
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
 

 

Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades! 
Dessa vez, o tema é: DIREITOS DA CRIANÇA. 
 

Observe o cartaz com os direitos das crianças e, em seguida, responda ao que 

se pede. 

1º) De que forma você compreende que uma criança pode ser respeitada?  

ORIENTAÇÕES:  

O texto “Declaração dos direitos das crianças” disponível no link: http://lili-
domdeeducar.blogspot.com/2009/09/declaracao-universal-dos-direitos-
das.html  traz imagens que podem ser transformadas em cartões para 
apoio visual complementar dos direitos citados. 

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. 
Conversa sobre o assunto abordado e o contextualiza na realidade na 
criança para favorecer a compreensão e o entendimento por parte dos 
alunos e digita o texto para que ele tenha acessibilidade através de um 
leitor de tela. Caso estes não façam uso de leitor de telas, o adulto poderá 
auxiliar na leitura do texto. 
 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 10 
Anos Iniciais – 5º ano



Para os estudantes Surdos, se utilizará a LIBRAS. Porém, se a criança 
ainda não tem domínio da LIBRAS, uma pessoa da família pode utilizar 
sinais familiares já conhecidos pela criança e utilizar apoio visual 
mostrando imagens sobre o texto. A sugestão de vídeos a seguir trabalham 
os sinais em Libras de direitos das crianças:  

https://www.youtube.com/watch?v=hl76uQWSltw 
https://www.youtube.com/watch?v=26xIiFbnjEs 

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:  

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

 

2º) A Escola Alegria do Saber está vivenciando atividades em que fica bem claro 
um direito da criança: o lazer.  

Observe o gráfico “Brincadeira preferida pelas crianças” e responda às questões. 

a.  Qual a brincadeira favorita das crianças? 

b. Que brincadeira é preferida por 4 dezenas de crianças? 

c. Qual a diferença entre o quantitativo de crianças que preferem videogame a 
bicicleta?  
 

ORIENTAÇÕES:  

Além das orientações dados no outro quesito, pode-se acrescentar a esse, 
caso a criança não possa escrever suas hipóteses de escrita das palavras, 
realizar a pesquisa das mesmas em cartões ou usar alfabeto móvel para 
montar com ela a palavra e depois escrever, dependendo da situação de 
cada estudante.  

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_i
sabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

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

Pode-se utilizar a imagem de brincadeiras e um empilhamento de materiais 
de sucata (caixas de fósforos, ou de peças de dominó, ou de LEGO, 
tampinhas de garrafa PET), para ajudar a construir um gráfico concreto.  

No registro dos números se o estudante não dominar a escrita dos 
números pode utilizar a colagem de bolinhas de papel ou palitos de 
fósforos para registrar as quantidades. Os estudantes podem responder 
aos quesitos A e B utilizando a escrita e/u desenho, dependendo das 
habilidades de cada estudante, ou colagens de figuras correspondentes. 

3º) Vivenciando seu direito ao lazer, Alice foi ao cinema com seus pais para 
assistir a um filme cuja sessão começava às 16h30. Eles chegaram com 15 
minutos de antecedência. A que horas Alice e os pais chegaram ao cinema? 

ORIENTAÇÕES: Estudantes autistas, Deficientes Intelectuais necessitam 
de materiais concretos para facilitar a compreensão do conteúdo para isto 
sugerimos este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=qm8QKbF101c 
que mostra de forma prática e com matérias simples a confecção de um 
relógio analógico. Além deste vídeo sugerimos também os vídeos com 
aulas sobre as horas https://www.youtube.com/watch?v=uaamTiC9zaw , 
https://www.youtube.com/watch?v=silsv52oDYE e para ampliação do 
repertório de estudantes surdos sugerimos este outro vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=3VFfd3bA934  que trabalha  os sinais 
relativos a horas. 

Sugerimos o jogo: 

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

 

 



4º) Complete o quadro abaixo com as informações pedidas.  

a.  SEU NOME COMPLETO:  

b.  SUA NACIONALIDADE: 

ORIENTAÇÕES:  

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_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 
O registro da resposta pode ser feito através de Braille, editor de texto, 
oralmente, ou com auxílio de uma régua guia que delimita 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. 
 

É importante para responder à questão um apoio visual, o que pode ser 
importante para estudantes autistas ou com Deficiência Intelectual, ou 
mesmo para as crianças ainda não alfabetizadas, neste caso seria a ficha 
com o nome da mesma e o Registro de Nascimento do estudante. 

 

 

 



Leia o poema de Ruth Rocha sobre os direitos da criança. 

ORIENTAÇÕES: É importante que o adulto faça a leitura do texto caso a 
criança não esteja alfabetizada. Sugerimos que após a leitura assista ao 
vídeo que está neste link: https://www.youtube.com/watch?v=26xIiFbnjEs 
(Libras) e onde através da música é trabalhado o tema Direitos das 
Crianças do Poema de Ruth Rocha. 

 

5º) Escreva três direitos da criança que aparecem no poema escrito por Ruth 
Rocha que você acabou de ler. 

6º) Toda criança tem direito “à liberdade de expressão”. Converse com sua 
família e escreva o que vocês pensam sobre o assunto. 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, sugerimos o jogo a 
seguir, que trabalha de forma lúdica tanto o conceito de Direitos e Deveres, 
quando os direitos citados no texto da atividade:  

https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1157 

 

Na página seguinte você verá a imagem de uma pirâmide alimentar. Você sabe 
o que é isso? A pirâmide alimentar é uma representação em que os alimentos 
se encontram divididos em grupos de nutrientes que ajudam a formar, regular e 
dar energia ao nosso corpo.  

7º) Que grupo de alimentos pode ser consumido em abundância?  

8º) Quais alimentos precisam estar presentes na maioria das refeições?  

9º) Qual a recomendação para o consumo de manteiga, carne vermelha, batata 

e massas? 

ORIENTAÇÕES: É importante levar em consideração sempre as 
orientações  anteriores, além delas informamos que as atividades quanto 
mais concretas será melhor para a compreensão dos estudantes autistas 
e com deficiência intelectual, sugerimos fazer uma maquete simples (com 
material de sucata) da pirâmide de alimentos como a sugerida neste site 
https://www.pinterest.pt/pin/547539267189859090/?nic_v1=1a1ezHxsT (na 
imagem temos uma pirâmide feita de papelão, dividida em 6 partes com um 
plástico colado ao papelão formando  bolsas, dentro tem desenhos, 
embalagens de alimentos e brinquedos em formas de alimentos indicando 
os grupos e a necessidade de consumo), onde podem ser utilizados 
embalagens vazias dos alimentos, imagens recortadas de revistas, jornais 



e encartes de supermercados. Essa atividade pode ser feita através da 
escrita, do uso da Comunicação Alternativa, de Libras e de forma oral 

 

10º) O cartaz abaixo mostra o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
Observe-o e faça um desenho que represente o “direito à educação, à cultura, 
ao esporte e ao lazer”.  

11º) Observe as cenas a seguir e relacione-as aos direitos da criança. 

 

ORIENTAÇÕES:   

O adulto deve fazer a descrição da imagem para o estudante Cego e 
permitir que ele faça o seu registro da maneira que lhe for mais acessível, 
o que pode ser através de áudio, por exemplo. 

Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão pode-se utilizar apps, 
jogos e sites 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. Segue sugestões: DESENHAR PAINT FREE. 

As imagens da questão 11 podem ser pouco acessíveis para crianças com 
deficiência visual ou autismo, portanto sugerimos utilizar imagens mais 
próximas do real, como as já sugeridas como apoio visual na questão 01. 

 

12º) Observe a imagem abaixo que mostra uma pintura feita pelo artista plástico 
Militão dos Santos, intitulada “Brinquedos e Brincadeiras” e responda ao que se 
pede.  

a) Quais brincadeiras foram destacadas na pintura? 

b) Qual direito da criança foi destacado na pintura acima? 

c) Acerca do direito que está destacado na pintura acima, como você tem 

vivenciado ele nesse momento de distanciamento social? 

 



ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, reforçamos que o 
adulto deve fazer a audiodescrição da obra do artista para a criança cega, 
citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, 
emoções, paisagens e a cena retratada, personagens e significados. 
 
As imagens da questão podem ser pouco acessíveis para crianças com 
deficiência visual (por razões gráficas), intelectual ou autismo (por razões 
cognitivas), portanto sugerimos utilizar imagens mais próximas do real, 
como as que aparecem nesse site: 
https://papjerimum.blogspot.com/2012/05/antigas-brincadeiras-
infantis.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. 


