
 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TEMA: DIREITOS DAS CRIANÇAS 

1º) Leia com atenção o poema abaixo e responda ao que se 
pede.  

ORIENTAÇÃO: 

Pode ser passado o vídeo em Libras que está no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hl76uQWSltw, sobre os DIREITOS DA 
CRIANÇA de Ruth Rocha. É importante conversar com a criança sobre cada 
direito e os que ela vive no dia a dia. 
 
Caso a criança ainda não possa fazer o registro, ela pode falar e um adulto 
escrever. O uso de alfabeto móvel ajudará muito para que ela tente e forme 
palavras pequenas para responder com apoio visual. 
 
Para quem tem dificuldade motora, a Prancha de Comunicação é um recurso 
muito proveitoso para esta tarefa. O estudante surdo também pode responder 
por meio de sinais de Libras. Importante destacar que no caso dessa questão, 
o conceito de rima deve ser explicado através da grafia das palavras, 
apontando seu final, para melhor compreensão pelo viés do português escrito 
(L2). 
 
Para o estudante cego deve ser feita a acessibilidade do texto, digitando-o para 
que ele possa ler com um leitor de telas, ou disponibilizando a escrita em 
Braille, ou ainda através do apoio de um adulto leitor. Ele pode responder com 
escrita em Braille, ou convencional com auxílio de Tecnologias Assistivas, 
como editores de texto ou réguas guia que delimitam o espaço da escrita. 
 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o recurso citado: 
https://ndmais.com.br/noticias/uma-regua-que-encurta-as-
diferencas/ 
 
Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para 
escrever seu nome em um papel. 
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d) Cada linha do poema se chama verso. Cada grupo de versos 
se chama estrofe. Tente contar no poema “O Direito das 
crianças”, a quantidade de estrofes e versos que ele possui e 
escreva nos espaços abaixo.  

estrofes - _________   versos - ___________ 
 

ORIENTAÇÃO: 

Sugerimos o videoclipe explicativo sobre poema e seus elementos: 
https://www.youtube.com/watch?v=TedJnMYP0vk que ajudarão os pais e as 
crianças a entender melhor o assunto e poder responder a questão, que pode 
ser feita oralmente, com a colagem dos versos e estrofes, contagem com ajuda 
de objetos concretos, etc. O vídeo não está acessível em Libras, mas o adulto 
pode ajudar utilizando sinais. 
 
 

2º) O poema que você leu fala sobre alguns Direitos das 
Crianças.  

      Observe a imagem e escreva nos quadradinhos a letra 
correspondente. 

 

ORIENTAÇÃO: 

O adulto deve fazer a audiodescrição das imagens para a criança cega, citando 
detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens 
e a cena retratada, personagens e significados. 
 

Como o espaço para resposta é muito pequeno, se a criança tiver dificuldade 
motora ou visual para responde-la com autonomia, o adulto pode ajudar, ou 
podem ser escritas letras maiores em papel, recortadas e dadas à/ao estudante 
para colagem. Uma forma de tornar a questão mais acessível é descrever a 
imagem e dar duas alternativas apenas para que a criança escolha uma delas, 
por exemplo: “A Magali está comendo um pedaço suculento de melancia e está 
muito satisfeita. Isso representa o direito a alimentação ou o direito a cultura?” 

 

3º) Agora que você conheceu os principais direitos das 
crianças, responda. 

ORIENTAÇÃO: 

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, facilitador palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  
etc), mas quando isso não for possível, ela pode responder de forma oral ou 



por sinais de Libras, Sinais familiares, Braille ou Comunicação Alternativa, e o 
adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por meio de áudio, fotos, 
vídeos, etc. 
As respostas também podem ser dadas utilizando pranchas de comunicação 
digital 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_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 

4º) Na escola de Guilherme, os estudantes do 3º ano sempre 
fazem uma fila organizada para entrar na sala de aula. 
Preencha os retângulos com o nome de cada amigo de 
Guilherme de acordo com a ordem da fila e as dicas abaixo. 

ORIENTAÇÃO: 

Será interessante que a/o estudante tenha acesso ao vídeo (curto) em LIBRAS 
que                 mostra os sinais correspondentes ao conteúdo da disciplina de 
matemática: https://www.youtube.com/watch?v=LBRmcpo1_jc.  

É recomendável que os estudantes possam responder através da manipulação 
de objetos concretos, como bonecos os amigos, e cartões com os números 
ordinais para ordenar.  

 

5º) Agora, escreva por extenso os números ordinais pedidos 
nas linhas abaixo. 

ORIENTAÇÃO: 

Sugerimos, além do vídeo em LIBRAS acima, o uso de números móveis ou 
cartões para ajudar na resposta. A criança pode identificar e colar os nomes 
por extenso ao lado dos números.  

 Neste vídeo https://www.youtube.com/watch?v=NugRZEVpIvg há a orientação 
de um jogo com números romanos e ordinais que pode ser adaptado para 
trabalhar números cardinais e ordinais. 

Esse aplicativo também pode ser uma maneira acessível e lúdica de trabalhar 
números ordinais:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.arrowstar.funnyfood3&hl=pt 

 

 

 



6º) Vamos relembrar os hábitos de higiene que conhecemos? 
Observando as imagens abaixo, escreva os hábitos de higiene 
nos espaços ao lado das imagens. 

ORIENTAÇÃO: 

Além de orientações anteriores, sugerimos esse vídeo em LIBRAS para 
trabalhar hábitos de higiene: https://www.youtube.com/watch?v=Hh_4hIHfqL0.  
Para as crianças cegas é importante, além da descrição dos desenhos desta 
atividade, mas que ela tenha acesso a materiais de higiene manuseando-os e 
identificando-os.  

Pode-se utilizar também o aplicativo BONS HÁBITOS DO PANDINHA, descrito 
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 

 

7º) O esporte preferido da família de Cebolinha é o futebol. Ele 
convidou seu pai e seu avô para “bater uma bolinha”. Veja no 
gráfico quantos gols eles fizeram. 

ORIENTAÇÃO: 

A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder a questão, 
uma vez que a torna acessível não só para estudantes cegos mas para todos 
os demais. Para mais detalhes, ver artigo abaixo: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/
Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: gráfico construído com quadrados de papel de diferentes texturas e 
cores. 

 

 

 

 



8º)  “Bater uma bolinha” é uma brincadeira muito comum em 
vários lugares da nossa cidade. Além dela, as crianças 
costumam brincar de outros jogos, como vôlei, barra-bandeira, 
esconde-esconde... Qual tipo de brincadeira você e seus 
amigos ou familiares gostam de realizar? Escreva nas linhas 
abaixo.   

ORIENTAÇÃO: 

Essa atividade pode ser respondida através de desenho, colagem, uso da 
prancha de Comunicação, LIBRAS, relato oral, etc. A forma de registro 
dependerá das habilidades físicas e cognitivas da criança. 
 

9º) Encontre, no caça-palavras, alguns direitos da criança que 
já estudamos. 

ORIENTAÇÃO: 

O Caça-palavras pode ser ampliado ou ter suas letras coladas em negritos ou 
contornadas com piloto hidrocor preto para pessoas com Baixa Visão, podendo 
ser transcrito em cartolina ou em ofício para facilitar que se encontre as 
palavras solicitadas.  

Em alternativa ao caça-palavras, sugerimos que o adulto leia com a criança as 
palavras que devem ser encontradas e utilize o alfabeto móvel para formá-las e 
depois. O mesmo pode ser feito usando um editor de texto no computador 
(word) promovendo o uso de informática acessível. 

A atividade pode também ser adaptada para 
“complete/descubra as palavras”, com algumas 
letras escritas em quadradinhos, e as letras do 
alfabeto móvel para a criança completar as palavras 
que são sugeridas pela tarefa. 

 
 
 
 

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. 


