
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIA 

 

Tema – LITERATURA INFANTIL 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Nessa atividade, sugerimos o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=7GGP10_T7p0   acessível em Libras. Nele 
teremos a historinha: “A LEBRE E A TARTARUGA”, onde será abordada a fábula 
que é o tema principal do bloco de atividades. 

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.  
 
Para os estudantes Cegos, é importante fazer uso do leitor de telas, o adulto faz 
a digitação da descrição das imagens e do texto, depois conversa sobre o 
assunto abordado para favorecer a compreensão e o entendimento por parte dos 
alunos, assim como, o texto. 
 
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.magnifyin
gglass 
 

 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 11 
Anos Iniciais – 4º ano



 

Nas fábulas, as personagens são animais que apresentam características 
humanas, tais como a fala e os costumes. Geralmente, este gênero textual 
termina com um ensinamento moral.  

Leia a fábula abaixo.  

1º) Que fato deu origem à história?  

2º) De acordo com a fábula, por que a tartaruga venceu a corrida? 

ORIENTAÇÕES: Após assistirem ao vídeo sugerido, é interessante que o adulto 
converse com o(a) estudante sobre o ensinamento que foi adquirido através da 
história, sempre contextualizando na realidade da criança para favorecer a 
compreensão do mesmo  para depois responder as questões referentes a ela.  

O adulto deve fazer a audiodescrição das imagens para a criança Cega, citando 
detalhes como: cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens 
e as cenas retratadas, personagens e significados. O mesmo pode responder 
oralmente as questões acima relacionadas. 

Para estudantes surdos deve-se sempre utilizar a Libras, assim como apoio 
visual. No Link:  

https://4.bp.blogspot.com/_OAQJWBHBq6s/SrojV9-
EmeI/AAAAAAAACf0/eU_6fYea71I/s1600-h/LEBRE+E+TARTARUGA.jpg   

há imagens que podem ser transformadas em cartões para apoio visual e 
trabalho com sequência temporal complementar da fábula A lebre e a raposa. 
Esta sugestão pode ser utilizada não só para estudantes com deficiências, mas 
para todos os estudantes. O vídeo indicado já está com a acessibilidade em 
Libras. 

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. 

3º) O que você imagina que aconteceu na floresta após a vitória da 
tartaruga?  
 
ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, é importante destacar que 
esta parte da atividade solicita uma forma de resposta escrita  e ela deve ser 
incentivada a fazer ela mesma o registro com auxílio de Tecnologias Assistivas 
(engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses funcionais, 
facilitador palmar, mas quando não for possível ela   pode ser utilizar a Prancha 
de Comunicação Alternativa Aumentativa, Libras ou oralmente,. Para estudante 
com cegueira o registro da resposta pode ser feito através de Braille, editor de 
texto, 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. 

 

4º) A corrida entre a tartaruga e a lebre teve um percurso de 5 km. Na 
metade do caminho, a lebre parou para descansar. Sabendo que 1 km é 
igual a 1.000 metros, que distância a lebre já havia percorrido?  
 
ORIENTAÇÕES: É interessante que antes de resolver esta questão o(a) 
estudante assista esse vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=wqk56BBia2g&feature=youtu.be onde 
são trabalhadas as medidas de comprimento. Para estudantes Surdos 
sugerimos que o(a) professor(a) do Atendimento Educacional Especializado faça 
a acessibilidade do vídeo, trabalhando os sinais básicos das medidas de 
comprimento em Libras e/ou utilize o aplicativo HAND TALK, disponível 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 

Para estudantes com altas habilidades sugerimos o KHAM ACADEMY, 
disponível no endereço eletrônico citado acima, onde o mesmo poderá ampliar 
seus conhecimentos e o raciocino lógico. 

Para os estudantes Cegos ou com Baixa visão sugerimos que o conteúdo, que 
envolve a noção de números de grande ordem,  seja trabalhado com o auxílio 
do soroban. Sugerimos a leitura deste ferramenta  pedagógica muito útil para o 
ensino da matemática não só para estudantes Cegos  e com baixa visão mas 
para todos os estudantes, sendo assim, indicamos dois artigos sobre o uso do 
soroban: 
file:///C:/Users/PMRecife/Downloads/DOC_DSC_NOME_ARQUI2017030210
5926.pdf e file:///C:/Users/PMRecife/Downloads/17122_8076.pdf conforme 
visualizamos neste vídeo Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=BcLdoCzbYgw  e 
https://www.youtube.com/watch?v=njuOQOa8C-I   

 



  Descrição da imagem: mãos de criança 
realizando operação matemática com o 
soroban e registrando no caderno. 

   

 

 

Você já viu uma lebre? Você sabia que a lebre é um animal mamífero e que 
se parece muito com o coelho? A diferença é que ela é bem maior e muito 
veloz na corrida. Assim como a lebre, muitos animais estão ameaçados de 
extinção, principalmente pela ação do homem, que caça, pesca e destrói o 
habitat dos animais.  

5º) Liste, nas linhas abaixo, alguns animais que você sabe que estão 
ameaçados de extinção. 

ORIENTAÇÕES: Assim como as orientações acima citadas, 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, por exemplo, este: 

https://educa.ibge.gov.br/templates/ibge_educa_criancas/brincadeiras/jogo-da-
memoria-fauna-em-extincao/ 

Ou usar cartões como os disponibilizados neste site: 
https://www.lipitipi.org/2016/11/cartoes-rapidos-para-o-trabalho-animais-
extincao-brasileiros.html 

 

Você já deve ter ouvido falar ou ter escutado a história da Chapeuzinho 
Vermelho. Mas, você acredita que existe, também, a Chapeuzinho 
Amarelo? Leia um trecho dessa história para conhecer!  

6º) O texto trata de uma menina que: 

7º) Na história original, a menina era chamada de Chapeuzinho Vermelho 
por usar um lindo chapeuzinho de veludo vermelho, que tinha recebido de 
presente da avó. Na versão da Chapeuzinho Amarelo, por que o autor lhe 
deu esse nome? 

ORIENTAÇÕES: Sugerimos que antes de iniciar a atividade assista ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=iAy9ZsD5UZY  acessível em Libras. Este 
vídeo pode ser utilizado com todos os alunos, pois o mesmo tem a acessibilidade 
e  é contada a história com o apoio visual de fantoches dos personagens.  



 O(a) estudante deve ser sempre incentivado(a) a responder as atividades 
sozinho(a), com o auxílio de Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, 
auxílio ópticos e não ópticos, órteses funcionais, facilitador palmar, mas quando 
não for possível ela   pode ser utilizar a Prancha de Comunicação Alternativa 
Aumentativa), oralmente, em braile ou Libras, ou ainda através de 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 podem ser baixado 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. 

O(a) estudante Cego deverá ser incentivado a utilizar os leitores de telas desde 
alfabetização. Caso tenha-se a impossibilidade do uso do leitor de tela, o adulto 
poderá colaborar fazendo a digitação da descrição das imagens, assim como, 
do texto: Chapeuzinho Amarelo.  

 

Pergunte a um adulto de sua família o significado da expressão “Maria vai 
com as outras”. Certamente, ele dirá que é uma expressão popular usada 
para se referir a uma pessoa que demonstra não ter opinião ou vontade 
própria, com dificuldades em tomar decisões. 

Leia o texto a seguir e conheça a história de uma ovelha chamada Maria. 

8º) Em que momento Maria percebeu que não estava gostando de fazer o 
mesmo que todas as outras ovelhas? 

ORIENTAÇÕES: Sugerimos que o(a) estudante após conversar com o adulto 
sobre a expressão :”Maria vai com as outras”, o(a) estudante Cego pode realizar 
a leitura da história Maria vai com as outras através do leitor de telas ou escutar 
a história narrada neste link: https://www.youtube.com/watch?v=n3FNGEGixeE. 

Sugerimos o vídeo da a história de Maria vai com as outras no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rGGY1RPoyX0  acessível em Libras. 

Após os escutar e/ou assistir aos vídeos, com ou sem o apoio visual, o estudante 
deverá realizar a atividade correspondente. Para isto ela poderá proceder 
através do registro escrito (com ou sem apoio de tecnologias assistivas já citados 
anteriormente), oral ou em Libras.  

 

9º) No final da história, a autora diz que “Maria só vai para onde leva o seu 
pé!”. Isso significa dizer que a ovelha 

10º) Em sua opinião, o que aconteceria com Maria, se ela continuasse indo 
pela cabeça das outras ovelhas?  



ORIENTAÇÕES:  

Para crianças autistas é muito importante que as perguntas sejam elaboradas 
objetivamente, com o uso mínimo de figuras de linguagem como “ir pela cabeça 
das outras”, 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/ 
É importante levar em consideração sempre as orientações anteriores, além 
delas sugerimos o registro através do editor de texto, em Braille, oralmente com 
o registro através de vídeos, ou através de pranchas de comunicação Alternativa 
Aumentativa (físicas ou digitais). 
 
Para estudantes com altas habilidade sugerimos os aplicativos : MÁQUINA DE 
BANDA DESENHADA DOS DESENHOS ANIMADOS (COMIC STRIP MAKER) 
e PRODUZINDO  TEXTOS, ambos disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos, que podem ser baixado 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 
 

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. 


