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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

ARTE 

Conteúdo: A estética do Movimento Hip Hop – local, nacional e global, em 
diálogo com o Movimento MangueBeat (Galo de Souza, e/ou João Paulo de 
Moraes (Jopa), dentre outros. 

ORIENTAÇÃO: A estimulação da dança para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, pode ser uma forte aliada na inclusão social, 
especialmente quando vivenciada em espaços onde a diversidade humana é a 
principal característica. 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. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO 
DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO ALVO 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

11ª SEMANA 

 Anos Finais – 9º ano 



Aula com conteúdo acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=s311vTzP91M 
 
Vídeo aula de Hip Hop em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_p83nLvfg0 
 
Hip Hop e usuários de cadeira de rodas: 
https://www.youtube.com/watch?v=-8yN1XRXkbc 
 
Canal com várias aulas de Hip Hop acessíveis para pessos comdeificência 
auditiva e visual: 
https://www.youtube.com/channel/UC9lvIB9h8wESUScj71visxg/videos 
 
Apreciação de obra de grafitagem com audiodescrição: 
https://www.youtube.com/watch?v=keY1elHLVhA 
 
Além das orientações anteriores, solicitamos que, para que seja possível ao 
estudante Cego realizar as atividades, seja realizada a audiodescrição da 
imagem contida no “Texto Didático” na página 09, assim como o Fluxograma na 
mesma página; no “Fórum” também deve-se fazer a audiodescrição da imagem 
(página 10); Na “Atividade Semanal Digital” na 2ª questão, deve-se realizar a 
audiodescrição da manifestação artística presente na imagem. 
 
 
CIÊNCIAS 

Conteúdo: A coleta e os destinos do lixo: coleta seletiva, lixões, aterros, 
incineração, reciclagem e reaproveitamento de materiais 
 
ORIENTAÇÃO: Sugerimos que os estudantes tenham acesso ao vídeo sobre o 
tema relacionado de modo acessível em Libras:  
https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM 
 
Neste vídeo com acessibilidade em Libras e audiodescrição, é demonstrado um 
jogo sobre o tema, que o professor pode pedir para o estudante usar como 
inspiração para confeccionar outro jogo de sua autoria sobre o tema da aula: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQ5Yu4-83qU 
 
Neste canal “TV Justiça Social” há vários vídeos com audiodescrição com a 
temática de meio ambiente e sustentaibilidade. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVwNANcUXyA8ApLu3gYEvEfSZEokCf
XhQ 
 
É interessante utilizar recursos tecnológicos para oportunizar o acesso de todos 
os estudantes, estimulando o desenvolvimento de práticas sustentáveis mais 
atrativa, para isso, recomendamos o uso dos aplicativos abaixo:  
Eco Game - Coleta seletiva 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.nicksoft.ecogame 
Recicla Mais 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Overridea.ReciclaMais 



É importante que além das orientações dadas anteriormente, que seja feita a 
audiodescrição da atividade semanal digital – o fluxograma que está na página 
12, a fim de que o estudante Cego possa realizar a atividade. 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: Danças 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 
 

Além das orientações acima, deve-se audiodescrever as imagens contidas no 
“Texto Didático” e o fluxograma na mesma página 14. Na questão 1, da atividade 
semanal. (caça-palavras) e das imagens contidas na 2ª atividade, do “Texto 
didático” – ambos na página 15 e do fluxograma precisa também da 
audiodescrição para possibilitar ao estudante Cego fazer as atividades. 

 

GEOGRAFIA 

Conteúdos: Geopolítica no mundo globalizado: relações de poder; globalização, 
como perversidade, fábula e possibilidades. Da 1ª revolução industrial à atual 
revolução técnico-científica informacional.     

ORIENTAÇÃO: Sugerimos que os estudantes tenham acesso aos vídeos e 
podcast sobre os conteúdos, isto facilitará a compreensão e aprendizagem dos 
mesmos: https://www.youtube.com/watch?v=QBO-JbxFcIE&t=22s 

Outras sugestões: 

https://www.youtube.com/watch?v=v--8fQuEmMY (acessível em Libras) 

 



Para estudantes cegos, com baixa visão:  

https://vejabempodcast.com.br/2017/01/26/vbmais-13-globalizacao-parte-1/  

Além das orientações acima, solicitamos que seja feito a audiodescrição da 
Tirinha (imagens e textos) contida no “Texto Didático” na página 17, assim como, 
o fluxograma da página 18. Realizar audiodescrição também da Tirinha (imagens 
e textos) contidas na “Atividade Semanal Digital” na página 19. Isso é 
imprescindível para que o estudante cego faça as atividades com autonomia. 

 

HISTÓRIA 

Conteúdo: As identidades sociais das pessoas e dos grupos em diferentes 
tempos. Pensamento totalitário no cenário das guerras mundiais e suas 
implicações na vida social da atualidade 
 
ORIENTAÇÃO: Sugerimos abaixo, um vídeo explicativo para facilitar a 
compreensão do assunto abordado de modo acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=FgCAMWmOFK0 
 
Para estudantes cegos ou com baixa visão, opções de aula narrada: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=woICbtSG7nM&t=3s 
 
https://open.spotify.com/show/532qGjJlew9VIS4AWX3X5q 
 
No link https://classeinvertida.blogspot.com/2018/07/jogos-didaticos-quiztoria-
11-1-guerra.html, há um exemplo de um jogo chamado QuizTÓRIA 1ª 
Guerra Mundial. O tema é: “1ª Guerra Mundial, e inclui: 
 
Cartas 01 a 15 - “As primeiras tensões”; 
Cartas 16 a 29 - “No campo de batalha”; 
Cartas 30 a 47 – “O fim da Guerra”; 
Cartas 48 a 66 – “A Rússia no pós-guerra”; 
Cartas 67 a 80 – “A Rússia socialista” 
 
Sugerimos que o professor do AEE se articule com o professor de História para 
produzir um material adaptado análogo para tornar o conteúdo mais acessível. 
Outro jogo interessante é o que está disponível na Google Play e que trabalha a 
temática estudada:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.adventure.valiant_he
arts_trial 
 
No texto anterior à atividade, aparecem muitas palavras que não são do cotidiano 
dos estudantes, sendo interessante o uso do dicionário de Libras, sinais de 
Braille e mesmo apoio visual com imagens que possam transmitir o significado 
delas, pois ajudarão na compreensão do conteúdo histórico. 
Além das orientações acima as imagens que aparecem nas páginas 20 e 21 no 
“Texto Didático” e na página 22 na “Atividade Semanal”, assim como no chat 



deve-se audiodescrever as imagens para que o estudante Cego possa realiza-
las. 
 

INGLÊS 

Conteúdo: Praticar a oralidade em língua inglesa, a partir de diálogos, em 
contextos variados, entre dois ou mais falantes. 

 

ORIENTAÇÃO:  

Para os estudantes com deficiência auditiva é interessante indicar vídeos com o 
conteúdo trabalhado em Libras. Esses materiais didáticos também devem ter o 
máximo de recursos visuais possíveis, dando destaque a cores, utilizando 
cartões e figuras, tornando prazerosa a aprendizagem. Esses vídeos em Libras 
são bem interessantes e servem como apoio:   

https://www.youtube.com/watch?v=pr8_oCaEA_o 

 
Sugerimos que para os estudantes com deficiência visual seja oferecido 
recursos didáticos que facilitem sua aprendizagem na leitura e na escrita em 
Braille, vídeos com audiodescrição com apoio da Tecnologia Assistiva. Aulas em 
podcast como essa abaixo também podem ser bastante proveitosas: 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLnNvdW5kY2xvdWQuY
29tL3VzZXJzL3NvdW5kY2xvdWQ6dXNlcnM6NjUwMTQ0MTk2L3NvdW5kcy5y
c3M/episode/dGFnOnNvdW5kY2xvdWQsMjAxMDp0cmFja3MvODczNDg4MD
M4  

 

MATEMÁTICA 

Conteúdo: Número irracional e a reta numérica.  

 
ORIENTAÇÃO: Sugerimos os jogos educativos sobre reta numérica e números 
racionais que estão neste endereço: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoe
s_pde/2014/2014_unioeste_mat_pdp_lenir_roque.pdf, que cooperam para os 
estudantes aprenderem brincando, principalmente os que têm maior dificuldade 
em abstração (Autistas, Deficientes Intelectuais), muito exigida nos assuntos 
abordados. 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.  
 
Torna-se especialmente importante para o estudante Cego ou Surdo aprender 
os símbolos matemáticos em Braille e Libras para trabalhar o conteúdo. 
 
Os materiais abaixo, por exemplo, estão disponíveis gratuitamente para 
download e podem ajudar bastante no apoio visual, na compreensão e 
participação dos estudantes nas atividades.: 
 



 
Descrição da imagem: jogo para classificar cartões 
com números racionais e irracionais. Vem com 
controle de erro para que o próprio estudante verifique 
sua aprendizagem. 
 
Disponível em:  
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Classification-

Activity-for-Rational-Irrational-Numbers-with-Reference-
Sheet-2503024 

 
 
 
Descrição da imagem: jogo para colocar cartões com 
números irracionais numa reta numérica, por aproximação.  
 
Disponível em:  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Valentines-Day-
Math-FREEBIE-Approximate-Rational-Irrational-Numbers-3646259 
 
 
 
 

 
Descrição da imagem: jogo para pintar os 
quadrados com os números racionais, de modo a 
formar um desenho. 
 
Disponível em:  

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Rational-
or-Irrational-Coloring-Worksheet-FREE-4062697 
 
 
 

 
Aplicativos com jogos e apoio visual como este também podem contribuir na 
aprendizagem dos estudantes: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.noas.numerosnareta 

 
Nesses vídeos o estudante com surdez pode assistir o conteúdo acessível em 
Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONSinlVwv2Q (número irracional)  

https://www.youtube.com/watch?v=a0vP7U5R2Ak (reta numérica)  

Para estudantes com Altas Habilidades, é sempre importante propor desafios 
bem instigantes, que elevem ainda mais seus conhecimentos matemáticos 



através do raciocínio lógico (quando este for seu foco de interesse). O jogo a 
seguir propõe desafios desde os níveis mais elementares aos mais complexos:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.mathmast
er 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

CONTEÚDO:  Gêneros textuais argumentativos. 

ORIENTAÇÃO GERAL:  

Conteúdos acessíveis em Libras: 
 
Cartaz de campanha:  
https://www.youtube.com/watch?v=LzHqOkdv97U&list=PLnGI1S4-
A8ru5yesAVeiEOnl5ZvY9SxEc&index=28&t=0s 
 
Campanha pública: 
https://www.youtube.com/watch?v=LzHqOkdv97U&list=PLnGI1S4-
A8ru5yesAVeiEOnl5ZvY9SxEc&index=28&t=0s 
 
Para estudante Cego ou com baixa visão,podcast sobre estrtura do texto 
dissertativo-argumentativo: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xMTM2N
WFmNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZjZjNDA4ZGMtZWVmNy00NzNiLTgwO
DItN2NiZjc5OWEzNWYy  
 
Além das orientações acima citadas, se faz necessário audiodescrever as 
imagens no “Texto digital”, assim como as tabelas e fluxogramas, todos na 
página 32. Na “Atividade Semanal” nas páginas 33e 34, também tem imagens 
que precisam de audiodescrição. O que também acontece nas “Atividades 
Semanais Digitais”, onde constam imagens que precisam da audiodescrição 
para resolução das atividades do 1º o 5º quesito das páginas 35 e36. 
 

 

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. 
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