
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIA 

Atividade – LITERATURA INFANTIL 

Nessa atividade, sugerimos o texto “Emília a boneca gente” - Baby Consuelo 
disponível no link: https://www.letras.mus.br/baby-do-brasil/322165/ e 
https://www.youtube.com/watch?v=vYcHA-1kT94&t=92s. Nele será 
abordado a letra de uma música muito conhecida que fala sobre uma 
personagem infantil : A Emília – uma boneca de pano.  

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Para os estudantes Surdos, se utilizará a Libras. Porém, se a criança ainda 
não tem domínio da Libras, pode-se fazer   uso de alguns sinais familiares 
já conhecidos pela criança. A sugestão de vídeo a seguir a música está 
interpretada em Libras - Emília :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gw0k_sRKzSw 
 
Para os estudantes Cegos, é importante incentivar o uso do leitor de telas, 
e em último caso o adulto faz a descrição das imagens e conversa sobre o 
assunto abordado para favorecer a compreensão e o entendimento por 
parte dos alunos. 
 
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 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 11 
Anos Iniciais – 1º ano



 

 

1º) COM A AJUDA DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, LEIA O TEXTO ABAIXO. 

a) VOCÊS CONHECEM A BONECA EMÍLIA? MARQUEM UM X NO NOME DA 
HISTÓRIA A QUE ELA FAZ PARTE. 

A PALAVRA “TAGARELA” TEM O MESMO SIGNIFICADO DE: 

ORIENTAÇÕES:  É importante que o estudante Cego desde cedo faça uso de 
leitores de Telas; o adulto pode colaborar com a criança fazendo a digitação da 
descrição da imagem, assim como, do texto. 

Para crianças com surdez pode ser utilizado o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq6w7Y2-DVg  (Libras) , sobre a história da 
Emília a boneca de pano, embora este vídeo possa ser utilizado com todos os 
estudantes. 

No momento de responder as questões acima, para quem tem dificuldade 
motora, a Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa é um recurso muito 
proveitoso para esta tarefa. O estudante surdo também pode responder as 
questões utilizando os sinais de Libras. 

Para o estudante Cego deve ser feita acessibilidade do texto, digitando-o para 
que ele possa ler com um leitor de telas, ele poderá responder oralmente, 
apontar ou marcar o local indicado com auxílio de réguas guias 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. 

 

 

 
 

 

 

 



2º) LEIA BEM RÁPIDO O TRAVA-LÍNGUA ABAIXO. 

a) TROQUE AS SÍLABAS DE POSIÇÃO E DESCUBRA NOVAS PALAVRAS. 
 
ORIENTAÇÕES: Este é um tipo de atividade que para estudantes Surdos não 
são indicadas. Sugerimos os videoclipes explicativos sobre trava línguas: 
https://www.youtube.com/watch?v=q-LVJUZ0Ums&t=11s que ajudarão aos pais 
e as crianças a entender melhor  assunto e poder  responder a questão, que 
pode ser feita oralmente, com o auxílio de alfabeto móvel, ou recorte de sílabas, 
o uso deste material ajudará bastante para que ela tente e forme as palavras 
para responder com o apoio visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: Exemplo de cartão de apoio visual com a palavra jaca e 
respectiva imagem ao lado. 

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 Comunicação Alternativa Aumentativa, Libras, Braile 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_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf. 
Seguem sugestões: ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, LER E CONTAR, LELÊ 
SÍLABAS, PRODUZINDO TEXTOS, MÁQUINA DE BANDA DESENHADA DOS 
DESENHOS ANIMADOS (COMIC STRIP MAKER). 

 O vídeo não está acessível em Libras, mas o adulto pode ajudar utilizando 
sinais. Neste outro link: https://www.youtube.com/watch?v=OGpESkjefLs 
temos vários trava línguas que poder ser realizados com as crianças (está com 
acessibilidade em Libras). Brinque com as crianças e os trava línguas, elas 
irão aprender brincando. 
 

3º) OBSERVE AS CAPAS DOS LIVROS ABAIXO E CIRCULE O TÍTULO DE 
CADA UM. 

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. 

JACA 



Para estudantes Cegos o adulto pode selecionar três livros de literatura infantil 
e marca na capa a localização do título, descrevendo a cor, tipo de fonte e sua 
relação com as imagens. Se tiver reglete, o adulto pode escrever em Braille o 
título na capa do livro. Neste período, assim como as crianças videntes, os 
estudantes com deficiência visual estão iniciando a alfabetização e a mesma 
deverá ser iniciada também em Braille.  

Veja vídeo de orientação pra escrever em braile com o auxílio da reglete.: 
https://www.youtube.com/watch?v=-8Flc_CV4BA e com o uso da reglete 
positiva: https://www.youtube.com/watch?v=gz_o8JihuDw&t=2s. É importante o 
estimulo da leitura e autonomia da mesma para estudante Cegos, para isto a 
Gerência de Educação Especial tem livros de literatura que estão disponíveis 
para empréstimos as Professoras do Atendimento Educacional Especializado 
(em Braille). É interessante também conhecer alguns institutos que realizam 
doações de livros de literatura infantil, mediante solicitação e cadastro. É 
importante que, tanto os professores quanto as famílias, conheçam essas 
instituições. Uma delas é o Instituto Dorina Nowill:  
https://www.fundacaodorina.org.br/ 
 

4º) FALE O NOME DOS PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO 
E LIGUE CADA UM À LETRA INICIAL DO NOME DELES. 

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 de Libras é importante, mesmo que seja apenas 
os sinais referentes às imagens, sem formação de frases, associado ao uso do 
alfabeto datilológico, pois ainda está no processo de aprendizagem da língua. 

Caso a criança apresente mobilidade reduzida nos membros superiores que 
dificultem o ato de ligar, ela pode realizar essa atividade com o auxilio de uma 
Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa. 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 

 

5º) NO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO FAZ MUITO FRIO À NOITE, NO 
INVERNO, E AS CRIANÇAS PRECISAM SE AGASALHAR BEM. CIRCULE AS 
ROUPAS QUE MAIS COMBINAM COM O CLIMA FRIO.  

ORIENTAÇÕES: Se a família tiver as peças de roupas apresentadas nesta 
atividade pode utilizar como apoio à compreensão dos conceitos (se for peças 
da própria criança será ainda melhor). O apoio visual e familiar será muito útil 
pra crianças com Autismo ou com Deficiência Intelectual, onde o manuseio das 



peças de roupas mostrará a criança de forma prática e concreta as vestimentas 
adequadas a uma determinada estação do ano, trazendo para o campo cada vez 
mais familiar e concreto a aprendizagem. Além dela poder manusear, 
respondendo à questão. 

Para estudantes Surdos é interessante ampliar seu vocabulário em sinais de 
Libras, sugerimos esse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=LDznS6Ntpms, 
para trabalhar os sinais das palavras da atividade em questão. Pode-se utilizar 
também os seguintes aplicativos: HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, 
cuja descrição detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no 
site do Portal da Educação do Recife:  

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 

 

6º) CONTE QUANTAS LETRAS TEM CADA NOME E PINTE UM 
QUADRADINHO PARA CADA LETRA. 

 
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. 
 
Amplie o vocabulário de sinais da criança Surda. Através deste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TSVmHh9ujDs.   
 
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 os nomes dos 
personagens escritos em folha maior e recortado letra a letra pra favorecer a 
contagem (tipo um quebra cabeça de letras). 
 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: exemplo de cartão de apoio visual com a palavra SACI. 

S A C I 



7º) ENCONTRE, NO CAÇA-PALAVRAS, OS NOMES DOS PERSONAGENS 
DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO. 

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 aos personagens do 
Sítio do Pica Pau Amarelo, fazendo-se perguntas objetivas dentro do contexto 
do estudante. Sugerimos como ideia pra fazer o caça palavras em casa com 
materiais de sucata e que contribuirá bastante na realização da atividade. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zMS3sG2PWfA. Vamos fazer? 

 

8º) OBSERVE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA E COMPLETE-A COM O NÚMERO 
QUE ESTÁ FALTANDO. 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações dadas anteriormente, é interessante 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 feitas pelos estudantes. 

Com este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I podemos 
trabalhar os números e sequência numérica em Libras, essa atividade pode ser 
trabalhado com todos os estudantes ampliando o vocabulário em Libras de 
todos. 

Outra forma lúdica de trabalhar 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. 

 
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. 


