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      BLOCO DE ATIVIDADES –  GRUPOS IV e V 
 

Atividade: 
 
A FRUTA PREFERIDA 
 
Olá professores! 
 
Para realizar essa atividade, pegue uma folha e desenhe um gráfico (que será 
preenchido pela criança com desenhos de frutas).  

Pesquise, junto com a criança, a fruta preferida das pessoas que moram em casa e, 
caso tenha celular, consulte alguns amigos também.  

Durante a pesquisa, já podem informar o nome de algumas frutas estabelecidas, 
como: abacaxi, mamão, melancia, banana e laranja. 

Quando terminar a pesquisa, converse com a criança e ajude-a a identificar, por 
meio da contagem, as frutas mais e menos escolhidas. Em seguida, que tal montar 
um gráfico com o resultado da pesquisa numa folha de papel? 

 
Orientações:  

Orientamos que as crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores 
utilizem engrossadores e adaptadores de lápis para desenhar as frutas. Também pode 
ser utilizado o aplicativo de desenho Paint Free, que está no nosso catálogo de Games e 
Sites Assistivos. Outra possibilidade é a utilização de cartões com desenhos ou 
fotografias de frutas. 

LINK DO CATÁLOGO: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 

LINK DO APLICATIVO:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR 

para as crianças com transtorno do espectro autista, é fundamental que haja um preparo 
para a brincadeira, ensinando o passo a passo, a previsibilidade e/ou antecipação podem 
evitar crises e fazer a criança ter uma melhor participação e engajamento na brincadeira, 
lembramos que uso de reforço social (elogiar, aplaudir, celebrar, toca aqui) também irá 
melhorar esse engajamento. 

O link abaixo é de um vídeo sobre reforçadores: 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=q-NHOU3bSF8 – O que são reforçadores? 
Parte 1/3 – Mayra Gaiato 
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Com as crianças surdas salientamos a importância de que o adulto que esteja 
participando da atividade com ela mantenha-se sob o campo visual da criança, utilize 
linguagem gestual, expressões faciais e aproveite a ocasião para aumentar o repertório 
de Libras da criança ensinando os sinais da Libras correspondentes às frutas que 
surgirem na atividade. No link abaixo sugerimos um vídeo ensinado várias frutas em 
Libras. 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=fwm0PRVTB4g&t=46s – Libras (Frutas) – Eloi 
Foresto  

Orientamos que com as crianças cegas, além da explicação ser clara e objetiva, sem uso 
de diminutivos ou codinomes a criança possa ter experiências sensoriais com as frutas 
que a família tiver em casa, a criança deve manipular as frutas, explorando formas e 
contornos, sentir o cheiro e experimentar os sabores. No momento de contar e registrar 
as quantidades, a criança pode utilizar material concreto, como tampinhas de garrafa por 
exemplo. 

 

     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. 
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