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      BLOCO DE ATIVIDADES 22 – 1º ANO  
 
Atividade:   
 
CONTOS POPULARES 
 
1º) LEIA O TEXTO COM A AJUDA DE UM ADULTO. 

a) LEIA OS NOMES ABAIXO E PINTE A PLACA ONDE ESTÁ ESCRITO O NOME DA 

PERSONAGEM PRINCIPAL DO TEXTO.  

2º) ESCREVA O NOME DE QUATRO ANIMAIS. 
 
Orientações: 
 
Sugerimos que o texto, além de lido (o adulto pode ensinar o/a estudante cego/a como utilizar o 
leitor de telas) seja contextualizado através de recursos audiovisuais. Os vídeos abaixo podem 
ajudar nesse sentido: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=v42eIQVJKXQ  
Vídeo: A fábula acessível em Libras 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9C-D7VFr5IQ  
Vídeo: Audiodescrição  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=41BNITOJwdc  
Vídeo: História cantada  
 
Sugerimos que as questões 1 e 2 sejam feitas de modo a uma complementar a outra, ou seja, o/a 
estudante pode utilizar os cartões da primeira questão como apoio visual para a escrita na 
segunda questão. No caso do/a estudante com deficiência visual, pode-se utilizar réguas guias 
(que podem ser confeccionadas com papel cartão) para que ela faça a escrita convencional, e 
cartões em Braille e escrita convencional, com pontos, formas e letras destacadas em relevo para 
que ela faça a leitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

Descrição da imagem: cartões em Braille, 
escrita convencional e com ícones das 
palavras a serem trabalhadas na questão. 
Fontes das imagens:  
https://icon-icons.com/pt/icone/le%C3%A3o-
animal/87002 
https://br.pinterest.com/pin/671669731918711509/  
https://www.freepik.com/free-
icon/turtle_810382.htm 
https://br.freepik.com/icones-gratis/rato-que-olha-
direita_815300.htm  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v42eIQVJKXQ
https://www.youtube.com/watch?v=9C-D7VFr5IQ
https://www.youtube.com/watch?v=41BNITOJwdc
https://icon-icons.com/pt/icone/le%C3%A3o-animal/87002
https://icon-icons.com/pt/icone/le%C3%A3o-animal/87002
https://br.pinterest.com/pin/671669731918711509/
https://www.freepik.com/free-icon/turtle_810382.htm
https://www.freepik.com/free-icon/turtle_810382.htm
https://br.freepik.com/icones-gratis/rato-que-olha-direita_815300.htm
https://br.freepik.com/icones-gratis/rato-que-olha-direita_815300.htm
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3º) COMPLETE O TEXTO DE ACORDO COM AS FIGURAS AO LADO DE CADA ESTROFE.  
 
Orientações: 
 
Sugerimos que as imagens sejam descritas para o/a estudante cego/a. Estudantes com baixa 
visão, autismo ou deficiência intelectual podem ser beneficiados/as se as imagens forem 
apresentadas separadamente, com figuras mais próximas do real e a escrita do nome para apoio 
visual, como no exemplo abaixo:   

 

 

 

 

 

O/a estudante deve ser incentivado/a a fazer sozinho/a o registro com o auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, órteses funcionais, facilitador 
palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  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., com a ajuda de tablets, computadores e celulares, da forma que for mais fácil para 
o/a estudante se expressar. 

Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as é o uso de cartões 
com imagens, ou as pranchas de comunicação alternativa, tanto as pranchas físicas (cartões 
impressos), como as pranchas de comunicação digital como Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me 
Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão, cujas descrições estão disponíveis no 
catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação 

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 

4º ) LEIA O TEXTO COM A AJUDA DE UM ADULTO.  
ASSINALE X NA RESPOSTA CORRETA. 
5º) COMPLETE O NOME DOS ANIMAIS COM AS LETRAS QUE FALTAM.  
 

Orientações: 
 

Além das orientações anteriores, sugerimos que a própria atividade seja utilizada como molde, 
recortada e respondida com auxílio de alfabeto móvel e cartões de apoio visual com o nome da 
palavra.  

JANELA 

Descrição: Imagem de janela com nome escrito.  

Fonte: http://www.pngall.com/window-
png/download/28493  

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
http://www.pngall.com/window-png/download/28493
http://www.pngall.com/window-png/download/28493
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Um aplicativo muito interessante para incentivar o envolvimento do/a estudante em atividades 
com mesmo objetivo das questões é o Abc nas Caixas, que pode ser baixado no link abaixo. O 
aplicativo trabalha a formação de palavras utilizando jogos fonéticos. O estudante identifica as 
letras que formam uma palavra, interage com elas, e quando acerta ganha uma peça para ir 
montando o quebra cabeça de uma figura de incentivo. Ao final a palavra é soletrada e 
pronunciada por inteiro. Há mais de cem palavras para brincar.  
No catálogo de Games e Assistivos mencionado na questão anterior é possível encontrar outros 
jogos para trabalhar letramento e alfabetização.       
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.MiniABCLite 
 
6º) OBSERVE AS IMAGENS E CONTE QUANTAS GULOSEIMAS DE CADA TIPO TEM. EM 
SEGUIDA, ESCREVA O NÚMERO CORRESPONDENTE NO QUADRADINHO AO LADO. 
 
Orientações:  
 
Uma forma de tornar a atividade mais inclusiva é utilizar contadores, que podem ser tampinhas de 
garrafa PET, carrinhos ou bonecos que o/a estudante gosta, ou mesmo guloseimas de verdade. A 
escrita do numeral pode ser realizada também em Braille, com pranchas de comunicação, sinais 
de Libras ou cartões de números móveis. É importante que o/a estudante em fase de letramento 
tenha muito contato com os signos que utiliza para comunicar, daí a importância do uso do Braille 
e da Libras o mais precocemente possível. 
 

 
 
Descrição da imagem: cartão com o numeral 4 escrito de forma 
convencional e também em Braille, com o sinal de Libras, alfabeto 
datilológico, escrita por extenso e com quatro bonecas indicando a 
quantidade correspondente. Fonte:  
https://www.facebook.com/educaretransformar/posts/1945958395444378/  

 
 
 
 

 
 
7º) PERGUNTE A ALGUÉM DA SUA CASA SE ELES JÁ OUVIRAM FALAR DE ALGUMA DAS 
HISTÓRIAS ABAIXO E MARQUE UM X NAS HISTÓRIAS CONHECIDAS.  
 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DE UMA HISTÓRIA MUITO CONHECIDA NO RECIFE: A LENDA 
DO BOI VOADOR? PESQUISE. 

 
Orientações:  
 
Para promover a contextualização das histórias, caso o adulto não as conheça, é possível utilizar 
vídeos do YouTube, verificando se possuem linguagem e imagens adequadas à faixa etária 
dos/as estudantes. 
 
A seguir compartilhamos algumas das lendas citadas na questão com acessibilidade em Libras: 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.MiniABCLite
https://www.facebook.com/educaretransformar/posts/1945958395444378/
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=uD-yrM46CbA 
Vídeo: Lenda do Papa Figo acessível em Libras  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rRmlpp1IrtM 
Vídeo: Comadre Fulozinha acessível em Libras  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ct5iZl4WFVI 
Vídeo: A Perna Cabeluda acessível em Libras  
 
É importante lembrar que pessoas autistas e algumas pessoas com deficiência intelectual tendem 
a compreender a linguagem de forma literal. Logo, pode haver dificuldade para que os/as 
estudantes autistas compreendam a diferença em lenda e realidade. Por isso, no caso desses/as 
estudantes, orientamos que a contação da história seja feita da forma mais lúdica e 
contextualizada possível, adequando o conhecimento cultural às possibilidades cognitivas do 
estudante.  
 
8º) OBSERVE O TEXTO E RESPONDA AO QUE SE PEDE 
 
Orientações:  
 
Considerando que o texto é um cartaz, o adulto deve fazer a descrição do mesmo em detalhes 
para o estudante cego, citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, 
emoções, paisagens e a cena retratada, personagens e significados. 
 
Seguem alguns vídeossobre o gênero textual cartaz para ajudar na contextualização da questão: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gWGwtWZ9Wvg  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BkFEPOjjbL4  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-cEOF0Si_KY (acessível em Libras) 
 
Uma questão que pode ser explorada pelo professor com os/as estudantes com altas 
habilidades/superdotação através de pesquisas é: como tornar um cartaz, que é um suporte muito 
visual, em algo acesível para pessoas cego/as? Pode-se por exemplo falar das possibilidades do 
uso de Braille e de QR Code. Também pode-se aproveitar para explicar outras formas de ler o 
numeral 17: 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

VOCÊ JÁ DEVE TER OUVIDO FALAR DA HISTÓRIA DA COMADRE FULÔZINHA.  
COMADRE FULÔZINHA HABITA AS FLORESTAS DA ZONA DA MATA DE 
PERNAMBUCO, DAS QUAIS É ATENTA GUARDIÃ. AI DE QUEM MALTRATAR OS 

Descrição das imagens: cartaz com numerais de 0 a 9 em 
Braille e sinal do numeral 17 em Libras.  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/562316703451704558/ e 
http://www.ces.org.br/site/vamos-aprender-libras.aspx  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uD-yrM46CbA
https://www.youtube.com/watch?v=rRmlpp1IrtM
https://www.youtube.com/watch?v=Ct5iZl4WFVI
https://www.youtube.com/watch?v=gWGwtWZ9Wvg
https://www.youtube.com/watch?v=BkFEPOjjbL4
https://www.youtube.com/watch?v=-cEOF0Si_KY
https://br.pinterest.com/pin/562316703451704558/
http://www.ces.org.br/site/vamos-aprender-libras.aspx
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ANIMAIS E A NATUREZA.  

 
9º) DIANTE DO QUE VOCÊ APRENDEU, PINTE AS CENAS QUE DEMONSTRAM ATITUDES 
DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA NATUREZA. 
 
Orientações:  
 
Uma outra forma de explorar o conteúdo da questão é através do jogo educativo a seguir: 
 

Link: https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/jogo-aprendendo-com-meio-
ambiente/ 

 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: print de tela do jogo do 
meio ambiente mostrando praia com pessoas e 
animais praticando atitudes corretas e erradas 
em relação ao meio ambiente. 

 
 
 
 

 
O adulto pode jogar junto com o/a estudante e ir conversando com sobre as atitudes corretas para 
preservar a natureza enquanto ela encontra as figuras correspondentes. 
 
Para todos/as os/as estudantes é válida a orientação de que a melhor maneira de ensinar sobre 
atitudes corretas, é observar o exemplo sendo praticado pelos responsáveis. Assim, outra 
maneira de vivenciar o conteúdo é, no dia a dia, demonstrar práticas de vida diária ecológicas, 
como separar o lixo orgânico, não jogar lixo na rua e nos espaços públicos, não desperdiçar água, 
etc. 
 
10º) ENTREVISTE PESSOAS DA SUA FAMÍLIA SOBRE AS PRINCIPAIS ATITUDES QUE 
DEVEMOS TER PARA CUIDAR DO MEIO AMBIENTE. ANOTE O NOME DE CADA UMA E 
MARQUE X NA RESPOSTA QUE ELA DER.  
A) QUAL FOI A ATITUDE QUE MAIS TEVE VOTOS?  
 
Orientações:  
 
Uma alternativa inclusiva é preencher a tabela com objetos concretos, como sementes, peças de 
“Lego”, palitos coloridos, etc., tomando o cuidado de estabelecer uma cor para cada pessoa 
entrevistada. Depois o/a estudante faz a contagem e o registro da resposta utilizando as 
orientações já dadas anteriormente quanto à escrita.  
 

https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/jogo-aprendendo-com-meio-ambiente/
https://www.eupensomeioambiente.com.br/educacao-ambiental/jogo-aprendendo-com-meio-ambiente/


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 

11º) SUA FAMÍLIA COSTUMA SE REUNIR PARA CONTAR OU LER HISTÓRIAS? VOCÊ SE 
LEMBRA DE ALGUMA HISTÓRIA QUE SEU/SUA PROFESSOR(A) LEU OU CONTOU EM 
SALA DE AULA?  
FAÇA COMO OS CONTADORES DE HISTÓRIAS E ESCREVA, COMO SOUBER, A HISTÓRIA 
QUE VOCÊ LEMBRAR. 
 
Orientações:  
 
Tal como já sugerido na questão 3, a resposta pode ser dada, por exemplo, por meio de 
encenação da história ou teatro de fantoches, onde a família possa participar junta e fazer o 
registro em formato de fotografias, áudio ou vídeo.  
 
O aplicativo Meu Livro de Historinhas, recomendado no catálogo de Games e Sites Assistivos, 
pode ajudar a escolher uma história junto à criança: 
 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.historias  
 
 
        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. 

           

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.historias

