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      BLOCO DE ATIVIDADES 21 – 5º 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 
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1º) Quais os meios de comunicação que você pode utilizar, nas situações descritas 

abaixo? 

                                                                                                            

a) Falar com um colega que mora longe. 

b) Precisar dar uma notícia muito urgente por escrito. 

c) Escrever para alguém de quem sente saudades. 

d) Desejar ver e ouvir um programa interessante. 

e) Quiser ouvir notícias e músicas. 

f) Dos meios de comunicação apresentados nas imagens, quais os que você mais utiliza? 

 
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., com a ajuda de tablets e celulares, da forma que for mais fácil para a o/a estudante 
se expressar. 

Um recurso que pode auxiliar especialmente o/a estudantes não oralizadas 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  

As próprias imagens que ilustram a questão podem ser recortadas e usadas como cartões para o 

estudante responder esta e outras questões que seguem.  

É importante destacar que algumas o/a estudantes precisam da contextualização da questão para 

que possam participar com mais segurança de sua realização. Além do texto (que estudantes 

cegos podem ler com auxílio de umleitor de telas), uma breve explicação sobre os meios de 

comunicação pode auxiliar bastante nesse sentido. Sugerimos, como complemento, o vídeo 

abaixo, cujas imagens devem ser descritas para estudantes cegos e deve ser tornado acessível 

em Libras para o/a estudantes Surdas: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2w3Ur5S01dc 
Vídeo: Meios de comunicação  

 
2º) Observe a imagem e responda. 

a) O que as pessoas estão fazendo? 

b) Quais meios de comunicação estão utilizando? 

 

 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
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Orientações: 
 
Os/As estudantes com autismo ou deficiência intelectual podem compreender melhor a proposta 
da questão se as imagens forem mostradas separadamente, uma situação por vez, e utilizando 
imagens mais próximas do real (no caso, imagens de pessoais reais se comunicando). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: cartela com vários cartões com imagens de meios de comunicação. Disponível em: 
http://4.bp.blogspot.com/_U4HoFdzkn6Q/TH3N0obevZI/AAAAAAAAK4A/EjO_sSSjmOw/s1600/Tegnologia.png  

 
No caso dos/as estudantes com cegueira, as imagens podem ser substituídas por objetos, que o 
adulto deve manipular junto com o estudante para este descubra qual o meio de comunicação.  

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da ficha em tamanho 

adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o contraste das cores, o que pode ser 

feito utilizando um papel celofane amarelo sobre o texto, lupa ou outros auxílios óticos e não-

óticos. Aplicativos de celular como o sugerido abaixo também pode ajudar, pois além de 

aumentarem a imagem, fotografarem um detalhe específico, também possibilitam o uso da 

lanterna para ajustar a iluminação e o alto contraste: 

Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvappstudios.magnifyingglass&hl=pt_BR&

gl=US  

Destacamos que essa questão é uma excelente oportunidade de explicar outras formas que as 
pessoas com Deficiência podem se comunicar, como por pranchas de comunicação alternativa e 
aumentativa, ou por Libras, Libras e Braille tátil, Braille, programas e aplicativos digitais com 
varredura para pessoas com limitação de mobilidade, teclado TiX, LIVOX, etc. Pode-se fazer 
cartões ou pequenas descrições em áudio com pessoas com deficiência se comunicando para 

mostrar ao estudante.  
  
 
 
 
Descrição da imagem: Amanda Cabral, estudante da RMER 
utiliza um teclado acessível TiX para se comunicar. 
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3º) Observe a seguir uma troca de mensagens instantâneas (rápidas) pelo aplicativo 

WhatsApp muito utilizado na atualidade. Leia a conversa e responda ao que se pede.  

a) Quais pessoas estão envolvidas na conversa? 

b) Quem iniciou a comunicação? 

c) Qual problema destacado, na mensagem, precisava ser resolvido? 

d) Por que, inicialmente, o problema não pode ser resolvido? 

 

Orientações: 

 

Além das orientações dadas na primeira questão, salientamos que esta questão pode ser feita 

com a o/a estudante utilizando de fato o aplicativo WhatsApp para responder a todos os quesitos 

enquanto um adulto simula um diálogo escrito com ela, inclusive usando emojis, figurinhas e gifs 

para se comunicar. Lembramos que os/as estudantes cegos/as podem fazer o mesmo com o 

auxílio de um leitor de telas para celular como é o caso do TALKBACK, disponível nas 

configurações de acessibilidade dos sistemas Android. Nas mesmas configurações de 

acessibilidade é possível ajustar o celular para melhorar a comunicação com os estudantes com 

baixa visão (aumentando o tamanho das fontes e ativando o alto contraste, por exemplo). 

 
Na página a seguir é possível ler explicação detalhadas de como configurar todos os recursos de 
acessibilidade do sistema Android: 
 
Link: https://support.google.com/accessibility/android#topic=   

 

Leia o texto e responda às questões 4, 5 e 6. 

 

4º) O texto lido pode ser classificado como  
(    ) receita.       (    ) poema.           (    ) notícia.             (     ) conto. 

 

5º) De acordo com o texto, como podemos usar a internet? 

 
6º) E quais os cuidados que devemos ter ao usar a internet? 
 
7º) A função do texto acima é 

 

               explicar como acessar a internet. 

 
               fornecer informações sobre a utilidade da internet. 

                                                                                              

               contar a história da internet. 

 

               explicar como a internet funciona. 

 

 

Orientações:  
 

Além das orientações dadas na primeira questão, destacamos que estudantes cegos/as podem 
ter acesso a leitura dos textos através de um leitor de telas.  

 

 

 

 

https://support.google.com/accessibility/android#topic=
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Para informações sobre leitores de tela, texto e OCR, essas são algumas sugestões de 
aplicativos para computador e celular sobre os quais o professor e a família podem se informar: 
 

 Seis Leitores de Tela para Seu Computador 
 Descubra como os Cegos utilizam smartphones e tablets 
 Os dez melhores aplicativos para extrair textos de imagens e fotos 
 Aplicativos que leem em voz alta 
 QR Code como recurso de acessibilidade 

 
Como auxílio para a contextualização do conteúdo da questão, sugerimos o vídeo abaixo, 
acessível em Libras, sobre o gênero textual notícia: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=J999ZAlThPw 

Vídeo: Gênero Textual Notícia – Christiane Souza  
 
 
        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://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/
https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-smartphones-e-tablets/
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/03/os-10-melhores-aplicativos-para-extrair-textos-de-imagens-e-fotos.html
https://33giga.com.br/aplicativos-que-leem-em-voz-alta/
https://www.youtube.com/watch?v=43UEJAj6XPI
https://www.youtube.com/watch?v=J999ZAlThPw

