
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Atividade – Direitos da Criança! 

Nessa atividade, sugerimos o texto “Declaração dos direitos das crianças” 
disponível no link: http://lili-domdeeducar.blogspot.com/2009/09/declaracao-
universal-dos-direitos-das.html. Acesso em 08/06/2020    Nele será abordado o 
assunto “Direitos das Crianças.  

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Porém, se a criança ainda 
não tem domínio da LIBRAS, uma pessoa da família pode utilizar a leitura 
labial e/ou o uso de alguns sinais familiares já conhecidos pela criança. A 
sugestão de vídeo a seguir trabalha os sinais em Libras de direitos das 
crianças: https://www.youtube.com/watch?v=hl76uQWSltw ou 
https://www.youtube.com/watch?v=26xIiFbnjEs 
 
Para os estudantes cegos, o adulto faz a descrição das imagens e conversa 
sobre o assunto abordado para favorecer a compreensão e o entendimento 
por parte dos alunos, além de fazer a leitura caso o estudante não faça uso 
de leitor de telas. 
 
Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado à sua percepção visual, além de 
utilizar os auxílios ópticos, não ópticos, eletrônicos e digitais que se 
fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode ajudar é a Lupa para 
Android, o qual também dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar 
a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras. 
Está disponível nesse link:  

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

BLOCO DE ATIVIDADES 10 
Anos Iniciais – 1º ano



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.ma
gnifyingglass 

VAMOS ESTUDAR! 

1º) LEIA O TEXTO ABAIXO E CONHEÇA QUAIS SÃO OS 10 PRINCÍPIOS QUE 
CONSTAM NA “DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA”.  

a) DE ACORDO COM O TEXTO, QUANTOS SÃO OS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS? REGISTRE NO ESPAÇO ABAIXO.  

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, é importante destacar 
que esta parte da atividade solicita uma forma de resposta escrita, mas 
pode ser utilizada a Prancha de CA, LIBRAS ou descrição oral, não apenas 
para a compreensão da questão, mas para a realização da tarefa. Outra 
forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar apps, jogos e sites 
como os descritos no catálogo games e sites assistivos disponível no site 
do Portal da Educação:  

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_i
nformativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_0
9_19.pdf. Seguem sugestões: ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, LER E 
CONTAR, LELÊ SÍLABAS. 

2º) CIRCULE APENAS OS ALIMENTOS SAUDÁVEIS. 

ORIENTAÇÕES: Para crianças com dificuldade de motricidade fina ou 
paralisia cerebral (PC) que tenha ocasionado dificuldade na coordenação 
motora, rigidez muscular, fraqueza muscular e tremores, pode-se utilizar a 
tecnologia assistiva como ponteiras, órteses funcionais,  facilitadores e 
engrossadores, etc. 

Sugerimos o jogo: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/monstroComeFruta/ que aborda o 
tema de alimentação saudável, onde a criança aprende brincando. 

3º) SOBRE OS TIPOS DE MORADIAS, LIGUE AS IMAGENS AOS NOMES 
CORRESPONDENTES. 

ORIENTAÇÕES: O adulto colabora com a leitura e a criança responde da 
forma mais adequada a sua maneira de se comunicar. Para as crianças 
surdas, o uso da Libras é importante, mesmo que sejam apenas os sinais 
referentes às imagens, sem formação de frases, caso ainda esteja em 
processo de aprendizagem da língua. Caso a criança apresente mobilidade 
reduzida nos membros superiores que dificultem o ato de ligar, ela pode 
realizar esta atividade com o auxílio de uma prancha de Comunicação 
Alternativa ou com uso de Tecnologias Assistivas. 



 

 

4º) FAÇA UM BELO DESENHO DA SUA FAMÍLIA NO PORTA-RETRATO 
ABAIXO.  

ORIENTAÇÕES:  A criança faz o desenho, se não tiver dificuldade de 
motricidade fina nos membros superiores. Se tiver, a família pode mostrar 
figuras, fotos para ela apontar ou falar sobre (com ou sem uso de Prancha 
de Comunicação Alternativa). Outra forma de responder ao solicitado é 
através de colagens, músicas, vídeos, encenação, etc. Pode-se utilizar 
apps, jogos e sites que estão disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos disponível 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. Segue sugestões: DESENHAR PAINT FREE. 

 

5º) COMPLETE A SEQUÊNCIA ABAIXO COM OS NÚMEROS QUE FALTAM.  

ORIENTAÇÕES: Nesta atividade devemos considerar as demais 
orientações dadas anteriormente, assim como a utilização do apoio de 
números móveis e objetos concretos que auxiliam tanto estudantes 
autistas como os que tem deficiência Intelectual. Sugerimos a utilização de 
tampinhas de garrafas, palitos de picolé/fósforo e se a família não tiver os 
números móveis pode-se recortar os números de jornais e revistas para 
realização de colagens dos mesmos no local correto. 

Outra forma lúdica de trabalhar é através de joga questão é através de 
jogos e aplicativos.   

No site http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendaContar/  há um jogo 
abordando o conteúdo sequência numérica. A criança aprenderá 
brincando. 

 

6º) SUA FAMÍLIA ESCOLHEU UM NOME PARA VOCÊ. ESCREVA SEU NOME 
COMPLETO NO ESPAÇO ABAXO E CAPRICHE NA LETRA. 

ORIENTAÇÕES: Com a colaboração de um adulto, a criança realiza a 
atividade. Caso ela apresente mobilidade reduzida nos membros 
superiores que dificultem o ato de escrever, pode ser utilizado o alfabeto 
móvel ou recursos de tecnologia assistiva como engrossador de lápis, ou 
ainda a utilização de computador, celular ou tablet com as devidas 
adaptações necessárias. Essa atividade também poderá ser realizada de 



forma oral, ou com o uso de Libras, no caso, o sinal que representa a 
pessoa ou mesmo utilizando o alfabeto datilológico. 

Pode ser importante para estudantes autistas ou com Deficiência 
Intelectual, ou mesmo para as crianças ainda não alfabetizadas,   responder 
à questão com um apoio visual. Neste caso seria a ficha com o nome da 
mesma. 

 

7º) VOCÊ RECONHECE AS BRINCADEIRAS ABAIXO? SE NÃO SOUBER, 
PEÇA AJUDA AOS SEUS FAMILIARES E ESCREVA OS NOMES DELAS NOS 
ESPAÇOS ABAIXO. 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, é importante destacar 
que outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar apps, 
jogos e sites que estão disponíveis no catálogo games e sites assistivos 
disponível no site do Portal da Educação: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_i
nformativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_0
9_19.pdf. Seguem sugestões: ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, LER E 
CONTAR, LELÊ SÍLABAS. 

 

8º) PINTE APENAS OS AMBIENTES QUE EXISTEM NA SUA ESCOLA.  

ORIENTAÇÕES: Para realização desta atividade, além das orientações já 
dadas, acrescentaremos  o uso de Libras para crianças surdas, pranchas 
de CA. Para crianças com dificuldade de motricidade fina ou paralisia 
cerebral (PC) que tenham ocasionado má coordenação motora, rigidez 
muscular, fraqueza muscular e tremores, pode-se utilizar imagens  para 
elas apontarem, caso não possam utilizar lápis de cor, mesmo que tenha 
engrossador, ou pincéis adaptados. 

Estudantes cegos podem responder a questão de forma escrita em Braille 
ou com auxílio de editor de texto, ou ainda de forma oral, à medida que o 
adulto lê a questão para ele. 

Também é possível fazer o relato através de pranchas de comunicação 
digitais como FALAÊ, LIVOX, descritas no catálogo de Games e Sites 
Assistivos já citado anteriormente. 

 

9º) PROCURE, NO CAÇA-PALAVRAS, OS NOMES DOS PROFISSIONAIS 
QUE PODEMOS ENCONTRAR EM UM HOSPITAL.  



ORIENTAÇÕES: Um caça palavras com tantas informações (muitas letras) 
podem dificultar a realização da atividade por crianças com DI, surdez, 
mobilidade reduzida dos braços e mãos e deficiência visual. Por isso, pode-
se usar a alternativa de formar palavras simples referentes à profissionais 
que trabalham em hospitais, utilizando palavras como médico, enfermeira, 
zelador, fazendo-se perguntas objetivas dentro do contexto do estudante. 

 
No site: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/?deviceTyp
e=computer há um jogo abordando o conteúdo bem contextualizado 
Coronavírus. A criança aprenderá brincando. 
 
 
 
 

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. 


