
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

TEMA: CULTURA POPULAR 

 

1º) Você gosta de brincadeiras populares? Observe as imagens e escreva 
o nome de cada brincadeira. 

ORIENTAÇÃO 

Para estudantes cegos, o adulto deve primeiro contextualizar a atividade 
conversando sobre o tema, explicando cada tipo de brincadeira, e depois 
descrever detalhadamente as imagens para que ele possa responder à 
questão. 

Estudantes Surdos e suas famílias devem se familiarizar com os sinais dos 
temas trabalhados a fim de ampliar seu repertório linguístico. Sugerimos esse 
vídeo com os sinais de várias brincadeiras em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Lu6QSlTEt8 

Os estudantes podem responder as questões deste bloco de forma oral, por 
sinais, escrita em Braille, com auxílio de alfabeto móvel ou através das 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_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 9 
Anos Iniciais – 3º ano



O registro da atividade deve ser feito preferencialmente pela criança, com auxílio 
de tecnologia assistiva, se necessário (engrossadores de lápis, lápis especiais 
para crianças com baixa visão, órteses funcionais, facilitador palmar, etc.), mas 
o adulto também pode ajudá-la a fazer o registro depois que ela comunicar a 
resposta por uma das maneiras acima. 

 

2º) Observe a cena a seguir.  Faça uma lista dos brinquedos que 
aparecem nela, em ordem alfabética. Não esqueça de colorir! 

ORIENTAÇÃO: 

O estudante pode fazer a escrita de cada palavra em um pedaço de papel, 
usando lápis, marcador ou a reglete para destacar a primeira letra. Depois, com 
esse apoio visual ou tátil, ela organiza os papeis pela ordem alfabética e os 
cola na folha de atividade. Para a criança cega deve-se sempre fazer a 
marcação na folha com um adesivo, régua, ou outro recurso através do qual 
ela possa perceber o lugar onde deve escrever, pintar ou colar.  

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 um papel celofane amarelo 
sobre o texto. 

 

3º) Use as palavras do quadro para completar a cantiga que Franjinha está 
ensaiando com Bidu e Magali  

ORIENTAÇÃO: 

Segue o vídeo acessível em Libras para a cantiga do sapo cururu: 
https://www.youtube.com/watch?v=5-q0gcJVk6Y 

 

Par estudantes cegos: depois de ouvir e cantar a música junto, o adulto deve 
fazer as perguntas da questão para que sejam respondidas oralmente: Onde o 
sapo estava? Quem estava fazendo rendinha? (o mesmo pode ser feito com 
estudantes com deficiência intelectual). O adulto também pode digitar o texto no 
celular ou no computador, pois o mesmo está em formato de imagem, e deve 
incentivar que o estudante faça uso de um leitor de tela para ler e fazer o registro 
escrito das respostas num editor de texto. 

https://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/ 

https://www.ricardoshimosakai.com.br/android-e-ios-acessiveis/ 

 

 



4º) Vamos testar nossa memória musical? Descubra qual é a música e 
enumere os quadradinhos de acordo com a sequência correta. 

ORIENTAÇÃO: 

 

5º) Agora, escreva a cantiga na ordem correta. Lembre-se do título! 

ORIENTAÇÃO: 

Segue o vídeo acessível em Libras para a cantiga Ciranda Cirandinha:  
https://www.youtube.com/watch?v=ycUNNiFp04s 

Uma forma simplificada de realizar a questão é recortando as frases e colando-
as na ordem correta em outra folha. O estudante com mobilidade reduzida dos 
membros superiores pode fazer a numeração usando numerais móveis, 
carimbos de números ou com auxílio de outras tecnologias assistivas. 

 

6º) Observe a imagem abaixo e faça um bonito colorido. Em seguida, 
responda. 

a) Que festa popular é retratada na imagem?  
b) Pesquise alguns elementos que encontramos nessa festa popular. 
Escreva nas linhas abaixo. 

Sugerimos utilizar esse vídeo com alunos Surdos sobre os sinais da festa 
junina: https://www.youtube.com/watch?v=NQrt286Wbdc 

Alunos com deficiência visual precisam que o adulto faça a audiodescrição 
detalhada da imagem. Eles podem ter contato com o tema de maneira mais 
efetiva através desse áudio com uma quadrilha junina narrada: 
https://www.youtube.com/watch?v=JIF8oc6cg5o 

Estudantes com outras deficiências também podem ser beneficiados pelo áudio 
narrado enquanto o adulto faz junto com eles os movimentos dos comandos da 
dança. O apoio de visual de outras imagens, de preferência fotografias com 
imagens o mais próximo do real possível, também podem ajudar estudantes 
Autistas e com Deficiência Intelectual. 

 

7º) Acender fogueiras é tradição dos festejos juninos. Porém, é comum 
acontecerem muitos acidentes por causa do fogo. Sobre acender 
fogueiras, responda ao que se pede.  

a) Você acha isso perigoso? Por quê? 

b) Será que acender fogueira prejudica o meio ambiente? Explique. 

ORIENTAÇÃO: 



Segue um link para um vídeo acessível em Libras com orientações de um 
bombeiro sobre os perigos do fogo e combate a incêndios: 
https://www.youtube.com/watch?v=g3uov8BzcKg 

8°) Agora, vamos falar de carnaval? Essa festa é muito popular no Brasil. 
Leia o poema adaptado de Regina S. Ferreira. Depois, circule as palavras 
que rimam e escreva-as nas linhas abaixo. 

ORIENTAÇÃO: 

Para tornar a 8ª questão acessível para crianças Surdas, o adulto deve explicar 
as semelhanças gráficas entre o final dos pares de palavras do poema.  

Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do estudante Surdo, 
ampliando seu vocabulário de sinais de Libras das palavras trabalhadas na 
questão. Para isso pode-se utilizar 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 

 

9º) A professora do 3º ano resolveu fazer uma festa de carnaval e mandou 
um convite para todos os estudantes levarem para casa. Ela combinou que 
todos os estudantes fossem fantasiados.  

a) Coloque os ponteiros do relógio marcando a hora da festa. Lembre-
se que tem o ponteiro que marca a hora e outro que marca os 
minutos! 

b) Com qual fantasia você iria para essa festa?  
 

ORIENTAÇÃO: 

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, tesouras adaptadas, aplicativos de desenho para celular 
como o PAINT FREE, disponível no catálogo de Games citado inteiramente, 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. 
 

 



 
Exemplo de adaptador para lápis de cor, retirado de  
http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/
brincar/095-2011.pdf 
 

 
 
Exemplo de tesoura adaptada facilitadora, retirado de: 
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.html 
 
 

 
 
Passo a passo ensinando como fazer uma tesoura adaptada do tipo “mola”:  
https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg 

 

10º) Pense e resolva com os problemas com atenção. 

a) Na frente do circo tem um palhacinho vendendo pipoca. Ele já 
vendeu 45 sacos de pipoca. Cada saco custa R$ 2,00 (dois reais). 
Quanto o palhacinho já ganhou com a venda das pipocas? 

b) No circo cabem 145 pessoas sentadas nas arquibancadas para 
assistirem ao espetáculo. Já foram vendidos, na bilheteria, 135 
ingressos. Quantos ingressos ainda faltam ser vendidos para 
completar as arquibancadas? 

ORIENTAÇÃO: 

Sugerimos reforçar os conceitos de multiplicação e subtração do estudante 
Surdo com a explicação desses vídeos acessíveis em Libras: 



https://www.youtube.com/watch?v=4mQ7HQAN6KY&list=PLJ2n0T0FHVV6X8H
Regh6pgLfUiG15zc5S 

https://www.youtube.com/watch?v=JcXDzcVgIwU 

Sugerimos que os cálculos sejam feitos com apoio de objetos concretos, como 
material dourado, conforme ensinado nesses vídeos:  
https://www.youtube.com/watch?v=z9NupCtrjIg 
https://www.youtube.com/watch?v=m2D3LS7wfYA 
 
Caso a família do estudante não tenha o material dourado, a escola pode 
imprimir o material, que deve ser plastificado com papel contact ou colado em 
cartolina para ter maior durabilidade. As peças devem ser guardadas 
separadamente, dezenas numa caixinha, unidades em outra, centenas em outra, 
para que a crianças as manipule com mais facilidade na hora de fazer os 
cálculos. http://materialesprofes.blogspot.com/2015/03/bloques-de-base-10-en-
colores-y-sin.html?m=1 
 
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/ 
 

 

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. 


