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      CADERNO DE ATIVIDADES Nº 5  
 
Atividade 1: 
 
1º) ANINHA IRIA PULAR AMARELINHA E PERCEBEU QUE ALGUNS NÚMEROS 
ESTAVAM APAGADOS. AJUDE-A A COMPLETAR A AMARELINHA, ESCREVENDO 
OS NÚMEROS QUE ESTÃO FALTANDO. 
 
Orientações:  
 
Sugerimos que para as crianças com Deficiência Visual, além da leitura do adulto, a 
atividade possa ser realizada com fichas de EVA ou cartolina reproduzindo células em 
Braile que represente os números. Abaixo há um exemplo de como fazer: 
 
Link: https://br.pinterest.com/pin/562316703451704558/ - (Crika Artes em Cristiane 
Palhano) 
 
Para as crianças com surdas, orientamos que sejam adicionados na amarelinha os sinais 
de Libras, correspondente aos números, para viabilizar o processo de apropriação da 
criança com a língua de sinais. No link abaixo é possível encontrar as imagens 
correspondes aos números de 0 a 9 em Libras. 
 
Link: https://br.pinterest.com/pin/613967361674285589/ - (Patricia Cristina) 
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR – (Hand 

Talk Tradutor de Libras) 
 
2º) JOAQUIM GOSTA DE ANDAR DE PATINS COM SEUS AMIGOS. CONTE 
QUANTAS RODINHAS HÁ NOS PATINS DE CADA CRIANÇA E ESCREVA NO 
QUADRADINHO. 
 
Orientações:  
 
Nesta atividade orientamos que para as crianças com deficiência visual seja utilizado 
material concreto. Se for possível, podem ser ofertados modelos diferentes de patins para 
que a criança possa manipular e explorar, e em seguida as perguntas com relação às 
quantidades de rodinhas podem ser realizadas. Não sendo possível, materiais como 
tampinhas de garrafa são uma ótima alternativa para trabalhar contagem. No link abaixo 
tem um vídeo com sugestões de alternativas para recursos pedagógicos que podem ser 
utilizados com estudantes cegos/as. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=W0yjiIQ29ZY – (Bia Carlos) 
 
No link abaixo temos uma sugestão de vídeo ensinando os números de 0 a 9 em LIBRAS. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL – GRUPO V 
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https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I – (Ensinando Meu Filho) 
 
Como na questão anterior, orientamos que com relação ao registro pela escrita, se a 
criança tiver mobilidade reduzida ou não tiver os membros superiores, ou no caso dos 
cegos e também estudantes no espectro autista, podem ser criadas outras alternativas, 
tais como; verbalizar a resposta, pegar ou apontar para uma ficha com o número 
correspondente, ou mesmo usar prancha de comunicação ou aplicativos de comunicação. 
Sugerimos o LetMe Talk. Seguem abaixo os links do Catálogo de Games e Sites 
Assistivos e do aplicativo sugerido. 
 
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=de.appnotize.letmetalk&hl=pt – (LetMe 
Talk: Aplicação Grátis CAA) 
 
A forma dos registros deve se adequar às necessidades específicas de cada estudante. 
 
Atividade 2: 
 
1º) MARCELO É O REI DO CASTELO. OBSERVE AS FORMAS GEOMÉTRICAS QUE 
APARECEM NO CASTELO QUE ELE FEZ.  
 
2º) CONTE QUANTAS FORMAS GEOMÉTRICAS APARECEM NO CASTELO E 
ESCREVA A QUANTIDADE DENTRO DAS FORMAS, COMO SOUBER. 
 
3º) PARA CADA FORMA GEOMÉTRICA QUE APARECE NO CASTELO, VOCÊ DEVE 
PINTAR UM ESPAÇO NO GRÁFICO. 
 
4º) DESENHE A FORMA GEOMÉTRICA QUE APARECE EM MAIOR QUANTIDADE NO 
GRÁFICO ACIMA. 
 
5º) USE AS FORMAS GEOMÉTRICAS E CRIE SEU PRÓPRIO DESENHO. 
 
Orientações:  
 
Para trabalhar as formas geométricas com as crianças cegas sugerimos o uso de material 
concreto. Pode ser trabalhado o contorno das formas utilizando barbante, também podem 
ser confeccionadas cartelas em molde vazado utilizando papelão ou a colagem e 
sobreposição de materiais, promovendo alto relevo das figuras (como EVA, cartolina ou 
papelão). Também é interessante fazer com que a criança possa manipular objetos com 
formas semelhantes às formas geométricas estudadas e criar suas próprias figuras. Os 
registros das respostas podem ser através da interação verbal e com modelagem. 
 
Sugerimos que com as crianças surdas, seja aproveitada a oportunidade para reforçar 
e/ou inserir os sinais em Libras referentes às formas geométricas. No link abaixo há um 
vídeo ensinado os sinais de algumas formas geométricas em Libras. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bmd6QFoTXUE – (Lau Maranhão Canções para 
Educação Infantil) 

https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk&hl=pt
https://www.youtube.com/watch?v=Bmd6QFoTXUE
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Para as crianças com transtorno do espectro autista salientamos que o uso de 
reforçadores é fundamental para melhorar o engajamento durante a atividade. Use 
elogios, estímulos verbais e/ou recompensas, demonstre entusiasmo a cada etapa. No 
link abaixo temos a sugestão de um vídeo para saber um pouco mais sobre o uso de 
reforçadores e autismo. 
 
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=-Z5zLGgxU74 – (Projeto Amplitude) 
 
Com relação ao registro pela escrita, se o/a estudante tiver mobilidade reduzida ou não 
tiver os membros superiores, assim como no caso dos cegos e dos estudantes no 
espectro autista, podem ser criadas alternativas, tais como; verbalizar a resposta, pegar 
uma ficha. Isso deve se adequar às necessidades específicas de cada estudante. 
 
Atividade 3: 
 
HENRIQUE ESTAVA BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE COM SEUS AMIGOS. 
OBSERVE A CENA DA BRINCADEIRA E RESPONDA: 
 
1º) QUAIS SÃO OS NUMERAIS QUE APARECEM NA IMAGEM? ESCREVA OS 
NÚMEROS DO JEITO QUE VOCÊ SOUBER. 
 
2º) HENRIQUE CONTINUOU A CONTAGEM. COMPLETE OS NUMERAIS QUE ESTÃO 
FALTANDO EM CADA QUADRO. 
 
4º) CONTE QUANTAS CRIANÇAS HÁ NA CENA E ESCREVA O NUMERAL 
CORRESPONDENTE NO QUADRO. 
 
Orientações:  
 
Lembramos mais uma vez que com as crianças cegas sejam utilizados materiais 
concretos para se trabalhar contagem, numerais e quantidades. Neste caso poderiam ser 
utilizados objetos do convívio familiar ou até mesmo brinquedos da criança, contando 
agrupando e sequenciando. Em seguida os números podem ser apresentados com em 
alto relevo ou em Braile, no link abaixo temos um vídeo ensinando como trabalhar o Braile 
de uma forma simples e prática com as crianças: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F3VOcjVTVQY – (Danielle Fazendo a Diferença) 
 
Reforçamos que com relação ao registro pela escrita, se o/a estudante tiver mobilidade 
reduzida de mãos ou não tiver os membros superiores, assim como no caso dos cegos, 
dos estudantes no Espectro Autista ou outras especificidades cuja escrita seja inviável, 
podem ser criadas alternativas, tais como; verbalizar a resposta, apontar, pegar uma ficha 
correspondente à resposta. Isso deve se adequar às necessidades específicas de cada 
estudante. 
 
3º) OBSERVE AS CRIANÇAS BRINCANDO. CIRCULE A CRIANÇA QUE ESTÁ EM 
CIMA DO BRINQUEDO E FAÇA UM X NA QUE ESTÁ MAIS LONGE DA CASINHA. 
 
5º) OBSERVE O PARQUINHO E DESENHE UMA CRIANÇA: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z5zLGgxU74
https://www.youtube.com/watch?v=F3VOcjVTVQY
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 EM CIMA DO ESCORREGADOR. 

 EMBAIXO DO ESCORREGADOR. 

 AO LADO DA ESCADA. 

 PERTO DO PNEU. 
 
Orientações:  
 
Para trabalhar os conceitos das atividades acima com as crianças cegas, é importante a 
vivência prática deles. Portanto promover situações no ambiente em que a criança possa 
vivenciar os conceitos e praticá-los promoverá a sua apropriação. Lembrando sempre de 
tomar os devidos cuidados com relação à segurança da criança, removendo previamente 
prováveis obstáculos. É fundamental dar instruções claras e objetivas e falar sempre 
próximo a criança. 
 
Para as crianças surdas, utilize a oportunidade para aumentar o vocabulário em Libras 
ensinando sinais, referente aos conceitos trabalhados na atividade. No link abaixo há um 
vídeo ensinando alguns sinais: 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w – Libras V.10 Localização 
Perto, Longe, Fora, Atrás (L Cani) 
 
Se a criança tiver mobilidade reduzida de mãos ou não tiver os membros superiores, e a 
escrita seja inviável, ela pode verbalizar a resposta ou apontar. 
 
Atividade 4: 
 
1º) VAMOS BRINCAR DE BOCA DE FORNO? SEU REI VAI DAR UMA ORDEM, VOCÊ 
VAI RESPONDER E OBEDECER A TUDO O QUE ELE MANDAR. 
 
2º) O QUE SEU REI MANDOU LAVAR?  ESCREVA COMO VOCÊ SOUBER.  
 
Orientações:  
 
Sugerimos que seja feita uma leitura dinâmica pelo adulto, estimulando o interesse e a 
participação das crianças na atividade. 
Com as crianças surdas além de expressões gestuais e faciais, indicamos que seja 
utilizado como apoio o aplicativo Hand Talk que está no nosso catálogo de Games e 
Sites Assistivos, ambos já mencionados acima.  
 
Com relação ou registro da resposta, a escrita pode ser substituída por uma resposta 
verbal, desenho, o uso do apontar para a palavra escrita, pegar um cartão com a palavra 
ou figura que indique a resposta, o uso de um sinal em Libras a execução de uma ação 
referente à resposta etc. O registro da resposta deve se adequar às necessidades 
específicas de cada estudante. 
 
3º) COMPLETE O QUADRO COM AS LETRAS QUE FALTAM PARA ESCREVER A 
PALAVRA MÁSCARA. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w
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Orientações:  
 
Para a questão número 3, as mesmas orientações das questões 1 e 2 se aplicam. 
 
4º) OBSERVE A SEQUÊNCIA DE IMAGENS E ENUMERE (1 A 4) OS PASSOS PARA 
UMA BOA HIGIENE DAS MÃOS. 
 
Orientações:  
 
A leitura áudio descritiva das imagens, auxiliará as crianças cegas na realização da 
atividade. 
Com as crianças no espectro autista a utilização da roteirização de atividades (descrição 
passo a passo) com o auxílio de imagens, irá prepará-las para uma melhor compreensão 
da atividade. Abaixo segue um link com uma sugestão de roteirização para lavar as mãos. 
 
Link: https://www.pinterest.pt/pin/201676889541519701/ - (Moçoila Marafada) 
 
Salientamos a importância de experienciar o processo de lavar as mãos com as crianças, 
antes de realizar a atividade e mediante as especificidades de cada criança no lugar de 
marcar o X ela pode verbalizar ou apontar. 
 
Atividade 5: 
 
1º) COM AJUDA DE UM ADULTO, LEIA A PARLENDA CORRE CUTIA. 
 
2º) CIRCULE AS PALAVRAS DA PARLENDA QUE RIMAM (PALAVRAS QUE 
TERMINAM COM O MESMO SOM). 
 
Orientações:  
 
Recomendamos que seja realizada uma leitura ritmada, para melhor compreensão do 
texto por parte das crianças cegas, elas podem responder oralmente. 
 
No caso da criança surda, a parte fonética não tem sentido. Ela irá identificar visualmente 
os sons finais das palavras, e sua percepção deverá ser estimulada para isso. O link 
abaixo é da parlenda Corre Cutia em uma versão cantada com interpretação em Libras, 
que também pode ser utilizada com as crianças no espectro autista, pois a estimulação 
visual ajudará na concentração e participação. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=d0YuExp3QCs – (Márcia Alencar) 
 
Lembrando: As crianças com mobilidade reduzida de mão ou ausência dos membros 
superiores podem indicar as respostas verbalmente, apontando, acenando com a cabeça 
ou olhar. 
 
3º) RECORTE E COLE AS IMAGENS PARA COMPLETAR A PARLENDA.  
 
Orientações:  
 

https://www.pinterest.pt/pin/201676889541519701/
https://www.youtube.com/watch?v=d0YuExp3QCs
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Sugerimos o uso de uma tesoura acessível que pode ser produzida em casa, para 
viabilizar a atividade, tanto para crianças com mobilidade reduzida de mão, como para 
crianças com limitações da coordenação motora fina, como poderá auxiliar as crianças 
cegas. Veja no vídeo abaixo: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg – (Alxventura) 
 
5º) COM AJUDA DE UM ADULTO, LEIA A PARLENDA ABAIXO. DEPOIS, DESENHE 
GRÃOS DE FEIJÃO DE ACORDO COM O NUMERAL INDICADO EM CADA TIGELA. 
 
Orientações:  
 
Indicamos o vídeo com a parlenda um, dois, feijão com arroz ensinando interpretação em 
Libras:  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jcCzutajMh0 – (Regiane Golliver) 
 
Orientamos que as crianças cegas em vez de desenhar os grãos de feijão possam colar 
grãos de feijão ou fazer bolinhas de papel e colar, mediante as quantidades indicadas em 
cada prato, que deverão ser lidas pelo adulto. 
 
A criança com mobilidade reduzida de mãos e/ou ausência de membros superiores pode 
verbalizar, apontar ou indicar (com a cabeça ou olhar) a resposta em um cartão ou ficha. 
 
Atividade 6: 
 
1º) LEIA O POEMA COM AJUDA DE UM ADULTO, E PINTE O NOME DOS 
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS QUE APARECEM NO TEXTO.  
                
Orientações: 
  
Para a criança surda a parte fonética não tem muito sentido, porém na língua portuguesa 
escrita, ele fará o reconhecimento visual e realizará a atividade. 
A criança com mobilidade reduzida de mãos e/ou ausência de membros superiores pode 
usar engrossadores e/ou adaptadores, verbalizar, apontar ou indicar (com a cabeça ou 
olhar). 
Orientamos que com as crianças cegas e aquelas que estão no espectro autista, a leitura 
seja realizada com pausas, e repetidas vezes, para melhor compreensão das rimas. Com 
os autistas também é importante acompanhar a leitura das palavras passando o dedo por 
cima delas. 
 
2º) QUE TAL TERMINAR O POEMA COM SEU NOME? ESCREVA O SEU NOME NO 
QUADRO ABAIXO. DEPOIS, PENSE EM UM BRINQUEDO, BRINCADEIRA OU ALGO 
QUE RIME COM SEU NOME, COMO ACONTECEU NO TEXTO, E DESENHE ABAIXO. 
 
Orientações: 
   
É importante que o adulto dê exemplos de outras rimas com nomes comuns ao convívio 
da criança, antes de propor que ela elabore uma rima com o nome dela.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg
https://www.youtube.com/watch?v=jcCzutajMh0
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Vídeo ensinando o alfabeto em Libras: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fYaXJXf60gU – (Rogério Santos - Libras) 
 
Sugestões de nomes de alguns brinquedos em Libras: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg – (Hand Talk) 
 
A criança com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, dificuldades na 
coordenação motora ou aversão a desenhar pode usar engrossadores e/ou adaptadores, 
ou utilizar o aplicativo Paint Free, que está no nosso catálogo de Games e Sites 
Assistivos.  
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR 
(Desenhar Paint Free) 
 
3º) OBSERVE O NOME DOS BRINQUEDOS E ESCREVA A PRIMEIRA LETRA NOS 
CÍRCULOS. 
 
4º) ESCREVA OS NOMES DOS BRINQUEDOS QUE COMEÇAM COM A LETRA B NOS 
QUADROS ABAIXO. 
 
5º) AGORA, ESCREVA OS NOMES DOS BRINQUEDOS QUE COMEÇAM COM P. 
 
Orientações: 
  
Os registros das atividades escritas para os estudantes com dificuldades motoras, 
sensoriais e de mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, bem como para 
os cegos podem ser adaptados as suas especificidades. Podendo ocorrer, verbalmente, 
com uso de fichas (pegando ou apontando). 
Segue abaixo, o link de um vídeo ensinando a confeccionar, com materiais simples um 
alfabeto acessível (visual, tátil e em Braille) para crianças cegas e videntes. Esse material 
pode servir de suporte para inúmeras atividades no processo de alfabetização da criança. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ioOUWmh5QXs – (Cintia Castanho) 
 
Atividade 7: 
 
1º) ESCREVA  A PRIMEIRA E A ÚLTIMA LETRA DE CADA PALAVRA. 
 
2º) PINTE DE CORES IGUAIS APENAS AS PALAVRAS QUE COMECEM COM A 
MESMA LETRA. 
 
3º) PARA CADA LETRA DAS PALAVRAS ABAIXO, PINTE UM QUADRADINHO.  
DEPOIS, CONTE E ESCREVA, DENTRO DO CÍRCULO, QUANTAS LETRAS CADA 
PALAVRA TEM. 
 
4º) PINTE A PALAVRA QUE CORRESPONDE À FIGURA, COMPLETANDO 
CORRETAMENTE AS FRASES.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fYaXJXf60gU
https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt_BR
https://www.youtube.com/watch?v=ioOUWmh5QXs
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Orientações: 
 
Nesta atividade, para as crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros 
superiores, mais uma vez sugerimos o uso de adaptadores e engrossadores de lápis. As 
crianças com dificuldades na coordenação motora e algumas crianças no espectro 
autista, este recurso também pode ser utilizado. 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 sugerimos que além da leitura da atividade e a 
interação verbal para as respostas, também seja aproveitado o momento para viabilizar o 
processo de alfabetização em Braille. Segue um link com sugestões de materiais a serem 
utilizados no processo de alfabetização em Braille. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SH63FZKJ5iU – Confecção de Material 
Didático para Alfabetização Braille (Meire Soares) 
 
Atividade 8: 
 
1º) MARQUE UM X NO PEDACINHO QUE FALTA EM CADA PALAVRA E, EM 
SEGUIDA, ESCREVA-O NA LINHA. 
 
Orientações: 
 
Nesta atividade sugerimos mais uma vez o uso de adaptadores e engrossadores, para o 
público que apresentar necessidade. Lembrando para as crianças que não conseguem 
fazer o registro da escrita mesmo com a utilização destes suportes, devem ser exploradas 
outras possibilidades de registro da resposta. Verbalizar, apontar e acenar com a cabeça, 
também são formas viáveis de fazê-lo. Também podem ser utilizadas fichas com o X e 
com as palavras da atividade, então a criança pode realizar a atividade colocando a ficha 
com o X nos locais indicados e realizar o emparelhamento das palavras com as outras 
fichas. 
A orientação para as crianças cegas da atividade anterior, também pode ser utilizada 
nesta atividade. 
 
2º) COMPLETE O QUADRO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE VEZES QUE 
VOCÊ ABRE A BOCA PARA FALAR AS PALAVRAS ABAIXO.  
 
Orientações: 
  
Esta atividade não é apropriada para os estudantes surdos e estudantes não verbais. 
Sugerimos que com esse público, seja trabalhada apenas a visualização e o processo de 
leitura na língua portuguesa convencional, podendo-se ainda complementar utilizando à 
escrita. Para esta questão, você poderá pedir ao adulto que escreva as palavras divididas 

https://www.youtube.com/watch?v=jU1Cn_AzXyU&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=vpNh4phPGWY
https://www.youtube.com/watch?v=SH63FZKJ5iU
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em sílabas, ou ainda escrever as sílabas separadas para a formação das palavras. É 
possível aproveitar a atividade e reforçar os sinais em Libras referentes aos números. 
Veja o vídeo ensinando os números de 1 a 10 em LIBRAS: 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DDefaTOi40w - Aprende comigo em Libras: 
Números (Larissa Jorge) 
 
Para o registro de resposta, orientamos mais uma vez que possam ser realizadas 
mediante as especificidades de cada criança, levando em consideração as orientações 
que já foram mencionadas neste caderno de atividades, a saber, utilizar adaptadores, 
fichas, verbalizar, apontar, acenar. 
 
3º) PINTE AS BRINCADEIRAS QUE VOCÊ MAIS GOSTA. 
4º) OBSERVE AS FIGURAS E PINTE AQUELA QUE É DIFERENTE DAS OUTRAS. 
 
Orientações: 
 
Orientamos que com as crianças cegas seja realizada a leitura descritiva das imagens e 
em seguida a crianças possam responder oralmente. Trazer objetos e brinquedos 
diferentes para a criança manipular e explorar, e em seguida pedir que a criança indique 
semelhanças/ diferenças entre eles, também é uma alternativa de realizar a atividade. 
Para as crianças com mobilidade reduzida de mãos e /ou membros superiores e crianças 
com baixa visão, as imagens possam ser ampliadas. Também cabe o uso de adaptadores 
e engrossadores de acordo com as especificidades de cada criança. 
 
Atividade 9: 
 
1º) CIRCULE O SOM INICIAL DE CADA PALAVRA E DEPOIS ESCREVA NO 
QUADRADO AO LADO. 
 
2º) PINTE AS FIGURAS QUE POSSUEM O MESMO SOM INICIAL DAS PALAVRAS 
PATINETE E PATINS. 
 
Orientações: 
 
Atividades de consciência fonológica não são adequadas para crianças surdas e 
sugerimos trabalhar apenas a visualização e a escrita das palavras. A letra inicial das 
palavras podem ser apresentadas e/ou revisadas em Libras. 
Segue abaixo a sugestão de um vídeo ensinando o alfabeto em Libras: 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=ymMSszwp4Tw&app=desktop – (br dk) 
 
Para pintar e escrever, as adaptações serão feitas mais uma vez de acordo com as 
especificidades de cada estudante, podendo ser através de verbalizar, apontar, utilizar 
fichas e adaptadores/ engrossadores de lápis. 
 
3º) PROCURE ABAIXO O NOME DA FIGURA, RECORTE E COLE NO LUGAR 
INDICADO. 
 
Orientações: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDefaTOi40w
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=ymMSszwp4Tw&app=desktop
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Orientamos que para as crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros 
superiores e para as crianças com dificuldades motoras sejam utilizados adaptadores de 
tesoura. 
Este tipo de atividade é inviável para crianças cegas, no link abaixo sugerimos um vídeo 
com orientações de confecção de materiais que podem ser utilizados no processo de 
alfabetização de crianças cegas. 
 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=_HDpwAV9Aow - Alfabeto Sensorial - Faça 
você mesmo (Alecrim Aprender Brincando) 
 
Atividade 10: 
 
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. 
 
Orientações: 
 
Sugerimos que sejam utilizados adaptadores e/ou engrossadores de lápis com as 
crianças que tem mobilidade reduzida de mãos e/ou membros superiores, dificuldades 
motoras e sensoriais. Também pode ser utilizado para desenhar o aplicativo Paint Free, 
já indicado inicialmente. Dependendo das especificidades motoras a criança também 
verbalizar suas respostas, e desse mesmo modo as crianças cegas também podem 
realizar esta atividade. 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste caderno 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. 
 
 

           

https://www.youtube.com/watch?v=_HDpwAV9Aow

