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Hora da história! 

Podemos fazer histórias sobre o que quisermos! Hoje, trouxemos uma 
história sobre cabelos! São tantos tipos de cabelos que existem, não é 
verdade? Um mais bonito do que o outro!  

Acesso o link https://www.youtube.com/watch?v=OmwSWohxK4s e 
assista ao vídeo. 

Vamos a nossa atividade! 

1. Numa folha do seu caderno, desenhe um menino ou uma menina, 
com o tipo de cabelo que você acha mais bonito! Não esqueça de 
colorir com capricho. 

2. Crie 3 frases sobre o cabelo do(a) menino(a) do desenho.  
3. Vamos de rima? As palavras abaixo lembram a história que 

assistimos. Pense e escreva, ao lado de cada uma delas, outra 
palavra que rime com: 

 CABELO –  
 CACHO –  
 TRANÇA –  

      4. Escreva, em seu caderno, o que você entendeu e qual a sua opinião 
sobre a frase: “O CABELO É COMO É OU COMO A PESSOA QUISER.”. 

 

ORIENTAÇÕES: 
 
Uma questão importante é utilizar recursos tecnológicos para que os 
estudantes tenham acessibilidade ao material disponibilizado. Por isso temos 
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disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site 
do Portal da Educação. Dentre essas sugestões, temos o app VLIBRAS 
Consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, 
responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e 
plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Só é possível utilizar com 
internet. Com esse aplicativo o estudante poderá aumentar seu repertório de 
sinais. Link: https://www.vlibras.gov.br/ 
 
Um vídeo alternativo para trabalhar a temática acessível em Libras, é o livro 
“Menina Bonita de Laço de Fita”: https://www.youtube.com/watch?v=gDzi2CyPvXY 
 
Um jogo interessante para contextualizar e trabalhar a temática com crianças 
com deficiência intelectual é o TOCA HAIR, disponível nesse link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tocaboca.tocahairsalon4&hl=
pt_BR 
 
Também temos o ABOARD. Consiste numa prancha de comunicação 
alternativa e aumentativa que permite a construção de frases através do clique 
em imagens subdivididas nas categorias ações, qualidades, pessoas, 
alimentos, roupas, sensações, lugares, perguntas, objetos, cores, animais, 
partes do corpo e tempo. Após elaborar frases, os usuários poderão clicar em 
um ícone que verbaliza as palavras/frases. Há também um modo de respostas 
rápidas (sim, não, até logo, etc), e sugestões de categorias para completar a 
frase. Link: https://educatecifrj.wordpress.com/aboard/ 
 
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, seja através do Braille, 
oralmente, utilizando materiais como massa de modelar, recorte e colagem... O 
importante é que ele seja o mais autônomo possível na hora de registrar suas 
respostas. 

 

 Lembrem-se que essa atividade é apenas uma sugestão! Fiquem à 
vontade para conduzir o trabalho de acordo com a realidade da sua 
turma.  
 

 Observem o quadro com os Direitos de Aprendizagem e os 
Conteúdos relacionados à atividade. Eles são os mesmos para 
estudantes com e sem deficiência. 

 
 
 
 
 


