
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
ATIVIDADE 01 
 
1º) LULU ESTAVA BRINCANDO NO JARDIM E VIU MUITAS MINHOCAS 
PASSEANDO. AS MINHOCAS ERAM DE VÁRIOS TAMANHOS, MAS ELA 
DESCOBRIU DUAS IGUAIS. VOCÊ CONSEGUE DESCOBRIR QUAIS SÃO?  
QUANDO ENCONTRAR AS MINHOCAS IGUAIS, CIRCULE-AS. 
2º) PINTE UM QUADRADINHO PARA CADA MINHOCA QUE LULU VIU NO 
JARDIM. 
 
ORIENTAÇÕES: 
A atividade pode ser tornada acessível para crianças cegas usando-se 
massinha de modelar para fazer as minhocas. Antes de propor a atividade, o 
adulto deve explorar com ela os variados tamanhos, as semelhanças e 
diferenças, as quantidades. Depois ela pode fazer o registro dessa quantidade 
usando a própria massinha de modelar, números móveis ou em Braille.  
 
O uso da massinha de modelar pode ser um recurso sensorial interessante 
para ser usado com crianças com ou sem deficiências / transtornos.  
 
Outra forma de trabalhar contagem é através do jogo disponível nesta página, 
que pode jogado por crianças com ou sem deficiência: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer 
 
3º) HEITOR E SUA IRMÃ FORAM ORGANIZAR UMA CAIXA DE MEIAS QUE 
ESTAVA TODA BAGUNÇADA. DEPOIS ELES PERCEBERAM QUE UMA 
DAS MEIAS ESTAVA SEM O SEU PAR. CIRCULE ESSA MEIA. 
 
ORIENTAÇÕES: 
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Essa atividade pode ser utilizada também como uma maneira de trabalhar 
habilidades de vida diária, utilizando as próprias meias da criança. Enquanto 
identifica e faz o pareamento de suas meias, ela também pode aprender a forma 
de organizá-las e guardá-las. Isso pode ser especialmente interessante para 
crianças autistas e com deficiência visual, para que a família, junto com a 
criança, crie estratégias para ela desenvolver sua autonomia.  
 
O registro da atividade deve ser feito preferencialmente pela criança, com auxílio 
de tecnologia assistiva, se necessário (engrossadores de lápis, lápis especiais 
para crianças com baixa visão, órteses funcionais, etc.), mas o adulto também 
pode ajudá-la a fazer o registro depois que ela der a resposta oralmente, por 
sinais ou com auxílio de prancha de comunicação alternativa e aumentativa. 
 
4º) VOCÊ É UM(A) BOM(A) DETETIVE? COM A AJUDA DE UM ADULTO, 
LEIA AS DICAS E DESCUBRA QUAL CRIANÇA FEZ ANIVERSÁRIO ESTA 
SEMANA. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Para algumas crianças com deficiência intelectual, visual e autismo, pode ser 
necessário usar objetos concretos, por exemplo, bonecas e bonecos 
representando as crianças citadas na questão. Neste caso, o adulto certifica-se 
de que a criança possa identificar as características dos bonecos, e depois dá 
dicas baseadas nessas características.  
 

 
ATIVIDADE 02 
 
1º) OBSERVE A CENA E PINTE A QUANTIDADE DE QUADRADINHOS 
CORRESPONDENTES AOS ANIMAIS QUE APARECEM NA IMAGEM. 
2º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, RECORTE OS ANIMAIS ABAIXO E 
COLE-OS NOS GRUPOS EM QUE ELES MAIS COMBINAM, DE ACORDO 
COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA UM.                                    
 
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, tesouras adaptadas, etc. 
 

 
 
Exemplo de adaptador para lápis de cor, retirado de  



http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/
brincar/095-2011.pdf 
 

 
 
Exemplo de tesoura adaptada facilitadora, retirado de: 
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.html 
 
 

 
 
Passo a passo ensinando como fazer uma tesoura adaptada do tipo “mola”:  
https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg 
 
Crianças cegas ou com deficiência intelectual podem fazer a atividade utilizando 
animais de brinquedos para classificar: 
 

 
Isso facilitará o reconhecimento tátil das 
crianças cegas e ajudará as crianças com 
deficiência intelectual a fixarem os 
conceitos. Imagem retirada de: 
https://montessorifromtheheart.com/2020/01/31/land-
water-air-transportation-animals-sort/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ATIVIDADE 03 
 
1º) QUE TAL JOGAR COM A TRILHA CONTRA O CORONA VÍRUS?! 

 CONVIDE TODO MUNDO DE SUA CASA PRA BRINCAR. 
 USE TAMPINHAS DE CORES DIFERENTES PARA CADA JOGADOR. 
 JOGUE O DADO E A CADA VEZ QUE UM JOGADOR CAIR NA CASA 

ONDE TEM A IMAGEM DO CORONAVÍRUS, PEGUE UMA CARTA E 
FAÇA A MÍMICA PARA QUE OS OUTROS JOGADORES TENTEM 
ADIVINHAR O QUE É. 

 QUEM CHEGAR PRIMEIRO AO FINAL DA TRILHA GANHA O JOGO. 
DIVIRTAM-SE! 
 

RECORTE AS CARTAS DO JOGO E MONTE O DADO PRA JOGAR. 
 
ORIENTAÇÕES:  
 
Se o estudante com deficiência visual já tiver começado a alfabetização em 
Braille, é possível usar uma reglete e punção para adaptar o tabuleiro e as 
cartas. Se não, pode adaptar o tabuleiro contornando os quadrados com 
barbante, tinta dimensional ou cola colorida, e usando tampinhas de formatos 
diferentes. O dado pode ser adaptado colando-se lantejoulas no lugar dos 
pontinhos, tal como mostrado neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=NdqaNMjM8Vc 
 
Para crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores, pode-se 
adaptar as pecinhas do jogo colocando ímãs para que elas possam ser 
deslocadas mais facilmente, como explicado neste artigo: 
https://www.magtek.com.br/blog/jogo-de-tabuleiro-com-imas-para-deficientes-
fisicos/ 
 
Com crianças com Deficiência Intelectual, o adulto deve, antes de começar o 
jogo ler cada carta, conversar sobre o que ela significa, mostrar as situações 
vividas no concreto, e combinar como seria uma mímica para representá-la. No 
caso de crianças surdas, ao invés de mímica deve-se aproveitar a brincadeira 
para ensinar os sinais para as palavras trabalhadas no jogo. Esse vídeo traz 
informações em Libras acessíveis para as crianças: 
https://www.youtube.com/watch?v=soSmWZeRWQs 
 
Uma sugestão para complementar o jogo é essa proposta psicomotora com 
apoio visual e treino para a vida diária, para que as crianças compreendam a 
importância das instruções trazidas pelo jogo: 
https://www.youtube.com/watch?v=-bwYalIbAa4 
 
 
ATIVIDADE 04 
 
1º) PROCURE 5 DIFERENÇAS ENTRE AS IMAGENS ABAIXO E MARQUE 
COM UM “X” . 



2º) FAZ DE CONTA QUE VOCÊ AGORA É O PIRATA. CONSTRUA SEU 
PRÓPRIO NAVIO, USANDO UMA CAIXA DE OVO E CANUDINHOS. 
RECORTE OS ACESSÓRIOS PARA BRINCAR E COLOQUE OS TESOUROS 
NUMA CAIXINHA OU NUM OBJETO QUE POSSA ESCONDÊ-LOS. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
A 1ª atividade não é adequada para crianças cegas, que podem ser estimuladas 
a trabalhar a memória tátil ao invés da visual, através de jogos como este:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-da-memoria-tatil/ 
 
A segunda atividade pode ser adaptada para crianças com deficiência visual 
utilizando-se cores contrastantes, vivas e brilhantes, além de texturas sobre os 
desenhos. O jogo de faz de conta também pode ser vivido usando-se objetos 
concretos com a própria criança, como chapéus, fantasias, tecidos, moedas 
falsas e outros brinquedos adaptados do que a criança já tem em casa e 
interagindo com ela para entrar na brincadeira. Dessa forma todas as crianças, 
com ou sem deficiência podem participar. Sugerimos pesquisar por tutoriais de 
fantasias simples para crianças, que podem ser feitas de maneira rápida pela 
própria família: https://www.fazfacil.com.br/artesanato/fantasia-pirata-carnaval/ 
https://www.fazfacil.com.br/artesanato/fantasia-pirata-carnaval/ 
 
 
ATIVIDADE 05 
 
A LENDA DO TANGRAM 

 
PEÇA PARA UM ADULTO LER ESSA HISTÓRIA PARA VOCÊ.  
1º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, RECORTE AS PEÇAS DOS TANGRANS, 
QUE ESTÃO NA ÚLTIMA PÁGINA, E BRINQUE DE FORMAR FIGURAS. 

 
 
2º) OBSERVE AS FIGURAS DOS QUADROS E USE AS PEÇAS DO 
TANGRAM QUE VOCÊ RECORTOU PARA FORMAR UMA FIGURA IGUAL. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 
 



Sugerimos que os professores incentivem a família a fazer essa versão 
acessível do tangram: peças brilhantes e com texturas diferentes para apoiar 
crianças com deficiência visual e intelectual, facilidade de deslocar e juntar as 
peças pois o uso do velcro auxilia as crianças com mobilidade reduzida, e 
trabalho simultâneo com os sinais em Libras das figuras formadas. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ojE7nJ3qmqQ 
                                                                                                       
 
ATIVIDADE 06 
 
COM AJUDA DE UM ADULTO, CONHEÇA UM POUCO A VIDA DE IVAN 
CRUZ. 
OBSERVE O QUADRO AO LADO DE IVAN CRUZ E DESCUBRA AS  
BRINCADEIRAS  QUE ELE PINTOU.  CONVERSE COM UM ADULTO  SOBRE  
AS  BRINCADEIRAS  QUE  ELE  BRINCAVA  QUANDO ERA CRIANÇA. 
1º) DESENHE A BRINCADEIRA DE QUE VOCÊ MAIS GOSTA. 
2º) OBSERVE  AS  BRINCADEIRAS  PINTADAS POR IVAN CRUZ  E 
PROCURE O NOME DELAS NA SEGUNDA COLUNA, PINTANDO O 
QUADRADINHO DA MESMA COR INDICADA NA FIGURA. 
3º) OBSERVE  A CENA DO QUADRO DE IVAN CRUZ.  
ESCREVA, COMO SOUBER, O NOME DAS FIGURAS ABAIXO. 
 
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. 
 
O resposta da terceira questão pode ser feita através de prancha de 
comunicação alternativa e aumentativa, com o adulto auxiliando o registro. Há 
também opções digitais onde é possível não apenas digitar o texto mas 
selecionar com um único toque quais os tipos de brincadeiras que a criança 
deseja. Sugerimos os aplicativos 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
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/671458625668675953/ 
 

Além da escrita espontânea em português (L2), as crianças surdas devem ter 
acesso aos nomes das brincadeiras em Libras, o que pode ser feito 
pesquisando-se nos aplicativos HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, 
presentes no mesmo catálogo citado anteriormente, ou através de vídeos como 
esse: https://www.youtube.com/watch?v=6Lu6QSlTEt8&t=113s 

 
 
ATIVIDADE 07 
 
1º) OBSERVE A OBRA “PETECA”  FEITA POR IVAN CRUZ. COM A AJUDA 
DE UM ADULTO, RESPONDA  ÀS PERGUNTAS.                      
 
 
2º) COMPLETE  OS  QUADRADINHOS, ESCREVENDO AS LETRAS QUE 
FALTAM  PARA FORMAR A PALAVRA PETECA.   
3º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, PROCURE EM JORNAIS OU 
REVISTAS PALAVRAS QUE COMECEM COM A PRIMEIRA SÍLABA  DA 
PALAVRA  PETECA.  RECORTE-AS E COLE NO ESPAÇO ABAIXO. 
4º) OBSERVE AS PALAVRAS. EM SEGUIDA, PINTE OS                               
QUADRADINHOS QUE CORRESPONDEM À QUANTIDADE DE LETRAS DE 
CADA UMA DELAS E ESCREVA O NUMERAL AO LADO.                                                                                 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Mais uma vez, 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. A criança 
surda também precisa de acesso ao vocabulário em Libras. Sugerimos esse 
vídeo, onde além do sinal da peteca ela aprenderá como fazer uma de maneira 
simples: https://www.youtube.com/watch?v=fV8e4ypQrro 
 



A questão pode ser respondida com um alfabeto móvel e númerais móveis, 
com o adulto auxiliando a criança no registro. Nesta página há um passo a 
passo para fazer um alfabeto móvel com tampinhas de garrafa pet: 
http://www.painelcriativo.com.br/2013/02/18/pap-alfabeto-movel-com-tampinha-de-garrafa-
pet/ 
 
O conteúdo da questão também pode ser trabalhado através dos aplicativos 
assistivos ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS e ALIMENTE O MONSTRO, 
presentes no Catálogo de Games e Sites citado anteriormente. 
 
 
ATIVIDADE 08 
 
1º) OBSERVE A OBRA CATAVENTO DE IVAN CRUZ. COM  A AJUDA DE UM 
ADULTO, RESPONDA AO QUE SE PEDE.     
2º) OBSERVE O CATAVENTO E PINTE AS FIGURAS ABAIXO NAS CORES 
QUE FORMAM O CATAVENTO.  
3º) OBSERVE AS SEQUÊNCIAS E PINTE DE ACORDO COM O QUE 
MOSTRA CADA UMA DELAS.  
4º) COMPLETE A IMAGEM DESENHANDO E PINTANDO O QUE ESTÁ 
FALTANDO NELA. PARA ISSO, OBSERVE A OBRA “CATAVENTO” DE IVAN 
CRUZ. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Mais uma vez, 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. A criança 
surda também precisa de acesso ao vocabulário em Libras, por exemplo, das 
cores, que ela pode praticar através do aplicativo LIBRASCORES do Catálogo 
de Games e Sites assistivos já citado anteriormente. Sugerimos esse vídeo, 
onde além do sinal do cata-vento, a família aprenderá como fazer um cata-
vento de garrafa pet: https://www.youtube.com/watch?v=vbIuaDrfCXA 
 
A questão não é adequada para crianças cegas, mas o trabalho com 
sequências pode ser feito com peças táteis, como as peças do jogo da 
memória tátil citado na atividade 4.  
 
Crianças com mobilidade reduzida com comprometimento dos membros 
superiores que não conseguirem utilizar os lápis de cor com auxílio de 
tecnologia assistiva podem responder a questão através de cartões com as 
cores trabalhadas na questão. 

 

http://expansaolab.blogspot.com/2013/03/sala-de-recursos-multifuncionais-em.html 



 
ATIVIDADE 09 
 
QUE TAL CONSTRUIR UM CATAVENTO COM A AJUDA DE UM ADULTO? 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Essa atividade pode incluir igualmente crianças com ou sem deficiências e 
transtornos, bastando adaptar a participação delas a suas habilidades e 
limitações, incentivando sempre sua autonomia.  
  
 
ATIVIDADE 10 
 
1º) AS CRIANÇAS GOSTAM MUITO DE VER UM ARCO-ÍRIS. ELAS 
DESCOBRIRAM QUE HÁ OUTRAS TRÊS NOVAS CORES DO ARCO-ÍRIS 
QUE PODEM CRIAR, JUNTANDO AS CORES. MISTURE COM TINTA 
GUACHE E DESCUBRA. 
2º) AGORA, PINTE O ARCO-ÍRIS ABAIXO COM AS CORES QUE VOCÊ 
DESCOBRIU. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Existem diferentes maneiras de ensinar as cores para crianças com deficiência 
visual: pela radiação térmica (diferentes tons terão uma temperatura diferente), 
pela associação da cor ao olfato ou a objetos, como pode-se ver na palestra 
dessa profissional: https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY 
 
Deve-se também marcar o espaço que será pintado, delimitando a folha com 
adesivos ou marcadores em relevo, e pode-se colocar uma folha de lixa embaixo 
da folha que ela vai pintar (com giz-de-cera é mais fácil sentir a textura), assim 
conseguirá perceber a área que ela já pintou. Para esta atividade o adulto pode 
colocar suco em pó nas tintas, ou diferentes texturas: areia, sal, papel ou plástico 
picado, etc. 
 
É muito importante que as crianças, antes de realizarem a atividade, tenham 
adquirido solidamente o conceito do que irão representar, no caso, o arco-íris. 
 
As crianças com mobilidade reduzida podem fazer uso de tecnologias assistivas 
para lhes ajudar a segurar o pincel ou podem realizar a atividade com o auxílio 
de um aplicativo como o DESENHAR PAINT FREE, presente no catálogo de 
Games e Sites Assistivos já mencionado, 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 



 

 
http://expansaolab.blogspot.com/2013/03/sala-de-recursos-multifuncionais-em.html 
 

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. 


