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      CADERNO DE ATIVIDADES Nº 5  
 
Atividade 1: 
 
AS CRIANÇAS VÃO BRINCAR DE FUTEBOL, MAS PARA ISSO PRECISAM DE UMA 
COISA.  DESENHE O QUE ESTÁ FALTANDO PARA A BRINCADEIRA COMEÇAR E 
DEPOIS PINTE. 
 
Orientações:  
 
Sugerimos que para as crianças cegas, seja realizada a leitura descritiva da imagem, 
conversando com a criança sobre futebol e permitindo que ela faça questionamentos. 
Trazer uma bola para criança manusear e em seguida brincar vai enriquecer a atividade. 
Crianças com baixa visão e dificuldades motoras precisam que, ao imprimir a atividade 
ela seja ampliada.  
A criança com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, dificuldades na 
coordenação motora ou aversão a desenhar no papel, pode usar engrossadores e/ou 
adaptadores, ou utilizar o aplicativo Paint Free, que está no nosso catálogo de Games e 
Sites Assistivos. Seguem os links: 
 
Link:http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos
_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR 
 
Sugestão de vídeo ensinado os sinais em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LKXhQTtgPjM - EU GOSTO DE JOGAR 
FUTEBOL (Quintal da Cultura) 
 
Atividade 2: 
  
1º) BIA GANHOU UMA PETECA E FICOU MUITO FELIZ, BRINCANDO COM SEU 
CACHORRINHO.      
                           
2º) AGORA, COMPLETE A PETECA ABAIXO DESENHANDO OU COLANDO PAPEL 
COLORIDO NA PARTE QUE ESTÁ FALTANDO. 
 
Orientações:  
 
Para as crianças cegas é importante a experiência tátil, a fim de que a criança 
(re)conheça o objeto e aprenda a brincar com ele. Logo abaixo, sugerimos um vídeo 
ensinando a fazer uma peteca em casa, utilizando materiais simples. As crianças no 
espectro autista também vão se beneficiar da experiência que também pode ser realizada 
com todas as crianças, respeitando a limitações de cada uma. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO IV 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=CUncBTo4ERs – Como fazer uma peteca (Artes 
De Um Tudo) 
As crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores ou dificuldades 
na coordenação motora, podem usar engrossadores e/ou adaptadores de lápis. 
 
Atividade 3: 
 
1º) DESENHE DUAS CRIANÇAS BRINCANDO NA PRAIA. 
 
Orientações:  
 
Se a criança tiver mobilidade reduzida ou não tiver os membros superiores, ou para 
algumas crianças no espectro autista, podem ser utilizados engrossadores e adaptadores 
de lápis. Isso deve se adequar às necessidades específicas de cada estudante. Segue 
um link com sugestões de como fazer engrossadores e adaptadores de lápis em casa: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jU1Cn_AzXyU&t=383s – Aperta lápis AEE 
(Ateliê da Miah) 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vpNh4phPGWY – Engrossador para lápis e 
pincel (Inclusão Criativa) 
 
Para as crianças com Deficiência Visual a proposta de desenhar pode ser feita utilizando 
o dedo e uma caixa ou recipiente com areia. A criança vai desenhar na areia com o dedo. 
Com as crianças surdas, deve-se aproveitar a oportunidade para ensinar o sinal em 
Libras referente a praia. No link abaixo há um vídeo ensinando PRAIA em Libras. 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ndfWrJnQZfw - 11º Libras em 1 minuto | Sinal de 

Praia (Paula Maria Markewicz) 
 
2º) CIRCULE OS OBJETOS QUE AS CRIANÇAS PODEM USAR PARA BRINCAR NA 
AREIA DA PRAIA. 
 
Orientações:  
 
Com as crianças cegas, deve ser realizada a descrição das imagens, é importante 
conversar sobre a praia, brincadeiras na praia, relembrar experiências na praia, bem 
como, falar sobre objetos que a criança e a família levam e /ou usam quando vão à praia. 
Neste momento, trazer os objetos que estão no contexto e que estejam ao alcance para a 
criança explorar, complementam a experiência da atividade. 
As crianças com mobilidade reduzida podem, além de utilizar engrossadores e 
adaptadores de lápis, verbalizar, apontar e acenar para responder à questão. As 
possibilidades devem se adequar às especificidades de cada criança. 
 
Atividade 4: 
 
PARA SE DIVERTIR, AS CRIANÇAS DECIDIRAM FAZER PIPAS. USANDO SUA 
CRIATIVIDADE, DEIXE A PIPA BEM COLORIDA E DESENHE OUTRA AO LADO.                    
 
Orientações:  

https://www.youtube.com/watch?v=CUncBTo4ERs
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https://www.youtube.com/watch?v=vpNh4phPGWY
https://www.youtube.com/watch?v=ndfWrJnQZfw


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

 
Sugerimos que para enriquecer a aprendizagem e a vivência da atividade com as 
crianças no espectro autista e também crianças cegas, o adulto possa confeccionar uma 
pipa com a criança, utilizando materiais que tem em casa, descrevendo os materiais que 
vai o usar e o passo a passo da produção durante a mesma. 
No link abaixo tem a sugestão do vídeo com a música infantil “Pipa pipinha”, com 
audiodescrição: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=r1LFf7JheXc –  Audiodescrição (Pipa Colorida)  
 
No link abaixo tem a sugestão da música infantil “ Pipa pipinha” com interpretação em 
Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=thVDpKh9sc8 – Libras (Pipa Colorida) 
 
Se a criança surda ainda não tiver aprendido em seu repertório de Libras o sinal para a 
palavra PIPA, o adulto deve aproveitar esta oportunidade para ensinar. Segue abaixo o 
um link  ensinando o sinal em Libras para PIPA. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LreopP_8dR8 – (Dicionário Libras) 
 
Para as crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores além da 
utilização de engrossadores de adaptadores, a crianças podem usar massa de modelar 
para fazer a pipa. 
 
Atividade 5: 
 
DESCUBRA A SOMBRA DE CADA BICHINHO DO JARDIM, LIGANDO-O A SUA 
SOMBRA. 
 
Orientações:  
 
Sugerimos que esta atividade possa ser ampliada ao ser impressa, para que viabilize a 
participação de crianças com transtorno do espectro autista e deficiência visual. 
Sugerimos também para as crianças cegas, as figuras possam ser contornadas com cola, 
promovendo alto relevo ao secar, e assim possibilitar a percepção tátil das semelhanças e 
diferenças entre as figuras. 
 
Atividade 6: 
 
DESCUBRA E MARQUE AS 5 DIFERENÇAS EXISTENTES NAS DUAS IMAGENS 
ABAIXO. 
 
Orientações: 
 
Com as crianças cegas é necessário fazer a descrição das imagens e elas podem 
responder verbalmente. Você também pode sugerir ao adulto que contorne pelo lado 
avesso da figura, utilizando uma agulha, fazendo furos que acompanham o contorno da 
imagem, assim a criança poderá fazer ela mesma a discriminação.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r1LFf7JheXc
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Atividade 7: 
 
PINTE AS FRUTAS, DE ACORDO COM A LEGENDA ABAIXO. APROVEITE PARA 
CONVESAR E FALAR PARA ALGUÉM QUAL É A FRUTA QUE VOCÊ MAIS GOSTA! 
 
Orientações: 
 
Sugerimos que além de conversar sobre as frutas, a criança possa manusear e 
experimentar algumas que tenha em casa. Crianças com deficiência visual, intelectual e 
transtorno do espectro autista podem se beneficiar desta vivência. 
 
Para as crianças surdas, deve-se aproveitar a oportunidade para ensinar sinais em Libras 
referentes as frutas. No link abaixo tem a sugestão de um vídeo ensinando sinais em 
Libras, referente aos nomes de algumas frutas: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xqje9ROtq5o (Emy Libras) 
 
Para as crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, devem ser 
utilizados adaptadores e engrossadores de lápis. 
 
Atividade 8: 
 
VOCÊ CUIDA DO MEIO AMBIENTE? AJUDE A GAROTA A LIMPAR O PARQUE, 
ENCONTRANDO AS GARRAFAS ESCONDIDAS. NÃO SE ESQUEÇA DE CONTAR AS 
GARRAFAS QUE VOCÊ ACHOU!  QUANTAS GARRAFAS VOCÊ ENCONTROU? 
DIVIRTA-SE! 
 
Orientações: 
 
Para tonar a atividade acessível e significativa para crianças cegas sugerimos que o 
adulto possa preparar um ambiente da casa (terraço, quintal, sala etc.) deixando algumas 
embalagens (potes, pacotes, garrafas pet) de produtos variados, vazias pelo chão. Em 
seguida, fazer a criança explorar o ambiente em busca das garrafas entre as embalagens, 
depois a criança conta a quantidade de garrafas encontradas e com a ajuda do adulto 
pode fazer o número utilizando cola e barbante em uma folha, ou se for o caso, utilizar a 
escrita Braille. 
Sugerimos que com as crianças surdas, seja aproveitada a oportunidade para relembrar 
e/ou ensinar os números em Libras. No link abaixo há uma sugestão de vídeo ensinando 
os sinais dos números em Libras: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I&t=35s – (Ensinando Meu Filho) 
 
Atividade 9: 
 
LOLA TINHA UM LIVRO QUE GOSTAVA MUITO, MAS NÃO LIA MAIS. ELA QUIS 
DOAR O LIVRO PARA O ELMO, ÓTIMA IDEIA NÃO ACHA? 
1º) DESENHE ALGUMA COISA QUE VOCÊ TEM  E NÃO USA MAIS. 
 
2º) DESENHE UM AMIGO PARA QUEM VOCÊ GOSTARIA DE DOAR ESSA COISA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqje9ROtq5o
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Orientações: 
 
Sugerimos que sejam utilizados adaptadores e/ou engrossadores de lápis com as 
crianças que têm mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, dificuldades 
motoras e sensoriais. Também pode ser utilizado para desenhar o aplicativo Paint Free, 
que está no nosso catálogo de Games e Sites Assistivos.  
Dependendo das especificidades motoras, a criança também poderá verbalizar suas 
respostas, e desse mesmo modo às crianças cegas também podem realizar esta 
atividade. 
Seguem abaixo os links do catálogo e do aplicativo respectivamente: 
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR 
 
Atividade 10: 
 
RECORTE A IMAGEM ABAIXO E COLE-A NO PAPELÃO OU NO PAPEL MAIS DURO. 
EM SEGUIDA, RECORTE AS PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA E DIVIRTA-SE 
BRINCANDO! 
 
Orientações: 
 
Sugerimos que para o público-alvo da Educação Especial, esta atividade possa ser 
ampliada em tamanho A3 ao ser impressa. 
 
Orientamos que seja feita a descrição da imagem para as crianças cegas, antes de 
recortar. 
 
Uma tesoura acessível pode ser utilizada para que as crianças com mobilidade reduzida 
de mãos e/ou membros superiores e dificuldades motoras. No link abaixo tem um vídeo 
ensinando como fazer uma tesoura acessível em casa: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg&t=18s – (Alxventura) 
 
     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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