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      BLOCO DE ATIVIDADES 25 – 1º ANO 

 

Atividade:   

LEIA O TEXTO SÓ OU COM A AJUDA DE UM ADULTO E, EM SEGUIDA, RESPONDA 
AO QUE SE PEDE.  

1º) ESCREVA O NOME DOS ANIMAIS QUE APARECEM NO TEXTO.  

2º) DE ACORDO COM O TEXTO, QUAL O NOME DO ANIMAL QUE PRODUZ MEL? 

3º) SEGUNDO O TEXTO, O QUE PODE SER FEITO COM O LEITE DA VACA? 

4º) CIRCULE O ÚNICO ALIMENTO, APRESENTADO NO POEMA, QUE É FEITO A 
PARTIR DE UMA PLANTA. 

 

Orientações: 

Um recurso que pode ajudar os/as estudantes a responder as questões é utilizar cartões 
de apoio visual como os que seguem:  

 

Descrição da imagem: dois cartões contendo cada um uma figura, o nome dela em português, alfabeto 
datilológico e em Braille. O primeiro cartão tem a figura de uma abelha e o segundo, de uma vaca   

 

O POEMA MOSTRA A ORIGEM DE ALGUNS ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL E 
OUTROS DE ORIGEM VEGETAL (PLANTAS) 

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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As letras, figuras e inscrições em Braille sugeridas devem ter as marcas dos pontos 
destacadas em relevo com tinta dimensional, bolinhas de EVA, sementes, lantejoulas ou 
outro material que permita a identificação tátil. 

Link da fonte em Libras:   

https://br.maisfontes.com/libras-
2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc9
03077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86  

 

Link da fonte em Braille: 

https://br.maisfontes.com/braille-
aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=br
aille-aoe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg   

Vídeo: Ensinando a instalar as fontes 

O vídeo a seguir pode ajudar a fazer uma contextualização sobre o tema, e embora tenha 
muitas ilustrações, deve  também ser explicado em Libras para o/a estudante surdo/a: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HTveof_1Yfw  

Vídeo: Alimentos de origem animal e vegetal - Profe Michele Amor Pelo Que Faz 

Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do/da estudante surdo/a/a, ampliando 
seu vocabulário de sinais de Libras das palavras trabalhadas na questão. Para isso pode-
se utilizar os seguintes aplicativos, Hand Talk, Librário, Rybená, Vlibras, cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação do Recife: 

Link: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivado 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, 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 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 acima mencionado. 

Estudantes cego/as devem ser incentivados a usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento, e só caso não seja possível, devem ser 
auxiliados por um adulto para ler o texto. Para informações sobre leitores de tela, texto e 

https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg
https://www.youtube.com/watch?v=HTveof_1Yfw
https://www.youtube.com/channel/UCTlEry4z2MUUegQku47FvyQ
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
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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 Cego/as 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 

 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em 
tamanho adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o contraste das cores, 
o que pode ser feito utilizando recursos ópticos e não ópticos, como um papel celofane 
amarelo sobre o texto ou uma lupa. O aplicativo abaixo pode ajudar, pois além da lupa, 
oferece a possibilidade de usar a lanterna, ajustar o brilho, dar zoom na imagem e 
selecionar filtros de contraste: 

Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass 

 

Atividade:   

5º) NA SUA OPINIÃO, POR QUE TEM TANTO/A ESTUDANTE NO MUNDO PASSANDO 
FOME? 

 

Orientações: 

O tema pode ser trabalhado através de histórias e fábulas, como a que segue abaixo, sobre 
a erradicação da pobreza. A acessibilidade em Libras e audiodescrição deve ser 
providenciada pelo/a professor/a ou pela família. A Gerência de Educação Especial está à 
disposição para ajudar nesse sentido. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ADrMV5OPm4I  

Vídeo: Criando Juntos 172 | Objetivo 1: Erradicar a Pobreza - A Ideia de Lobinho (ONU) - 
De Criança Para Criança   

 

Atividade:   

6º) LUCAS FOI AO SUPERMERCADO COMPRAR ALGUNS ALIMENTOS, COMO LEITE 
E IOGURTE. OBSERVE A NOTA QUE ELE LEVOU.  

a) ESTA É UMA NOTA DE 
b) NO SUPERMERCADO TAMBÉM HAVIA UMA SEÇÃO DE JOGOS E 

BRINQUEDOS. CIRCULE O OBJETO QUE LUCAS NÃO PODE COMPRAR 
APENAS COM ESTA NOTA. 

 

Orientações: 

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://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
https://www.youtube.com/watch?v=ADrMV5OPm4I
https://www.youtube.com/channel/UC9674g4AazHFEMdHzHJDG5w
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Uma outra maneira de trabalhar o conteúdo da questão é através de jogos e aplicativos, 
que podem ser adaptados às tecnologias assistivas como também aumentam o 
engajamento do/a estudante com a atividade. Sugerimos o jogo abaixo que trabalha 
habilidades no conhecimento do sistema monetário: 

Link: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria  

Vídeo: Cantina da Dona Maria 

 

Link: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/quanto-custa/  

Vídeo: Quanto custa? 

Nesse site é possível imprimir cédulas de brinquedo para tornar a atividade visualmente 
mais estimulante:  

Link: https://www.criandocomapego.com/dinheiro-para-imprimir/  

 

Para  estudantes cego/as é necessário trabalhar com cédulas reais para que esses possam 
se acostumar às marcas táteis que as cédulas do nosso sistema monetário trazem.  

Link: https://www.diniznumismatica.com/2019/04/dinheiro-para-cego/as.html  

 

Também é possível usar o aplicativo Sullivan Mais junto com o TalkBack ou outro leitor 
de telas para ajudar a identificar as cédulas. O aplicativo ajuda a identificar não só as 
cédulas como outros objetos, usando a câmera do celular: 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=tuat.kr.sullivan&hl=pt_BR  

 

Atividade:   

7º) NO POEMA, FALA-SE EM PÃO. VOCÊ JÁ SENTIU O CHEIRINHO DE UM PÃOZINHO 
QUENTE?  

A) QUAL SENTIDO DO CORPO É RESPONSÁVEL POR PERCEBER O CHEIRO DAS 
COISAS? 

B) E O GOSTO DOS ALIMENTOS? 

8º) LIGUE OS ÓRGÃOS AOS SENTIDOS PELOS QUAIS SÃO RESPONSÁVEIS. 

 

Orientações: 

Além das orientações anteriores quanto às formas de registro das respostas, sugerimos 
também o vídeo abaixo, que trata do tema dos cinco sentidos e está acessível em Libras: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdOdhDRsFQw&pbjreload=101 

Vídeo: De Criança Para Criança - SAPS/CEMEA LIBRAS 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/quanto-custa/
https://www.criandocomapego.com/dinheiro-para-imprimir/
https://www.diniznumismatica.com/2019/04/dinheiro-para-cego/as.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=tuat.kr.sullivan&hl=pt_BR
https://www.youtube.com/watch?v=fdOdhDRsFQw&pbjreload=101
https://www.youtube.com/channel/UC9674g4AazHFEMdHzHJDG5w
https://www.youtube.com/channel/UC_RI5yKMO9wG84uEA30KHpg
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Recomendamos que o tema seja tratado com sensibilidade, uma vez que o/a estudante 
com deficiência pode sentir que ela é “incompleta” por não ter um dos sentidos funcional. 
Não se deve fugir desse fato, mas conversar sobre isso com uma honestidade positiva, 
indicando que as habilidades do/a estudante, a educação, a tecnologia e a presença das 
pessoas que a amam existem para fazer com que ela possa viver plenamente e ser feliz. A 
ausência de um sentido não quer dizer que ela seja inferior, apenas diferente, e a diferença 
é algo natural e presente em toda as pessoas. Animações como as que seguem podem 
ajudar nessa conversa: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU  

Vídeo: Porco Espinho com Audiodescrição - vercompalavras 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GQEXEm4h_q4  

Vídeo: A criança com deficiência visual | Versão com Audiodescrição (Dorina Nowill) - De 
Criança Para Criança 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LOJlL6P9LQ0  

Vídeo: Tamara - por sinal 

 

        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=yYZOJ-Rn9hU
https://www.youtube.com/channel/UC8Zit0bPcgDgQpZaKZQd-tA
https://www.youtube.com/watch?v=GQEXEm4h_q4
https://www.youtube.com/channel/UC9674g4AazHFEMdHzHJDG5w
https://www.youtube.com/channel/UC9674g4AazHFEMdHzHJDG5w
https://www.youtube.com/watch?v=LOJlL6P9LQ0
https://www.youtube.com/channel/UCpP_2fSxnrd2xMWkuT94Vuw

