
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

TEMA: LITERATURA 

Você já imaginou um sapo que não queria ser príncipe? Leia a história e descubra este 
grande mistério e, em seguida, realize algumas atividades.  
1º) Que vantagens a bruxa Brunevildes apresentou ao sapo, tentando convencê-lo de que a 
vida de príncipe era uma maravilha? 
2º) Das vantagens que foram apresentadas pelas bruxinhas, qual delas o sapo achou a pior 
de todas? 

 
ORIENTAÇÃO: 
 
É importante tornar acessível o texto para as todas as crianças. Para estudantes com baixa visão 
é necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em tamanho adequado a sua percepção 
visual, se possível aumentando o contraste das cores, o que pode ser feito utilizando auxílios 
óticos, não-óticos, digitais e eletrônicos. Usar Libras para as crianças Surdas e  transcrever para 
Braille o texto para leitura dos estudantes cegos. 
 
Caso a criança ainda não possa fazer o registro com autonomia com o uso de Tecnologia 
Assitiva, 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. 
 
O estudante cego 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/ 
 
 
 
 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
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Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para escrever seu nome em um papel. 
 
Os registros das respostas das questões subsequentes ao texto, como das outras presentes 
nesta atividade, não precisam ser necessariamente escritos, podendo-se fazer os mesmos 
através de áudio, vídeo, desenho ou gráfico, ou ainda pela produção de materiais acessíveis 
sobre o conteúdo.  

3º) Registre, nas linhas abaixo, alguns finais de histórias que envolvam sapos que você 
conheça.  

ORIENTAÇÃO: 

Os estudantes poderão responder através de desenho, de forma oral, com auxílio de pranchas de 
comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares, 
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 ) 

Uma outra forma de trabalhar o conteúdo da questão é utilizando o aplicativo CRIADOR DE 
HISTÓRIAS MALUCAS, que é uma forma divertida de entender a estrutura de um texto. Ele está 
disponível nesse endereço:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AeonArt.CriadorDeFrasesComicas 

 

4º) Crie, no espaço abaixo, uma campanha para conscientizar as pessoas sobre a 
importância de preservar e garantir a biodiversidade no meio ambiente. Capriche em seu 
cartaz!  
 

ORIENTAÇÃO:  
 

Reforçamos as orientações de acessibilidade com Libras, e a possibilidade de responder as 
atividades de outras maneiras, que não pela escrita, quando o estudante não tiver acesso a 
Tecnologias Assistivas, por exemplo, com colagens, produção de áudio (como um comercial e 
rádio) ou vídeo (como uma propaganda de TV). 

 

 

 

 



5º) As bruxinhas estavam pensando em um plano para transformar o sapo em um belo 
príncipe. Mas o feitiço só duraria três semanas e cinco dias. Quantos dias correspondem a 
esse período?  

ORIENTAÇÃO: 

Para facilitar a construção da resposta, o uso de um calendário concreto é importante, pois 
ajudará nesta atividade. Para as crianças com Baixa Visão, deve-se ampliar as letras, utilizando a 
cor preta, de preferência, em contraste. Evitar utilizar calendário com os dias da semana escritos 
de forma abreviada ou com fontes de difícil compreensão. 
 

A utilização de jogos e recursos concretos aumenta não apenas o acesso de todos os estudantes 
ao conteúdo curricular, como também o engajamento nas atividades propostas.  
 
Uma estratégia bem interessante para essa atividade é fazer um calendário acessível linear. 
Nesse vídeo, uma professora explica como fazer e apresentar: https://www.youtube.com/watch?v=-
BKvMRVlIKc 
 

6º) Observe a capa do livro “O Mistério das Letras”. Essa obra conta a história de um 
concurso de leitura, organizado por um tatu pra lá de sabichão, em um jardim com animais 
mágicos!  
Para garantir que o habitat dos animais continue em perfeita harmonia são necessárias 
algumas atitudes de preservação. O que você faria para cuidar das plantas e animais?  
 

ORIENTAÇÃO: 

Uma criança cega ou com baixa visão não poderá “observar” a capa do livro. Sendo necessária a 
sua descrição para estudante cego ou a ampliação do desenho para o estudante com baixa 
visão. A descrição deve ser detalhada, e além de explicar cores, formas, personagens, cenário, 
etc., deve também dizer a localização de cada objeto ou palavra na capa. 
 
Novamente orientamos oportunizar diversas maneiras de registro desta questão, podendo 
contextualizar com o dia a dia da criança no local onde mora, refletindo sobre os cuidados que as 
pessoas e ela têm com animais e plantas, seja em casa ou no bairro. 
 
Uma outra forma de trabalhar o conteúdo da questão é através de um jogo educativo sobre o 
tema disponível nesse site: https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=13421 
 

7º) Um dos animais que aparece na capa do livro é a tartaruga. Que tal construir esse 
animal?! Para isso, você vai precisar de alguns materiais, que podem ser encontrados em 
casa, como: papelão ou outro tipo de material, garrafa pet, linha, tampas de garrafa ou 
botões, tesoura, cola e hidrocor. Logo abaixo há orientações de como você poderá fazer 
isso. Divirta-se e capriche na produção. Guarde-a com carinho e, assim que estiverem 
todos juntos na escola, mostre para a sua turma.   
 

ORIENTAÇÃO: 

Deve-se adequar a avaliação às possibilidades físicas e cognitivas do estudante. Pode-se 
também fazer a atividade de uma maneira mais simples, porém explorando os mesmos 
conteúdos e direitos de aprendizagem. Enfatizamos, no entanto, que essa simplificação não 



significa “infantilizar” a atividade, apenas adequá-la respeitando a faixa etária e o nível de 
desenvolvimento do estudante. 
Para os estudantes com dificuldades motoras deve-se disponibilizar materiais adaptados para a 
execução das atividades, como engrossador, ponteiras, tesoura adaptada, etc. (Tecnologia 
Assistiva). Também há a possibilidade de um adulto auxiliar na confecção da tartaruga. 

 

Agora, responda às questões 8 e 9. Se necessário, releia o texto. 
8º) Você percebeu quantas expressões populares foram usadas no texto “Falando pelos 
cotovelos”?  Registre as expressões que você conhece nas linhas abaixo. 
9º) No texto, a mãe de Rui diz a ele “(...) você está com a cabeça nas nuvens!”. O que 
significa a expressão destacada? 
 

Após a leitura do texto “Como se fosse dinheiro”, responda às questões.   
10º) De que forma Seu Lucas reagiu quando Catapimba pagou o lanche sem usar dinheiro? 
11º) Já aconteceu com você uma situação parecida com a da história de Catapimba? 
Registre, nas linhas abaixo, o que aconteceu. 
 

ORIENTAÇÃO: 

Além das orientações anteriores, destacamos que para crianças autistas é muito importante que 
as perguntas sejam elaboradas objetivamente, com o uso mínimo de figuras de linguagem como 
“estar com a cabeça nas nuvens” ou “falar pelos cotovelos”, 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/ 

 

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. 


