
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TEMA: LITERATURA 

 

Leia o conto “A princesa e o sapo”, escrito pelos Irmãos Grimm.  

1º) Qual importante lição é ensinada nesse conto? Marque a resposta 
certa.  

2º) Você acha que a atitude do rei foi correta ao mandar sua filha beijar o 
sapo? Justifique sua resposta.  

ORIENTAÇÃO: 

Este vídeo  - https://www.youtube.com/watch?v=pZN7ETKPefs - apresenta a história 
de forma mais descritiva, podendo ser utilizado com estudantes cegos, os 
quais poderão responder em Braille ou fazendo o uso de editor de texto como o 
Word. Caso isso não seja possível, faz o registro com auxílio de um adulto. 

Descrição da imagem: teclado adaptado com alto 
contraste e teclas sinalizadas em Braille. 

 

 

 

 

Sugerimos que os estudantes tenham acesso ao curta metragem em desenho, 
pois irá favorecer a contextualização e compreensão para os alunos poderem 
responder as questões. 

Neste vídeo, a história é contada em Libras: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8lH_KsTZSkI 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 10 
Anos Iniciais – 3º ano



O registro não precisa ser necessariamente escrito, podendo-se fazer o mesmo 
através de áudio, vídeo, desenho ou gráfico, ou ainda pela produção de 
materiais acessíveis sobre o conteúdo. Deve-se adequar a avaliação às 
possibilidades físicas e cognitivas do estudante.  
 

3º) Observe a tirinha da Mônica. 

ORIENTAÇÕES: 

É importante que seja feita a audiodescrição das imagens que aparecem na 
tirinha e uma descrição do texto falada feita por um leitor de apoio ou digitada 
para o estudante fazer uso do leitor de tela.  

Para maiores informações sobre como fazer uma audiodescrição sugerimos o 
artigo disponível no site  
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/6430/pdf e sobre 
acessibilidade para deficientes visuais recomendamos a leitura dessa página: 
https://resultadosdigitais.com.br/blog/conteudo-acessivel-para-deficientes-
visuais/ 
 
Para informações sobre leitores de tela, essas são algumas sugestões: 
https://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/ 

https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-smartphones-e-tablets/ 

Os estudantes surdos devem receber apoio para responder a questão através 
do uso de Libras, Comunicação Alternativa e Aumentativa ou escrita 
convencional. 

Para os estudantes com dificuldades motoras deve-se disponibilizar materiais 
adaptados para a execução das atividades, como engrossador, ponteiras, 
fichas com as respostas para apontar, etc. (Tecnologia Assistiva). Também há 
a possibilidade de um adulto registrar de forma escrita as respostas dadas pelo 
estudante de forma oral. 

 

4º) Complete as frases e a cruzadinha a seguir com informações sobre os 
sapos que você encontrou no texto “Conhecendo um pouco sobre os 
sapos”. 

 

ORIENTAÇÕES: 

Para uma criança cega ou com uma dificuldade motora mais acentuada nos 
membros superiores, é inacessível essa atividade.  
Assim, sugerimos, da mesma forma que a questão anterior, que, quanto ao 
texto sobre o sapos, deve-se incentivar que o estudante faça uso de um leitor 
de telas e responda em papel adequado usando o Braille ou um editor de texto.  
 
A criança com dificuldade motora, que nem com engrossador de lápis consiga 
fazer, realize-a usando Prancha de Comunicação, alfabeto móvel, usando o 



computador com colmeia no teclado para digitar as palavras (caso seja 
alfabetizada). 
Pode-se utilizar também, para enriquecimento curricular de estudantes com 
Altas Habilidades, apps, jogos e sites, que ampliem o conhecimento acerca dos 
anfíbios, ou fazer pesquisa sobre os autores do conto, com produção de texto. 

 
Uma outra forma de responder a questão é reelaborando-a com questões 
objetivas, o que a torna acessível para todos os estudantes: 
 

1 – A pele dos sapos é seca e... 
 

ÁSPERA 

 
LISA 

 
 
2 – Eles vivem um período na água e depois na terra, isso é uma 
característica dos... 
 
 

ANFÍBIOS 

 
MAMÍFEROS 

 
 
3 – Na fase adulta, a respiração do sapo é pulmonar? 
 
 

SIM 
 

NÃO 
 
 

5º) Vamos ler outra tirinha?  

ORIENTAÇÕES: 

Além das sugestões anteriores que podem ajudar nos registros das respostas, 
podemos nesse caso, indicar que os cálculos das últimas questões sejam feitos 
com apoio de objetos concretos, como material dourado, conforme ensinado 
nesse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LTOkKa4cUNs 
 
Uma outra opção é esse material dourado que pode ser confeccionado com 
tampinhas (https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/photos/o-material-
dourado-desperta-no-aluno-a-concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-
desenvol/521556464543625/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destacamos que para crianças autistas é muito importante que as perguntas 
sejam elaboradas objetivamente, com o uso mínimo de figuras de linguagem 
como “mentira tem perna curta”, uma vez que Autistas tendem a compreender 
a Linguagem de forma bastante literal. Deve-se ter o cuidado de explicar as 
expressões de Linguagem cuidadosamente, usando exemplos o mais reais e  
situações o mais concretas possíveis. Deve-se também, pelo mesmo motivo, 
compreender que talvez essas crianças talvez demorem um pouco mais para 
entender e processar o uso dessas expressões no contexto adequado. Para 
facilitar esse processo, recomendamos o uso do recurso das histórias sociais, 
que tornam a compreensão dos comportamentos mais simples de ser 
visualizados: 

 

Descrição de imagem: exemplo de história social disponível no site 
http://autismoprojetointegrar.com.br/todos-os-desenhos/ 

 
 

6º) Na página seguinte, você irá reescrever uma história conhecida. Você 
pode mudar o final, misturar personagens, criar situações novas e 
engraçadas. Use sua criatividade e imaginação.  

Se quiser, escolha uma dessas histórias como sugestão. Não esqueça 
do título e faça uma ilustração no final! 

ORIENTAÇÕES: 

Nessa atividade, a criança escolhe a história e, mais uma vez, reafirmamos que 
o registro não precisa ser necessariamente escrito, podendo-se fazer o mesmo 
através de áudio, vídeo, desenho ou gráfico, ou ainda pela produção de 
materiais acessíveis sobre o conteúdo. Deve-se adequar a avaliação às 
possibilidades físicas e cognitivas do estudante,  respeitando a faixa etária e o 
nível de desenvolvimento do estudante. 
 
Uma outra maneira de trabalhar o conteúdo da atividade é através do aplicativo 
“CRIADOR DE HISTÓRIAS MALUCAS”, disponível no site da play store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AeonArt.CriadorDeFrasesComicas&
hl=pt_BR 
 



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. 


