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      BLOCO DE ATIVIDADES 21 – 3º ANO  
 

Atividade:   
 
COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA 
 

Caro/a professor/a, 
 
Este tema permite explorar a importância da comunicação alternativa e aumentativa para os/as 
estudantes com deficiência. Além de incentivar seus usos e recursos junto às famílias, é 
necessário conscientizar essas famílias e os/as estudantes sem deficiência que formas de 
comunicação alternativa são igualmente válidas nos processos comunicativos.  
 

Como as pessoas com deficiência ou dificuldades comunicacionais fazem para obterem 
informação sobre tudo que lhe cerca, conversar com seus amigos próximos ou distantes 
etc.? É uma reflexão que você poderá realizar junto aos/às estudantes. Esse momento trará a 
oportunidade de ampliarem o conhecimento sobre o tema e se sentirem incluídos na atividade 
também. 
Um exemplo é o NVDA, um leitor de telas, desenvolvido para auxiliar pessoas cegas ou com 
baixa visão a terem acesso ao computador. 
No vídeo abaixo, um exemplo de uso do computador para a comunicação da pessoa surda: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UW4nl4zgpM4 
Vídeo: Acessibilidade Tecnológica – Folha de Londrina 
 
Sugerimos este outro para ampliação do conceito junto aos/às estudantes com altas habilidades. 
Necessita de audiodescrição e interpretação em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU  
Vídeo: Os Meios de Comunicação/Vídeos Educativos para o/a estudantes – Aula 365 Brasil 
 
Este outro, está inteiramente em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vNaCrn-ghzQ  
Vídeo: Sinais de Meios de Comunicação - Uníntese 
 

Lembre-se de acessar o Portal da Educação sempre que a necessidade de adaptação ou acesso 
ao conteúdo se fizer presente para seu/sua estudante: 
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.digitar 
 
Façam desse conteúdo algo realmente significativo para seus estudantes e contem conosco 
nesse processo! 
 
 
 
 
 

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=UW4nl4zgpM4
https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU
https://www.youtube.com/watch?v=vNaCrn-ghzQ
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
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1º) Leia com atenção a tirinha e depois responda. 
a) O que está acontecendo na tirinha? Como você descobriu? 
b) Qual foi a forma de comunicação que Chico Bento utilizou para chamar a atenção do 

homem? 

 

 
 

 

  

Orientações: 
   
O adulto deve contextualizar o tema da tirinha antes de fazer a atividade com o/a estudante, 
chamando atenção para a atitude dos personagens, suas expressões, o significado de seus 
gestos. No caso de estudantes cegos/as, deve ser feita também a descrição da imagem em 
detalhes a fim de que ela possa responder à questão com autonomia. Essa descrição pode ser 
feita em formato de uma pequena história falada para que seja mais interessante e prenda sua 
atenção. 
 
Ao explicar os três tipos de linguagem mencionados na questão, o/a professor/a pode 
complementar as informações mencionando as formas como as pessoas com deficiência se 
comunicam: 
 

 Pessoas surdas utilizam a linguagem não verbal, especialmente Libras e a comunicação 

visual. No caso das pessoas surdocegas, elas utilizam exclusivamente o corpo para se 

comunicar, como a Libras tátil, Braille Tátil, escrita na palma da mão, Tadoma, etc. ; 

 Pessoas cegas utilizam muito a linguagem verbal, mas podem ter acesso à linguagem não 

verbal com auxílio da tecnologia, que pode fazer a descrição das imagens para ela, como é 

o caso dos leitores de tela; 

 Autistas se comunicam melhor através da linguagem não verbal, mas também podem ter 

dificuldade de entendê-la quando se tratar de expressões faciais ou imagens com muitos 

detalhes. Eles podem utilizar pranchas de comunicação alternativa quando não conseguem 

falar; 

 Pessoas com deficiência intelectual podem precisar de uma linguagem mista para 

compreender melhor o mundo ao redor, e podem usar cartões de comunicação alternativa 

para isso; 

 Pessoas com mobilidade reduzida, como é o caso das pessoas com paralisia cerebral 

utilizam teclados, lápis e outros materiais adaptados, ou ainda, sistemas de varredura 

digital como os que as escolas da Rede do Recife disponibilizam através do teclado TiX ou 

do LIVOX. 

 
Sugerimos deter-se mais no tipo de linguagem que seja 
mais usual para o estudante em questão. 
 
 
 
 
 

Existem diversas formas de nos comunicarmos e, para isso, utilizamos três maneiras: a 
linguagem verbal, através da escrita ou da fala; a linguagem não verbal, que pode ser 
através de gestos, imagens, ilustrações, etc.; e a linguagem mista, na qual usamos 
elementos da linguagem verbal e não verbal juntos. 
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Descrição da imagem: Amanda Cabral, estudante da RMER utiliza um teclado acessível TiX para se comunicar. 

 
 
 
 
 
 
2°) Relacione as imagens abaixo ao tipo de linguagem, utilizando os algarismos: 
( 1 ) para linguagem verbal. 
( 2 ) para linguagem não verbal. 
( 3 ) para linguagem mista. 
 
Orientações: 
 
Uma forma de tornar a atividade mais inclusiva é utilizar objetos concretos da vida real. No caso 
de objetos com imagens, como placas, jornais ou gestos, é necessário fazer a descrição destes 
para os/as estudantes cegos/as.  
Uma outra forma de responder à questão é recortar as imagens para isolar cada imagem para 
análise do/a estudante, uma por vez, e pedir que ele preencha um quadro de classificação como 
este abaixo: 
 

 
3°) Você sabia que os emojis são símbolos e que fazem parte da comunicação não verbal?  
Agora, escreva o que significa cada emoji. 
 
 
 

                                                           

 
4º)  
 
 

Orientações: 
 

Sugerimos, especialmente para os/as estudantes não oralizados, associar os emojis aos sinais de 
Libras correspondentes. Um vídeo que pode ajudar nesse sentido é esse: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EAUISubjX_w 
Vídeo: Curso de Libras – Sentimentos 
 
Uma informação importante é que leitores de tela de celulares como o TalkBack podem descrever 
os emojis utilizados no texto digitado no celular para o/a estudante cego/a. O/A professor/a pode 

Meios de comunicação são ferramentas que permitem que duas ou mais pessoas troquem 

diferentes informações. Com o passar dos anos, os meios de comunicação foram se 

modernizando. O rádio, a televisão e o telefone se reinventaram; o jornal, a revista e a carta 

mudaram para o mundo digital em suas versões online, como os e-books e os e-mails.  

 

LINGUAGEM VERBAL 
 

 

LINGUAGEM NÃO VERBAL 
 

 

LINGUAGEM MISTA 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAUISubjX_w
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elaborar um jogo e perguntar ao/à estudante que som acha que combina com aquele determinado 
emoji.  
 
Estes emojis podem ser apresentados ao estudante cego através de figuras com texturas que 
possibilitem ele fazer o reconhecimento tátil delas. Sugerimos este vídeo que ensina a fazer 
emojis com as expressões em relevo utilizando feltro: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-I6xPCAtVSA  

 
 
 
 
Descrição da imagem: print do vídeo mostrando chaveiros de 
feltro em formato de emoji 

 
 
 
 
 

 
Crianças autistas ou com deficiência intelectual também podem se beneficiar da manipulação dos 
objetos concretos. 
          
4º) Observe as imagens e responda. 

a) Pesquise e descubra. Qual era o meio de comunicação mais popular no Brasil até a 

chegada da televisão? 

b) E atualmente, qual é o mais popular? 

5º) Observe a imagem ao lado e responda. 
 
a) Quais são os meios de comunicação que você consegue identificar nessa imagem?  
b) Quais são os meios de comunicação que você e sua família mais usam? 

c) Qual a importância dos meios de comunicação para a vida das pessoas? 

d) Na sua opinião, qual o meio de comunicação mais importante? Por quê?  

 

Orientações:  
 

Uma alternativa ao uso das imagens, que pode representar uma barreira de acessibilidade para 
o/a estudante cego/a, com baixa visão, deficiência intelectual ou autismo (pela maneira como 
estão apresentadas na atividade) o adulto precisará selecionar meios de comunicação reais que 
tem em casa, dispor diante do/a estudante, permitir que toque, manipule, use, e converse sobre 
eles. Pode também utilizar cartões com as figuras separadas uma a uma, o que pode facilitar o 
processamento sensorial dos conceitos apresentados e ainda incentivar habilidades linguísticas, 
como nomear os objetos e explicar suas características. A contextualização também pode ser 
feita através de vídeos, como esse abaixo, respeitando-se a adequação às habilidades cognitivas 
e sensoriais do estudante: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2w3Ur5S01dc  
Vídeo: Meios de Comunicação – Professora Vilma Ribeiro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-I6xPCAtVSA
https://www.youtube.com/watch?v=2w3Ur5S01dc
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Os/As estudantes poderão responder às questões acima e todas as demais de forma oral, por 
sinais, com auxílio de alfabeto móvel, cartões com imagens ou através das pranchas de 
comunicação alternativa e/ou utilização da tecnologia assistiva, como tablets e celulares, 
utilizando 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  

O/A professor/a e a família devem procurar ampliar seu repertório de sinais de Libras para 
incentivar que o estudante se comunique por essa Língua. Sugerimos, nesse sentido, o vídeo 
abaixo, com alguns sinais de meios de comunicação: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OdunpKmUuSw  
Vídeo: Meios de Comunicação em Libras – Viver de Libras  
 
 
6º) O gráfico a seguir mostra uma pesquisa realizada com os moradores de um bairro do 
Recife, sobre os meios de comunicação mais utilizados em suas residências. Observe-o e 
responda às questões. 
a) Qual o meio de comunicação preferido? 
b) Quantas pessoas preferem a TV? 
c) Qual o meio de comunicação que você prefere?  
 
Orientações:  
 
A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder à questão, uma vez que a 

torna acessível não só para estudantes cegos/as, mas para todos os demais. Para mais detalhes, 

ver artigo abaixo: 

Link: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_grafic

os_tateis_def_visuais.pdf 

 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: gráfico construído com quadrados de papel de 
diferentes texturas e cores. 

 
 
 
 

 
No caso dos/as estudantes cegos/as, os dados numéricos devem ser escritos no gráfico tátil 
através do Braille, podendo também apresentar a escrita convencional em relevo para que o 
estudante possa fazer o reconhecimento tátil desses numerais. Observe que para compreender 

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://www.youtube.com/watch?v=OdunpKmUuSw
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
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as quantidades nessa questão, o estudante já deve ter o conhecimento das dezenas e centenas 
bem construído  
 
7º) O e-mail é um dos meios de comunicação que utilizamos para enviar e receber     
mensagens. Leia o e-mail que a professora Marina enviou para a sua turma do 3º Ano. 
Agora é a sua vez!  
Imagine que você precisa enviar um e-mail a um amigo, dizendo que vai passar as férias na 
casa dele.  
Não se esqueça de colocar o assunto e explicar o motivo.  
O e-mail do seu amigo é: joão99@gmail.com 
 
Orientações:  
 
Além das orientações dadas anteriormente, enfatizamos que estudantes cegos/as podem fazer a 
leitura do texto através de um aplicativo/software leitor de telas. Para isso, o texto que está no 
formato de imagem deve ser digitado em um editor de texto ou mesmo num e-mail de verdade, 
que pode ser enviado ao estudante, permitindo assim uma aula complementar sobre informática 
acessível. Também é possível utilizar aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp.  
 
Tanto o/a estudante cego/a como o/a estudante com deficiência física devem ser orientados/as, o 
quanto mais cedo possível, a se familiarizar com os meios de comunicação digitais, para o uso 
dos quais existem diversas tecnologias assistivas que facilitam a comunicação escrita, seja por 
meio de órteses funcionais, teclados adaptados e outros dispositivos externos, seja por meio de 
programas e softwares desenvolvidos para facilitar a digitação e leitura de um texto.  
 
Na página a seguir é possível observar algumas adaptações de acessibilidade para o uso dos 
equipamentos digitais:  
 
Link: http://maonarodablog.com.br/2010/05/05/orteses-e-adaptacoes/  
 

 
 
 
 
Descrição da imagem: órtese feita com materais adaptados, 
constituindo-se numa ponteira feita com lápis e borracha de ponta 
para facilitar a digitação em um teclado convencional. 

 
 
 
 
 
 

 

8º) Você já ouviu falar em blog? Já leu algum? No quadro a seguir, definimos o que é um 

blog.  

Agora, leia o texto abaixo e responda às questões.  

a) O que o sapo Frog deseja fazer?  

b) A pergunta de Frog “Gostaram?” foi feito para  

mailto:joão99@gmail.com
http://maonarodablog.com.br/2010/05/05/orteses-e-adaptacoes/
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(    ) os leitores do seu blog.               (     ) os insetos.                     (     ) as moscas. 

c) As palavras “tô e ñ” aparecem no texto de forma reduzida. A que palavras elas 
correspondem?  
 
Orientações:  
O/a estudante deve ser incentivado/a a fazer ela mesma 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. 

O uso do alfabeto móvel pode ser especialmente útil na “letra C”, pois com ele é possível 
demonstrar de maneira concreta o processo de transformação da palavra original em sua forma 
derivada regressiva (Estou – Tô). 
 
9º) Circule a imagem que mostra outro meio de comunicação em que a linguagem do sapo 
Frog poderia ser usada. Lembre-se que a linguagem utilizada por ele foi informal, ou seja, 
aquela que usamos com nossos familiares e amigos. 
 
Orientações:  
 
Para contextualizar a questao, sugerimos o vídeo a seguir, que deve ser tornado acessível em 
Libras para estudantes surdos/as e ter as imagens e situações descritas para os estudantes 
cegos/as: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=200-cnsJYnI  
Vídeo: Tipos de Linguagem (Culta / Formal e Coloquial / Informal) - Língua Portuguesa - Ensino 
Fundamental – Canal do Tio Vitão 
 
Sugerimos que o/a estudante tenha contato com os itens apontados na questão (celular com 
whatsapp, cartas, livros) e os manipule bastante junto como adulto a fim de formular corretamente 
seus conceitos e resposta. Isso será especialmente importante para o/a estudante cego/a, para as 
quais os adultos deverão descrever detalhes visuais, e estudantes com autismo ou deficiência 
intelectual, que nem sempre conseguem abstrair os conceitos sem a percepção concreta do 
conceito.  
 
 
        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://www.youtube.com/watch?v=200-cnsJYnI

