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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

ARTES: 

Conteúdo: Cavalo-Marinho: contexto histórico/social/cultural. Modalidade: 
dança dramática; encenação: composição de cena. Elementos do teatro: 
personagens (humanos, animais, fantásticos); figurinos; adereços; sonoplastia; 
ação dramática; maquiagem; espaço cênico. Diálogo entre o Cavalo Marinho, e 
o Teatro Contemporâneo. 

ORIENTAÇÃO:  

Sugerimos como complemento por exemplo, esse breve vídeo com recurso 
audiovisual para contextualizar o conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pV7pDpJduwI   

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO 
DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO ALVO 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

11ª SEMANA 

 Anos Finais – 8º ano 



https://www.youtube.com/watch?v=lLKdPboSsVI – Vídeo acessível em sobre a 
História do Teatro/ elementos do teatro, etc. 

Para estudantes Cegos ou com baixa visão, um podcast ou um vídeo cujo 
conteúdo seja narrado com as imagens sendo descritas pode ajudar também: 
https://open.spotify.com/episode/3fEudKw0u66beeB1HzFCv4?si=n7RwWkN4Q
GiR9_fEKrRq5Q 

É interessante estimular a expressão cênica dos estudantes. O vídeo a seguir, 
sobre um grupo de pessoas surdas que se aprensentam nos espaços cênicos, 
é uma palestra com audiodescrição e em Libras que pode auxiliar nesse 
estímulo, abrindo perspectivas: 

https://www.youtube.com/watch?v=HtwXBq2hx8g 

Página com texto sobre o cavalo marinho acessível para pessoas com 
deficiência visual: 

http://www.roteirospe.com/portfolio-item/cavalo-marinho/ 

Página com texto sobre o cavalo marinho acessível em Libras: 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/501/ 

Além das orientações acima, é importante realizar a audiodescrição da imagem 
do 1º quesito da atividade do “Texto Didático” (página 8) assim como as imagens 
da página 9 e o gráfico da página 10 a fim do estudante Cego poder realiza-las. 

 

CIÊNCIAS 

Conteúdo: Desenvolvimento sustentável  

ORIENTAÇÃO : Um dos aspectos em destaque nos objetivos do 
desenvolvimento sustentável é o tema da inclusão social. Recomendamos que 
os professores da turma leiam o artigo que trata desse tema: 
http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2052 , e junto com o professor de 
Atendimento Educacional Especializado, poderão orientar as famílias dos 
estudantes com deficiência e altas habilidades a explorarem esse tema através 
de pesquisas, por exemplo.   

Também sugerimos assistir o vídeo que segue, sobre educação ambiental e 
inclusão de estudantes autistas e com deficiência intelectual:  

https://www.youtube.com/watch?v=lYbdGayVY4A  

Para incentivar o engajamento dos estudantes com a proposta do conteúdo 
curricular e a contextualização deste para estudantes com deficiência intelectual 
ou autismo, recomendamos a utilização dos aplicativos “Sustentabilizando” e 
“Recicla mais”, disponíveis em:  



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doublesoftwares.sustentabili
zando 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Overridea.ReciclaMais 

Também sugerimos que todos os estudantes tenham acesso a vídeos acessíveis 
como estes abaixo, sobre desenvolvimento sustentável:  

https://www.youtube.com/watch?v=9v5aSqJ_bf8 (Vídeo com o conteúdo 
narrado, o que auxilia os estudantes Cegos, e com apoio visual para facilitar a 
compreensão de estudantes com deficiência intelectual ou autismo) 

https://www.youtube.com/watch?v=oYwThOsjFZs  (acessível em Libras) 

Todos os estudantes, mas em especial aqueles com Deficiência Intelectual ou 
Autismo, podem se beneficiar de experiências científicas que envolvam os 
conteúdos em situações concretas do cotidiano do estudante, gerando assim 
uma aprendizagem significativa. 

  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Dança de salão  

ORIENTAÇÃO:  

A experiência corporal com a dança proporciona o desenvolvimento de vários 
estímulos, como o tátil, visual, auditivo, afetivo, cognitivo e motor. O professor do 
AEE, junto com o professor da turma e a família, poderá sugerir uma maneira de 
promover essa experiência ao estudante com deficiência, respeitando as 
possibilidades físicas e cognitivas que dispõe. Recomendamos que os 
professores pesquisem por danças para pessoas surdas, cegas, autistas, com 
mobilidade reduzida, etc.  

Vídeo-aula com um professor de Educação Física falando sobre Dança e Surdez 
(vídeo acessível em Libras): 
https://www.youtube.com/watch?v=NP8F3InDDqE 
 
Dança de salão com usuários de cadeira de rodas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mc4cKJmMyp8 
 
Dança de salão para pessoas com deficiência visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyzoZGrCq0w 
 
 
GEOGRAFIA 

Conteúdos: Globalização e desigualdades socioespaciais, analisando os 
conflitos e ações dos movimentos sociais do Brasil, comparando-os com os 
demais países da América Latina. 

ORIENTAÇÃO:  



Seguem sugestões de vídeos. Para estudantes autistas e com Deficiência 
Intelectual, com um contexto explicado com objetos concretos: 

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

Para estudantes surdos:  https://www.youtube.com/watch?v=IWAwiKFyUmE  
(acessível em Libras) 

Para estudantes cegos:  

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3N
ob3cvNDMyNDc1OS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3By
ZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMzc1MTQxMzM  (blocos econômicos e 
globalização). 

Além das orientações quanto às outras imagens do texto, após o “Texto 
Didático”, no 3º quesito se faz necessário a audiodescrição a referida charge 
para que o estudante Cego tenha condições de realizar a atividade. 

 

HISTÓRIA 

Conteúdo: Os movimentos de Independência das Américas 

ORIENTAÇÃO: Sugerimos abaixo, após cada conteúdo, vídeos bem 
explicativos e curtos com desenhos para facilitar a contextualização para alguns 
estudantes com déficit intelectual. 

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. 

Independência dos Estados Unidos da América. Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=u77Cf4C4wEM 

https://www.youtube.com/watch?v=37HBTlwOavk (acessível em Libras) 

Independência na América espanhola. Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=yNAXypwK1Uk 

https://www.youtube.com/watch?v=qpqr7_9KG88 (acessível em Libras) 

A revolução dos escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso do Haiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=UuiIv-aD4OA 



https://www.youtube.com/watch?v=RLMruIm1PrA (conteúdo acessível em 
Libras) 

Além das orientações acima, as imagens que aparecem nas páginas 22 a 25, 
devem ser audiodescritas para os estudantes Cegos terem condições de 
responder as atividades. 

 

INGLÊS 

Conteúdo: Verbos para indicar o futuro. 

ORIENTAÇÃO: Para proporcionar uma melhor aprendizagem aos estudantes 
com deficiência auditiva é interessante indicar vídeos com o conteúdo trabalhado 
em Libras. A utilização de recursos didáticos deve ser feita com o máximo de 
recursos visuais para o expor: destacar cores, usar cartões e figuras. Esse vídeo 
em Libras é bem interessantes e servem como apoio:   

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

Ofertar aos estudantes com deficiência visual, recursos didáticos que facilitem 
sua aprendizagem na leitura e na escrita devem ser oportunizados em Braille, 
vídeos com audiodescrição com apoio da Tecnologia Assistiva. Uma proposta 
prática é usar aulas em podcast como esse:  

https://www.enpodcast.com/podcasts/item/future-forms/ 

Aos estudantes com baixa visão, é interessante que o material de apoio utilizado 
como recurso visual contenham fatores como cores contrastantes, tamanho das 
letras e imagens, sem fundo ou com fundo neutro que facilitará sua 
compreensão. Como por exemplo, o vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pglYzr2WW4 

Um outro exemplo de recurso acessível que pode facilitar o processo de 
aprendizado desses alunos é o mapa mental. Pode ficar ainda mais interessante 
se feito utilizando cores chamativas para auxiliar os estudantes com baixa visão, 
com autismo e com deficiência intelectual: 

 

Descrição da imagem: mapa mental 
com imagens e fluxograma 
descrevendo as regras básicas do 
Future Tense. 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

Conteúdo: Potência, Notação Científica 

ORIENTAÇÃO: Sugerimos abaixo jogos educativos e alguns vídeos que 
cooperam para os estudantes aprenderem brincando, principalmente os que têm 
maior dificuldade em abstração (Autistas e Deficientes Intelectuais), muito 
exigida nos assuntos abordados. 

 Potências de expoente inteiro. (Jogo da memória com potência) 
https://sites.google.com/site/pibidmatematicaunisinos/i-e-e-prof-pedro-
schneider/jogodamemoriadepotencia  
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeti.exponents 
 
Apresentação do cubo da potência (material Montessori):  
https://www.youtube.com/watch?v=_Oub5pEIF78&t=77s 
 

 Números em notação científica. (Jogo da memória) https://nova-escola-
producao.s3.amazonaws.com/jdDEvyBXSZg5BMds72Eqwhm6nW7R8z4
9pbdGfXKbEfmz9GwjpBQH2hwaev52/ativaula-mat9-03num02.pdf  

 
 Comparação de números racionais. (Jogo do varal) 

https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/1/o-uso-do-jogo-do-
varal-dos-numeros-racionais-como-metodologia-de-ensino-de-
matematica-em-sala-de-aula 

 
Conteúdos acessíveis em Libras: 
 
- Potenciação: 
https://www.youtube.com/watch?v=G3M_u5_n4Tg&list=PLSP3TdMpLABupVvJ
VG8HqqmHv-hXjcgfV&index=25&t=0s 
 
- Notação científica: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLp_Hy5uwGs&list=PLSP3TdMpLABupVvJ
VG8HqqmHv-hXjcgfV&index=70&t=0s 
https://www.youtube.com/watch?v=2i9-
o36gUcE&list=PLSP3TdMpLABupVvJVG8HqqmHv-hXjcgfV&index=78&t=0s 
 
 

PORTUGUÊS 

CONTEÚDO:  Gênero Textual, artigo de divulgação científica 

ORIENTAÇÃO GERAL: Um texto científico é uma produção textual, uma 
narrativa escrita que aborda algum conceito ou teoria, com base no 
conhecimento científico, usando a linguagem científica.  



Sugerimos o vídeo abaixo para o professor do Ensino Regular ter como 
referência. Segue vídeo acessível em Libras: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVDMqa79zKI 

O vídeo a seguir também pode apoiar visualmente o conteúdo para alguns 
estudantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=wdugMDzQ-W4 

Para estudantes com Altas Habilidades na área de Linguagem, o professor pode 
sugerir que desenvolvam ou analisem um texto de divulgação científica 
baseando-se em pesquisas de dados sobre a pandemia do Coronavirus, por 
exemplo, ou outro assunto científico de sua preferência. 

 

 

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. 
 


