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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 

ARTE 

Conteúdo: Arte Africana e Arte Afro - brasileira: da tradição à 
contemporaneidade (Tainá Herrera, e/ou El Anatsui, entre outros(as) 

ORIENTAÇÃO: É interessante selecionar um vídeo sobre a Arte Africana e Afro 
Arte acessível em Libras também. Sugerimos como complemento, o vídeo 
acessível abaixo com a análise dos elementos visuais africanos na obra de 
Abdias Nascimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=oth-WPJLSag  

Também sugerimos que seja analisada uma proposta de produção artística com 
orientações em Libras, como neste vídeo,  que orienta a confecção de máscaras 
africanas: https://www.youtube.com/watch?v=iKa_-z0mjC8 . Lembrando que 
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essa sugestão pode ser recomendada numa perspectiva inclusiva a todos os 
estudantes, com ou sem deficiência. 

Para estudantes com deficiência visual a leitura e a escrita devem ser 
oportunizadas em Braille e através de Tecnologia Assistiva, através de um 
equipamento eletrônico com leitor de tela. Quando isso não for possível, uma 
sugestão interessante é solicitar que o professor da turma grave a aula e os 
exercícios em áudio para o estudante, e receba as respostas em áudio também. 

As obras de arte constantes no texto devem ser audiodescritas em detalhes, 
citando cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e a cena 
retratada, personagens e significados. 

Sugerimos ao professor do AEE, a articulação com o professor de Arte para 
estudar como essa audiodescrição pode ser feita para atender o tema, a partir 
da leitura desse artigo que comenta sobre a audiodescrição no campo das artes 
visuais:  

http://www.deficienciavisual.pt/txt-AudioDescricao_Museus-orientacoes.htm  

Na “atividade semanal” no 1º quesito, se faz imprescindível audiodescrever as 
referidas obras, apontando os elementos que nelas constam, a fim de que o 
estudante com Deficiência Visual possa responder a questão. 

É recomendável dar oportunidade para que os estudantes sejam avaliados não 
apenas pelas respostas escritas, mas por sua produção e expressão artística, 
respeitadas suas especificidades físicas e cognitivas. 

 

CIÊNCIAS 

Conteúdo: Os vírus  

ORIENTAÇÃO: Recomendamos que o estudante Surdo possa ter acesso aos 
vídeos explicativos sobre o vírus - Coronavírus em Libras:  

https://www.youtube.com/watch?v=qs9t9DJmMcU 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wbfx5kviXA  
https://www.youtube.com/watch?v=TBq1pG-dM7c  

Além disso, com o objetivo de incentivar e favorecer o acesso de todos os 
estudantes, recomendamos recursos tecnológicos e digitais para promover uma 
educação inclusiva. Segue abaixo, uma sugestão de aplicativo, o “Simulador de 
doença – surto”, disponível em:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CrossBlack.DSimulator  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Tipologia: danças urbanas (funk, break, house, entre outras) 



ORIENTAÇÃO:  

Seguem vídeos acessíveis em Libras sobre o conteúdo:  

https://www.youtube.com/watch?v=BSBhdlSyn-w 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8WSmFwRoE8 

https://www.youtube.com/watch?v=foZXg0FyX4U 

A dança é uma prática de educação física e proporciona inúmeros benefícios a 
todas e todos os estudantes. 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:  

A história do Hip Hop em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=UHJ_X-
NGNpk   

Pessoas surdas: https://www.youtube.com/watch?v=efSFCRrU5Ho 

Pessoas com mobilidade reduzida: 
https://www.youtube.com/watch?v=t71j7xTyPdA  

Pessoas Cegas: https://www.youtube.com/watch?v=1oEipbuDL7Y   

Pessoas autistas: 

https://www.youtube.com/watch?v=GbZ995P4BeM 

 

GEOGRAFIA 

Conteúdo: Domínios naturais da paisagem brasileira. 

ORIENTAÇÃO: Recomendamos que o estudante surdo possa ter acesso aos 
vídeos explicativos sobre a vegetação do Brasil em Libras. Uma sugestão é que 
o professor do AEE selecione os trechos sobre o conteúdo (vegetação) em 
vídeos acessíveis sobre os biomas brasileiros, como no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5DZXGttKdTU  
https://www.youtube.com/watch?v=DBnvig8kEUI ( Mangue – Libras) 

Para pessoas cegas, o link a seguir traz um mapa tátil da vegetação da cidade 
de Florianópolis. A ideia é propor a elaboração de um mapa tátil com a vegetação 
brasileira utilizando objetos facilmente acessíveis em casa: 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-27-Mapa-Tatil-de-
Vegetacao_fig18_330398367 . Para isso, o professor deve certificar-se que o 
estudante compreendeu bem os conceitos, que podem ser disponibilizados 
também em formato de áudio. 



Recomendamos que o professor do AEE estude com o professor de Geografia 
as possibilidades da cartografia tátil, que torna as atividades acessíveis para 
todos os estudantes. Recomendamos a leitura desses artigos:  

https://minasfazciencia.com.br/infantil/2017/10/17/cartografia-tatil-mapas-para-
tocar/ 

http://cartotatil.blogspot.com/ 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/portalcartografia/article/view/1362 

Além das orientações quanto às outras imagens do texto, na questão 02 da 
atividade “Texto didático”, é imprescindível para a realização do exercício pelo 
estudante Cego, que o professor promova a audiodescrição do mapa sobre a  
vegetação brasileira (página 19), assim como, fazer a audiodescrição, do que se 
vê na referida charge e o  texto nela contido, após o texto VEGETAÇÃO NO 
BRASIL- 1º quesito  (Página 20). 

 

HISTÓRIA 

Conteúdo: REINOS AFRICANOS na ÁFRICA ANTIGA  

ORIENTAÇÃO:  

Segue vídeo com o conteúdo acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=od-XpfFB2gQ 

O vídeo no link https://www.youtube.com/watch?v=2uhe2AFOW5A utiliza 
desenhos como apoio visual para o conteúdo, que favorecem a compreensão da 
temática abordada, além de utilizar linguagem mais acessível.  

No texto aparecem muitas palavras que não são do cotidiano dos estudantes, 
sendo interessante o uso do dicionário e até de imagens que possam transmitir 
o significado delas, pois ajudarão na compreensão do conteúdo histórico. 

Além das orientações acima as imagens que aparecem nas páginas 22 a 25, 
devem ser audiodescritas para possibilitar ao estudante Cego realizar as 
atividades. 

 

INGLÊS 

Conteúdo: Interview 

ORIENTAÇÃO: No link a seguir, acessível em Libras, sugerimos que o professor 
do AEE, faça o recorte para o conteúdo específico “Interview” do vídeo para o 
estudante Surdo: https://www.youtube.com/watch?v=iNAtQyBMXmU 



Para estudantes com deficiência visual a leitura e a escrita devem ser 
oportunizadas em Braille e através de Tecnologia Assistiva. Outra alternativa é 
usar aulas em podcast como esse:  

https://inglesdozeropodcast.com.br/theinterview/ 

Neste bloco de atividades, na parte de “Atividade Semanal” da Atividade 1 é 
preciso audiodescrever a tirinha mencionada, relatando as cenas e os textos que 
constam nos balões de diálogo. 

 

MATEMÁTICA 

Conteúdo: Números negativos; Ordenação de números inteiros; Ideia de 
simétrico e de valor absoluto (módulo) de um número na reta numérica; 
Números inteiros, associados a pontos na reta numérica; Problemas 
envolvendo adição e subtração de números inteiros.  

ORIENTAÇÃO: Sugerimos o vídeo em Libras sobre os números naturais e 
inteiros com as imagens associadas à explicação do intérprete. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mirPL9hKmyE 

Para estudantes cegos, aulas em podcast sobre o conteúdo podem ajudar: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xYmVhY2FlOC9wb2
RjYXN0L3Jzcw/episode/MjkzZDA3ZDMtZTU5OS00YmIwLTg2Y2ItOTkyYTA2NDFhY2Y2 

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. No  vídeo a seguir é ensinado o jogo CORRIDA DA 
ADIÇÃO DOS INTEIROS, para facilitar a aprendizagem sobre números inteiros: 
https://www.youtube.com/watch?v=QQFC3hBWBWU 

Sugerimos também os jogos sobre números inteiros, irracionais e reta numérica 
mencionados neste artigo: 

 https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde-29102018-
110034/publico/PatriciaFantini_revisada.pdf 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo: Verbetes de enciclopédia 

ORIENTAÇÃO: Segue sugestão de vídeo com o conteúdo acessível em Libras: 

https://www.youtube.com/watch?v=h0YHSHSPJTY 



Os estudantes Surdos podem socializar seus próprios verbetes em sinais de 
Libras. 

O professor do AEE e da turma regular devem se articular para proporcionar ao 
estudante Cego a oportunidade de ter contato com enciclopédias e dicionários 
em Braille, audiolivros ou através de leitores de tela. 

O contato com as publicações impressas do gênero textual proposto pode ser 
especialmente interessante para estudantes com Deficiência Intelectual.  

 

 

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. 

 

 

 

 
 


