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      BLOCO DE ATIVIDADES –  3º ANO 
 

Atividade: 
 

CONTOS POPULARES EM VERSOS E PROSA 
 
 
Vamos ler o conto A GALINHA RUIVA? 
1º) Após a leitura do texto, responda. 

a) Qual o nome da personagem principal? Por que você acha que ela tem esse 
nome?  
b) A galinha ruiva percebeu que o milho estava maduro e não o comeu. De que 
forma ela preferiu utilizá-lo?  
c) A galinha pediu aos seus amigos para auxiliá-la no trabalho, mas nenhum 
deles se dispôs a ajudá-la. De que forma podemos caracterizar esses amigos?  
d) Que ensinamento os amigos da galinha ruiva podem tirar dessa história? 
e) O que você achou da atitude da galinha no fim da história?  

 
Orientações:  
 
Sugerimos alguns vídeos que poderão ajudar na compreensão da história e dos 
personagens os/as estudantes no espectro autista, com deficiência intelectual ou com 
surdez, tornando-o mais acessível. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RKXngzEWqFg 
Vídeo: A galinha ruiva – Lara Magalhães Avelino 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=j2NiHSbcXjs  
Vídeo: Ailos Conta com #Acessibilidade | A Galinha Ruiva, por Gilmara Goulart – Sistema 
Ailos 
 

Para os/as estudantes cegos/as, indicamos que as mesmas figuras que aparecem na 
questão nº 2, sejam apresentadas em relevo usando cola dimensional, ou tenham acesso 
às miniaturas dos animais da história. Pontuamos, ainda que a letra “a” que compõe a 
questão nº 1 seja adaptada, uma vez que as cores não fazem sentido, principalmente 
para quem nunca viu ou perdeu a visão muito cedo. Segue abaixo um vídeo para seu 
conhecimento, professor/a: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_bx1yNm29Ek  
Vídeo: Como os cegos imaginam as cores? – Histórias de Cego 
  
Para ampliação dos conceitos deste gênero textual, para os/as estudantes com alta 
habilidades/superdotação, sugerimos o vídeo a seguir: 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=RKXngzEWqFg
https://www.youtube.com/watch?v=j2NiHSbcXjs
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Acessibilidade
https://www.youtube.com/watch?v=_bx1yNm29Ek
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=iSu9KHTFw6w  
Vídeo: Gênero Conto Popular – Português na Web 
 
2º) Observe as imagens e escreva o nome de cada personagem da história. 
 
Orientações:  
 
Professor/a, orientamos que haja a descrição das imagens dos animais apresentadas na 
atividade, mas lembramos da necessidade de torná-las acessíveis para os/as estudantes 
cegos/as (sugestão da questão anterior); quanto à escrita dos nomes dos personagens, 
colocamos abaixo um exemplo de como poderão ser auxiliados, os/as estudantes 
cegos/as e surdos/as. Estudantes com deficiência intelectual ou no espectro autista se 
beneficiarão com o uso do alfabeto móvel, pranchas de comunicação ou outra alternativa 
de recurso tecnológico.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Descrição das imagens: dois retângulos; o primeiro com o desenho de um porco, a configuração do sinal 
em Libras e alfabeto datilológico da palavra de porco; a segundo com a mesma imagem do porco e a 
palavra em Braille. Fonte da imagem: https://www.freepik.com/ 
 

3º) Na fazenda onde vive a galinha ruiva, mora uma família que está sempre fazendo 

coisas legais juntos. Observe a imagem e responda ao que se pede. 

 
a) Observe os itens da imagem e relacione-os às figuras geométricas espaciais.  
 
b) A porta da cozinha tem o formato de qual figura geométrica plana? 
c) Na imagem existem ovos, uma cesta de frutas e um jarro de flores. Complete 
os espaços em branco, escrevendo a quantidade de cada um desses itens.  
d) Agora, calcule.  

 
Orientações:  
 

A imagem que inicia a questão nº 3 não é inclusiva para estudantes cegos/as ou no 

espectro autista. Ela está cheia de detalhes, não respeitando a condição cognitiva da 

compreensão de figura – fundo de um ou de outro. Respectivamente, os primeiros não 

conseguiriam mesmo na descrição armazenar/estruturar detalhes da mesma forma que 

aquele que vê, os segundos, por questões de ordem executiva, podem não assimilar 

adequadamente o todo – partes. O que em ambos os casos só traria ansiedade 

desnecessária na elaboração das respostas, sendo mais grave a reação do/a estudante 

autista que poderá desregular-se emocionalmente. 

Sugerimos, portanto: 

https://www.youtube.com/watch?v=iSu9KHTFw6w
https://www.freepik.com/
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 Explorar na cozinha de sua própria casa elementos que pertencem aquele espaço 

(o que guardamos lá, o que usamos,  como estão organizados os móveis etc.); 

 Adaptar todas as perguntas relacionadas nesta questão para estes/estas 

estudantes; 

 Utilizar elementos como frutas, panelas, utensílios, insumos como material 

concreto de auxílio às respostas da questão; (a) 

 Adaptar (trocar) pacote de trigo para caixa de leite, luminária de cozinha para funil, 

porta da cozinha para a tampa do fogão; (b) 

 Como não sabemos as condições de vulnerabilidade social de nossos/as 

estudantes, propor ao familiar que acompanha as atividades, que possa trocar 

ovos por colheres, frutas por copos e flores por panelas; (c/d) 

Será necessário para todos a apresentação dos sólidos geométricos antes de fazer a 

associação dos objetos (a). Segue endereço dos sólidos geométricos para impressão e 

montagem: 

 

Link: https://onlinecursosgratuitos.com/26-moldes-de-solidos-geometricos-para-imprimir/  

 

Você sabe de que história Mônica está falando para Magali? Isso mesmo! É sobre A 

loira do banheiro! Vamos conhecer um pouco mais sobre esse conto de 

assombração?  

4º) Leia o texto com atenção e responda às questões a seguir. 

“Na década 1970, um fantasma com características muito particulares ganhou as 

manchetes dos jornais. A aparição se apresentava como uma mulher loura com 

algodão na boca, ouvido e nariz. Aterrorizava as crianças que frequentavam os 

banheiros de escolas públicas ou particulares. Quem era estudante naquela época 

sabe que a apavorante assombração também esteve presente em muitos 

pesadelos.” 
Fonte:https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2017/10/14/as-historias-de-terror-do-recife-a-cidade-

mais-assombrada-do-brasil-55008 

a) Que tipo de texto é esse que você leu? Por quê? 

b) Quais são as características da loira do banheiro?  

c) Em sua opinião, por que a loira assombrava os estudantes da escola?    

 

Orientações:  
 

Lembramos mais uma vez a necessidade de descrição das imagens para acessibilidade 

ao/à estudante cego/a.  

Apenas para tornar a atividade mais lúdica, trazemos uma dica de vídeo com um reconto 

da lenda da Loira do Banheiro: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WSIHhn0LYCU  

Vídeo: A Loira do Banheiro – Quintal da Cultura 

 

https://onlinecursosgratuitos.com/26-moldes-de-solidos-geometricos-para-imprimir/
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2017/10/14/as-historias-de-terror-do-recife-a-cidade-mais-assombrada-do-brasil-55008
https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2017/10/14/as-historias-de-terror-do-recife-a-cidade-mais-assombrada-do-brasil-55008
https://www.youtube.com/watch?v=WSIHhn0LYCU
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5º) Vamos conhecer outros contos de assombração? Escreva o nome dos contos 

que estão representados pelas imagens abaixo.  

 
Orientações:  
Apontamos que para os/as estudantes no espectro autista, poderá haver dificuldades no 
entendimento dos personagens quanto sua condição imaginária, sendo levado à 
compreensão literal de seu significado, neste sentido sugerimos que seja avaliada junto à 
família, a forma destes serem apresentados. 
As imagens precisarão ser descritas para o/a estudante cego/a, para que possam 
escrever seu nome. É necessário levar em consideração às sugestões de adaptação 
mencionadas anteriormente. 
 
6º) Recife tem muitos contos assombrosos contados pelas pessoas e escritos em 
livros. Pergunte aos seus pais ou avós se eles conhecem algum conto assombroso 
do Recife e escreva-o nas linhas abaixo. Lembre-se de colocar o título. 
  
 

 

 

 

 

 

Orientações:  
 
Provavelmente, será preciso a ajuda do adulto que acompanha as atividades, na escrita 
do texto. Então, será oportuno orientar o familiar que seja apenas o escriba e não interferir 
na lógica sequencial dada pelo/a estudante ao reconto. 
 
O registro da história deverá levar em consideração as formas comunicacionais utilizadas 
pelo/a estudante conforme lhe seja adequada. 
 
Professor/a, para estudantes surdos/as o sinal de acentuação é apenas uma 
representação gráfica e não haverá associação fonética da palavra; para os/as cegos/as 
deverá ser levado em conta, a transposição da palavra em tinta para o Braille, para fazer 
sentido, e assim, a fonética fará sentido na contextualização fala x escrita. 
 
7º) Releia o texto A loira do banheiro e observe se existem palavras que estejam 
acentuadas com um desses acentos gráficos mostrados no balão azul acima. 
Depois, escreva-as, no espaço abaixo, colocando o nome do acento. 
 
Letícia enviou uma mensagem para sua amiga Mariana pelo WhatsApp falando da 
atividade que sua professora passou no grupo da turma sobre “Os contos de 
assombração”. Ela estava com tanta pressa que não acentuou nenhuma das 
palavras da mensagem que enviou para a amiga.  
 
Orientações:  
 
Sugerimos manter as adequações indicadas anteriormente na questão nº 6. 
 

Para escrevermos o conto “A loira do banheiro” precisamos prestar atenção na 
acentuação gráfica das palavras. Algumas delas podem ser acentuadas e os 
acentos podem ser: 
- Agudo (´) – indica a pronúncia aberta das vogais 

- Circunflexo (^) – representa o som fechado das vogais. 
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8º) Reescreva a mensagem no quadro abaixo, fazendo as devidas correções.  
 

Orientações:  
 
Sugerimos trazer fichas com as palavras ortograficamente corretas para que os/as 
estudantes circularem aquelas que precisam de correção e reescreverem o texto como é 
pedido na questão.  
 
     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


