
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
ATIVIDADE 01 
 
COM A AJUDA DE UM ADULTO, VOCÊ VAI SE DIVERTIR MUITO, 
PINTANDO, DESENHANDO E APRENDENDO MAIS. 
1º) VAMOS FALAR DOS BICHINHOS E APRENDER MUITO! 
 
2º) BICHOS DE ESTIMAÇÃO SÃO AQUELES QUE PODEMOS TER EM 
NOSSA CASA.  VOCÊ TEM ALGUM BICHO DE ESTIMAÇÃO? SE SIM, 
DESENHE-O NO ESPAÇO ABAIXO. CASO NÃO TENHA, QUAL BICHINHO 
VOCÊ GOSTARIA DE TER? DESENHE-O E PINTE. 
 
3º) QUAL O SEU ANIMAL PREFERIDO?   
COM A AJUDA DE UM ADULTO, PROCURE EM REVISTAS OU JORNAIS O 
SEU ANIMAL PREFERIDO E COLE-O NO ESPAÇO ABAIXO. 
   
4º) COM SEUS DEDINHOS, VOCÊ PODE CRIAR VÁRIOS BICHINHOS. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
 

A criança surda deve ter acesso ao tema em Libras para que possa aumentar 
seu repertório linguístico de sinais. Sugerimos utilizar este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=Gu2jv9PplOY ou um dos aplicativos que 
ensinam esses sinais (HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS), do 
Catálogo de Games e Sites Assistivos, disponível em:  
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

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

BLOCO DE ATIVIDADES 3 
Educação Infantil – Grupo IV



Crianças com deficiência Intelectual e/ou autismo podem ter seu aprendizado 
reforçado pelo uso de canções e apoio visual como esta, por exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=bW7DcFcCxU0&t=26s 
 
Crianças com deficiência visual podem conhecer mais sobre o tema explorando 
os sons dos animais domésticos. A família pode usar os próprios brinquedos da 
criança para que ela faça o reconhecimento do animal e o associe ao som que 
ele faz, como sugerido neste vídeo: https://youtu.be/NIfOsVXoUZw . Essa 
criança também pode fazer a representação dos animais usando massa de 
modelar, argila, tecido, algodão, papel ou outro material com o qual possa 
confeccionar modelos em 3D. 
 
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, tesouras adaptadas, aplicativos de desenho para celular 
como o PAINT FREE, disponível no catálogo de Games citado inteiramente, etc), 
mas quando isso não for possível, ela pode responder de forma oral ou por sinais 
de Libras, Comunicação Alternativa, e o adulto faz o registro, que também pode 
ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc. 
 
Uma outra maneira de trabalhar o tema da questão é através do jogo a seguir, 
que pode aumentar o engajamento da criança com a atividade:  
http://www.escolagames.com.br/jogos/animaisDomesticos/?deviceType=compu
ter 
 

 
ATIVIDADE 02 
 
1º) OBSERVE AS DUAS CENAS QUE MOSTRAM A OBRA IOIÔ DE IVAN 
CRUZ E DECUBRA OS 4 ERROS, CIRCULANDO-OS. 
 
2º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, CONSTRUA O SEU IOIÔ. DECORE 
PARA FICAR BONITO. VOCÊ PODE FAZÊ-LO DE VÁRIAS MANEIRAS. 
OBSERVE AS ORIENTAÇÕES ABAIXO.  
 
3º)  DESENHE COMO FICOU O SEU IOIÔ. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
O adulto deve fazer a audiodescrição da obra de arte para a criança cega, 
citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, 
paisagens e a cena retratada, personagens e significados (imagem original 
disponível em: http://2.bp.blogspot.com/_DQwL36aINq0/S18d1-
HdbjI/AAAAAAAAK30/k_yGKFnXoR4/s1600/25-rolando+ioio.jpg  ) 
 
No vídeo a seguir são dadas instruções em libras sobre como fazer um outro 
tipo de ioiô com material reciclável: 
https://www.youtube.com/watch?v=IXRCS6s6ccg 
 



O adulto pode adaptar a brincadeira para a criança com mobilidade reduzida 
prendendo confortavelmente o brinquedo no membro que ela tem melhor 
mobilidade e incentivando que ela brinque com ele. Pode inclusive usar uma 
bola maior presa a um barbante para que ela a movimente. 
 
ATIVIDADE 03 
 
OBSERVE AS CORES QUE APARECEM NA OBRA DE IVAN CRUZ.      
 
1º)  PINTE AS FORMAS  ABAIXO DE ACORDO COM AS CORES PEDIDAS E 
QUE APARECERAM NA TELA DE IVAN CRUZ. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
A criança com mobilidade reduzida dos membros superiores deve ser 
incentivada a responderas questões com autonomia através do uso de 
tecnologias assistivas. 
 

 
 
Exemplo de adaptador para lápis de cor, retirado de  
http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/
brincar/095-2011.pdf 
 
 
Outra maneira de trabalhar o reconhecimento as formas geométricas é através 
dos aplicativos ABC AUTISMO, APRENDENDO COM BIEL E SEUS AMIGOS,  
AUTÁSTICO e FORMAS DE APRENDIZAGEM, disponíveis no catálogo games 
e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
Com o aplicativo LET ME TALK, citado no mesmo catálogo mencionado 
anteriormente, é possível a criança comunicar o reconhecimento das formas 
apenas selecionando opções num vocalizador. 
 
Estudantes com deficiência visual podem fazer o reconhecimento das formas 
através de objetos concretos ou aplicando texturas às formas, por exemplo, 
colando papéis, tecido, algodão, sementes, contornando a forma com barbante 
ou cola colorida, etc. Segue uma sugestão de trabalhar a questão de forma 
inclusiva: https://www.youtube.com/watch?v=yoq62UOSVAE 
 
 
 



ATIVIDADE 04 
 
MUITOS ARTISTAS PINTARAM BICHOS DE ESTIMAÇÃO.  A OBRA DE 
ARTE ABAIXO FOI FEITA POR GUSTAVO ROSA, EM 2002, E ELE CHAMOU 
DE “GATO”.  
AGORA, VOCÊ É O ARTISTA! COM TIRINHAS COLORIDAS DE PAPEL DE 
REVISTA, PREENCHA O GATO ABAIXO. CAPRICHE NA COLAGEM DE SUA 
OBRA DE ARTE. 
 
ORIENTAÇÕES: 
O adulto deve fazer a audiodescrição da obra de arte para a criança cega, 
citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, 
paisagens e a cena retratada, personagens e significados 
 
Uma maneira de tornar a atividade acessível para estudantes com deficiência 
visual é colar papéis de texturas diferentes (papel seda, crepom, lixa, camurça, 
EVA, etc.), e no caso de crianças com baixa visão, quanto mais brilhantes e 
contrastantes as cores do papel, melhor para estimular sua visão residual. 
 
É muito importante que a criança já tenha tido contato com um gato, ou pelo 
menos com uma representação dele em 3D (brinquedo, miniatura), para que 
ela possa expressar sua compreensão e sentido artístico. Uma maneira 
inclusiva de realizar a atividade é que a criança faça seu gato em 3D e o 
enfeite da forma como quiser. A criança com mobilidade reduzida ou 
deficiência intelectual deve ser estimulada a participar ao máximo da atividade 
também, fazendo as escolhas e usando tecnologias assistivas. Nesta página 
há um molde (clique em “Printable cat template) e um vídeo ensinando a fazê-
lo: https://www.allkidsnetwork.com/crafts/animals/cat-craft.asp 
 
 
ATIVIDADE 05 
 
COM A AJUDA DE UM ADULTO, QUE TAL FAZER UM CACHORRINHO DE 
PAPEL? RECORTE O QUADRADO ABAIXO, SIGA OS PASSOS E DIVIRTA-
SE!             
 
ORIENTAÇÕES: 
 
O adulto deve auxiliar a criança para que ela compreenda os processos de 
dobradura, e pode ser necessário que ele faça o cachorrinho algumas vezes 
como modelo para ela conseguir fazer também. A criança com deficiência 
visual deve ser auxiliada a compreender também a produção visual, 
percebendo onde estão as orelhas, os olhos, etc. 
 
No caso de uma criança com Altas Habilidades de perfil criativo, pode ser que 
a atividade desperte o interesse por fazer outras dobraduras, inclusive mais 
complexas. Deve-se estimular que ela pesquise e desenvolva seu interesse. 
Sugerimos que ela observe vídeos como esse que ensinem o passo a passo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0HxVvh8tsRQ 
                                                                                                       



 
ATIVIDADE 06 
 
NA CASA DOS AVÓS DE BETO HÁ MUITOS ANIMAIS. OS GATINHOS SÃO 
OS SEUS PREFERIDOS.     
 
1º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, RECORTE OS ANIMAIS ABAIXO E 
COLE-OS NA SOMBRA A QUE ELES CORRESPONDEM.  
 
ORIENTAÇÕES: 
 
A atividade pode ser tornada acessível para crianças cegas recortando os 
animais em papel grosso, que facilite o reconhecimento tátil, e colando texturas 
ou fazendo os contornos das sombras com barbante ou tinta dimensional para 
que ele as compare.  
 
Também é possível trabalhar a habilidade de pareamento de forma inclusiva a 
partir de um jogo de memória tátil como esse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://brincandodepapel.com.br/brincandodepapel/aprenda-a-confeccionar-um-
jogo-para-incluir-criancas-deficientes-visuais-na-brincadeira/ 
 
A atividade de pareamento e justaposição também pode ser trabalhada com o 
uso de aplicativos assistivos com crianças com mobilidade reduzida, autismo e 
Deficiência Intelectual, por exemplo,  o ABC AUTISMO, AUTAPP, e o software 
EDUACTIV8: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf. 
 
 
ATIVIDADE 07 
 
TODOS OS DIAS BIA ACORDA COM O SOM DE UM ANIMAL DO VIZINHO.                                                                  
QUAL SERÁ O ANIMAL? ELE TEM UM BICO, PENAS EM SEU CORPO E É 
O PAI DOS PINTINHOS. DESCOBRIU? DESENHE-O. 
 
ORIENTAÇÕES: 



Algumas crianças com deficiência que nunca tiveram contato com um galo real 
podem ter dificuldade para representá-lo. É interessante que o adulto converse 
e mostre imagens e vídeos, sons, brinquedos, penas e  qualquer outro recurso 
concreto para ajudá-la a formar esse conceito de forma mais sólida.  
 
Sugerimos que seja apresentado esse vídeo com a história de um galo com 
audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=95_bItvSWHI 
E acessível em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=bUhStD83tJY  
A história pode ser recontada com o adulto da família confeccionando e 
utilizando o recurso do galo para que a criança o manipule. 
 
 
ATIVIDADE 08 
 
CADA ANIMAL FAZ UM SOM DIFERENTE NO QUINTAL DE SEU NICOLAU.         
 
UM ADULTO IRÁ FAZER O SOM DOS ANIMAIS E, A CADA SOM, PINTE O 
ANIMAL CORRESPONDENTE. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro com o auxílio de 
tecnologias assistivas como engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não 
ópticos, órteses funcionais, ou aplicativos de comunicação Alternativa e 
Aumentativa como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA 
AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, disponíveis no catálogo games e 
sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_infor
mativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
) 
Mas quando isso não for possível, o adulto faz o registro, que também pode ser 
feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc. 
 

No caso das crianças surdas, elas poderão fazer a atividade associando o sinal 
de Libras de cada animal à medida que o adulto aponta a figura. O adulto que 
não saiba Libras pode pesquisar os sinais nos aplicativos HAND TALK, 
LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS disponíveis no mesmo catálogo citado 
anteriormente. 

 
 
ATIVIDADE 09 
 
PROCURE OBJETOS NA SUA CASA DA COR QUE ESTÁ INDICADA NOS 
ESPAÇOS ABAIXO. EM SEGUIDA, DESENHE OS OBJETOS QUE VOCÊ 
ACHOU E PINTE-OS COM A COR SINALIZADA. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 



A atividade pode ser adaptada para ensinar os sinais das cores em Libras para 
a criança surda. Ela também pode trabalhar esse conteúdo através do aplicativo 
LIBRAS CORES, disponível no catálogo games e sites assistivos, que pode ser 
baixado no site do Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_infor
mativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
  
Crianças cegas ou com baixa visão podem aproveitar a atividade para trabalhar 
a orientação e mobilidade no espaço doméstico, com o adulto propondo uma 
caça ao tesouro sensorial em um cômodo da casa, tal como sugerido nesta 
página: https://www.tempojunto.com/2017/09/19/caca-ao-tesouro-sensorial-
uma-brincadeira-para-combater-o-tedio-em-casa/ 
 
ATIVIDADE 10 
 
1o) QUE TAL RELEMBRAR A HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS?  
RECORTE AS CENAS DA PÁGINA SEGUINTE E COLE-AS NA SEQUÊNCIA 
CERTA. 
 
2o)  PINTE OS DEDOCHES, RECORTE-OS E COLE NUMA FOLHA MAIS 
DURINHA. QUE TAL RECONTAR A HISTÓRIA PARA  A SUA FAMÍLIA? 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Segue link de vídeo com a história dos três porquinhos acessível em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgSIYg-Astg 
 
Segue link de vídeo com a história dos três porquinhos acessível com 
audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=22cmg2wNiRs 
 
A criança com mobilidade reduzida nos membros superiores pode utilizar outro 
recurso, como fantoches, e caso ela não possua movimentos nesses membros, 
o adulto pode contar a história usando objetos concretos com que a criança 
possa interagir com ele enquanto o adulto conta, como neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WSDdKb8_XLU 
 
Sugerimos ainda o aplicativo interativo MEU LIVRO DE HISTORINHAS,  
disponível no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do 
Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_infor
mativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 
 

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. 


