o 
acesso de todos os estudantes ao conteúdo curricular, como também o engajamento 
nas atividades propostas. Portanto, para promover essa ação inclusiva, sugerimos 
que o professor realize as atividades utilizando o material dourado, ou oriente a 
família do estudante para apoiá-lo nessa utilização. Neste vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=Wez7_EE5cMI  há uma explicação detalhada de 
como ensinar o Sistema Decimal através do método Montessori. Na descrição do 
vídeo existem links para baixar os moldes do material dourado para ser 
confeccionado com papel. 
 

Recomendamos também o uso/adaptação desse material Montessori, a tábua dos 
números decimais: https://www.youtube.com/watch?v=nRzjilXD-OU 
E o material para conversão de frações em números decimais: 
https://www.youtube.com/watch?v=6-rci3wJFFo 
 

PORTUGUÊS 

Conteúdo: Notícia: características da linguagem (caráter informativo, objetividade, 
imparcialidade, clareza, precisão, objetividade); elementos estruturais do texto 
(manchete, título auxiliar, lead); elementos de contextualização do suporte 
(ilustrações, título, data). 
 

ORIENTAÇÃO:  
Reforçamos as orientações de acessibilidade com Libras, e a possibilidade de 
responder as atividades de outras maneiras, que não pela escrita, quando o 
estudante não tiver acesso a Tecnologias Assistivas.  

Sugerimos este vídeo com o conteúdo acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=J999ZAlThPw 



Além das orientações quanto às outras imagens do texto, na questão 01 do “Fórum”, 
é necessário disponibilizar a notícia em formato de texto, o mesmo valendo para o 
“Fluxograma”. A imagem da “Atividade digital” deve ser audiodescrita para que o 
estudante Cego tenha condições de realizá-la. 

 

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. 


