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      BLOCO DE ATIVIDADES 28 – 1º ANO 
 
Atividade:  
1º) LEIA O TEXTO COM A AJUDA DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA. 
1º) QUEM CONTA A HISTÓRIA QUE VOCÊ ACABOU DE LER? 
2º) O QUE SIGNIFICA SER UM “MOLEQUE MALCRIADO”? 
Orientações: 
O/A estudante cego/a deve ser incentivado desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor de telas para celulares Google 
Talk Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da 
Educação: 
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.digitar 
Mas, caso ainda não utilize leitores de tela, o adulto poderá fazer a leitura dos textos, como 
também, poderá fazer a audiodescrição das imagens. 
Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do/a estudante surdo/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 no link já mencionado anteriormente. 
O adulto deverá fazer a leitura dos textos e dos enunciados das questões para que o/a 
estudante possa compreender e executar a atividade. Sugerimos, professor/a, que seja 
realizada dentro da perspectiva de várias formas: Libras, Braille, uso de alfabeto móvel 
como apoio para a escrita, colagens, desenhos, oral ou ainda através de pranchas de 
comunicação alternativa aumentativa, sejam tradicionais (com uso de cartões) ou digitais. 
Para estudantes autistas é muito importante que as perguntas sejam elaboradas 
objetivamente, com ouso mínimo de figuras de linguagem como “moleque malcriado”, uma 
vez que o autista tende a compreender a linguagem de forma literal. Deve ter o cuidado de 
explicar as expressões de linguagem com bastante cuidado, usando exemplos de forma 
concreta sempre que possível. Deve-se também pelo mesmo motivo, compreender que 
talvez esses/as estudantes demorem um pouco mais para entender e processar o uso das 
expressões no contexto adequado. Para facilitar esse processo, recomendamos o uso do 
recurso das histórias sociais. 
 
Atividade:  
3º) LOCALIZE, NO TEXTO, DUAS PALAVRAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE 
SÍLABAS SOLICITADAS, E PINTE-AS NAS CORES INDICADAS. 

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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Orientações:  
Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas 
em tamanho adequado à sua percepção visual, além de utilizar os auxílios ópticos, não 
ópticos, eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode 
ajudar é a Lupa para Android (que já foi indicado e informado em Blocos anteriores suas 
potencialidades enquanto tecnologia assistiva). 
Esta atividade também poderá ser realizada com as palavras recortadas para que o/a 
estudante monte e cole (dependendo das condições de cada estudante) as palavras de 
acordo com as quantidades de sílabas. Poderá ser feito quebra-cabeça de palavras, para 
que o/a estudante perceba as sílabas em cada parte do quebra-cabeça.  Essa atividade 
poderá facilitar a realização da atividade para estudantes com mobilidade reduzida de 
membros superiores, assim como, para autistas e com deficiência intelectual. Outra ação 
possível é emitir sons (bater palmas, os pés, ou bater algum objeto, etc.), para verificar o 
quantitativo de sílabas das palavras. Exemplo:  

 
Descrição da imagem:  

Palavra EDUCAÇÃO separada por sílabas escritas 
em letras pretas em papéis coloridos como fundo; 
primeira sílaba papel de fundo laranja; segunda sílaba 
papel, fundo amarelo; terceiro papel, rosa e a última 
sílaba está escrita no papel azul. 
 

É importante registrar qual foi a estratégia utilizada junto o/a estudante para solucionar a 
atividade e enviar para o/a professor/a responsável, para que ele registre os avanços de 
cada estudante. 
Amplie o vocabulário de sinais em Libras de seus estudantes, não só do/a estudante 
surdo/a, mas de toda sua turma através do link abaixo que trabalha as cores. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pUp6oRxGz80&feature=youtu.be  
Vídeo: Videoaula - Libras “Cores” – Rebeca Nemer – Rebecanemer. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5ICc0iwzxjA&feature=youtu.be 
Vídeo: Cores em Libras – Elízio Gomes. 
 
Atividade:  
4º) ESCREVA NAS LINHAS ABAIXO UM POUCO SOBRE VOCÊ. 
a) SEU NOME. 
b) SUA COR PREFERIDA.  
c) COM QUEM VOCÊ MORA.  
d) BRINCADEIRA PREFERIDA.  
e) COMIDA QUE MAIS GOSTA. 
5º) COMPLETE AS FRASES ABAIXO COM INFORMAÇÕES DO LUGAR ONDE VOCÊ 
VIVE. 
a) O NOME DA MINHA CIDADE É  
b) EU MORO NO BAIRRO DE  
c) O NOME DA MINHA RUA É 
d) O NÚMERO DA MINHA CASA É 

https://www.youtube.com/watch?v=pUp6oRxGz80&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ICc0iwzxjA&feature=youtu.be
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Orientações:     
O/A estudante deve ser incentivado/a fazer sozinho/a o registro com auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses funcionais, 
facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.). Mas quando isso não for possível ela pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa e 
aumentativa – Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk e Virgínia Ajuda, encontrados no link 
do Portal da Educação informado acima, além de outros aplicativos de pranchas de 
comunicação alternativa aumentativa que poderão ser utilizados. 
Professor/a, você poderá oferecer pistas visuais para auxiliar na resposta, seja ela feita 
através de cartões/fichas com os nomes de todos da família/fotografias/ imagens, etc. O/A 
estudante poderá utilizar esses materiais como resposta ao solicitado na questão acima. 
Os cartões podem ser oferecidos separados para que o/a estudante aponte, oralize e/ou 
copie os nomes da comida preferida. Da mesma forma, a sugestão pode ser realizada com 
os outros temas. Lembre-se sempre de buscar oferecer as opções que você já sabe que 
o/a estudante utiliza, para que ela indique sua preferência.  

 
 
 
Descrição da imagem: 

Cartela dividida em nove partes cada uma com a imagem 
de um tipo de comida. No sentido da esquerda para a 
direita: na primeira linha, macarrão, peixe e batata frita; 
segunda linha, cachorro-quente, pizza e hamburguer; na 
terceira linha, sanduíche, queijo e ovo frito. 

 
 

Atividade:  
6º) RESPONDA ÀS PERGUNTAS ABAIXO SOBRE A RUA ONDE VOCÊ MORA, 
MARCANDO UM X EM SIM, NÃO OU ÀS VEZES.  
7º) VOCÊ COLABORA COM AS TAREFAS DE CASA?  SE VOCÊ COLABORA, QUAIS 
SÃO AS TAREFAS VOCÊ REALIZA? 
Orientações:  
Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade solicita 
uma forma de resposta escrita e 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), mas quando não for possível o/a 
estudante poderá utilizar a prancha de comunicação alternativa aumentativa, Libras ou 
oralmente. 
Para estudantes com cegueira, o registro da resposta pode ser feito através do Braille, 
editor de texto ou com auxílio de uma régua guia que delimita o espaço da escrita.  
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Atividade:  
8º) PEÇA AJUDA A ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA E PINTE OS NOMES DOS 
DOCUMENTOS QUE VOCÊ JÁ POSSUI.  
Orientações:  
É sempre bom levar em consideração as orientações dadas anteriormente, como também 
promover ampla participação oportunizando condições de realização delas. 
Para estudantes com deficiência intelectual, ou estudantes que não oralizem, pode ser 
executada esta atividade através de pesquisa de imagens relacionadas aos documentos 
que ele/ela já possui. 
Essa atividade poderá ser feita também através do registro em vídeo, onde o adulto que 
acompanha o/a estudante na realização da atividade, vai falando o nome do documento e 
enquanto ele/ela aponta/pega aquela que documento se refere o nome falado, tudo deve 
ser gravado e enviado ao professor via redes sociais. 
Se a atividade for realizada através da pintura, adeque o material a ser utilizado com 
engrossadores para os lápis ou pincéis, etc. 
 
Atividade:  
9º) A PRIMEIRA VIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE É SEMPRE GRATUITA PARA 
QUALQUER PESSOA. NO ENTANTO, A SEGUNDA VIA É PAGA E CUSTA, HOJE, R$ 
21,15.  
CIRCULE AS MOEDAS OU CÉDULAS QUE UMA PESSOA PRECISARIA PARA TIRAR 
A SEGUNDA VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE.  
Orientações:  
Com estudantes cegos/as é importante que trabalhemos não só os conteúdos previstos 
para o ano/série, mas também, colaboremos para o seu dia a dia, sendo assim é importante 
entender como uma pessoa cega aprende a utilizar o dinheiro, um instrumento do nosso 
cotidiano. Então sugerimos o vídeo abaixo: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=43Qn3oTVnDs  
Vídeo: Como os cegos reconhecem as cédulas de dinheiro? – Na Visão do Cego.  
É importante que o/a estudante seja ensinado/a, preparado/a desde cedo a enfrentar as 
situações do cotidiano. Essa atividade poderá ser uma preparação para tal. O adulto deverá 
ensinar o/a estudante a utilizar as cédulas o quanto antes e um aplicativo que poderá 
contribuir para a autonomia do/a estudante cego/a é o Sullivan Mais junto com o Talk Back. 
Após instalado no celular androide, ele faz a leitura de cédulas através da câmara do celular 
e através do dispositivo de voz ele fala o valor da cédula em questão. 
Estimule a aprendizagem da Libras com TODAS as crianças. Sendo assim, apontamos 
esses vídeos que trazem o uso da Libras referente ao uso do dinheiro: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Zp_P6FAFoQ&feature=youtu.be  
Vídeo: Vocabulário: dinheiro em Libras – Valéria Nunes. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzxHo6tC4Sc&feature=youtu.be 
Vídeo: Valores monetários em Libras – Tatiana Martins Libras. 

https://www.youtube.com/watch?v=43Qn3oTVnDs
https://www.youtube.com/watch?v=7Zp_P6FAFoQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mzxHo6tC4Sc&feature=youtu.be
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O material concreto é muito útil na aprendizagem da matemática, com os/as demais 
estudantes, poderá ser utilizada as cédulas e moedas de brincadeira, que podem serem 
impressas e utilizadas para fazer o cálculo das questões contidas nesta atividade ou 
cédulas e moedas de verdade. 

 
  
Descrição da imagem: notas de dinheiro de brincadeira 
de para imprimir – notas de 
R$2,00/5,00/10,00/20,00/Reais e moedas de 0,05; 0,10; 
0,25 e 0,50 centavos. 
 
 

 
Atividade:  
10º) AGORA É A SUA VEZ DE FAZER O SEU AUTORRETRATO. PEGUE UMA FOLHA, 
LÁPIS DE COR OU GRAFITE E DESENHE. SE QUISER, PODE PEGAR UM ESPELHO 
PARA AJUDAR NO DESENHO. 
ENVIE O SEU AUTORRETRATO PARA O/A SEU/SUA PROFESSOR(A), ELE(A) VAI 
ADORAR! 
Orientações:  
O adulto leitor deve fazer a audiodescrição da imagem para estudantes cegos/as ou com 
baixa visão.  
Assim como no quesito anterior e demais quesitos, é importante a leitura por parte do adulto 
das questões junto com os/as estudantes, caso não sejam alfabetizadas, para facilitar as 
orientações de cada parte da atividade, bem como o uso de Libras, dentro daquelas 
orientações anteriores.  
Neste quesito, se pede para desenhar o seu autorretrato. O/A estudante faz o desenho, se 
não tiver dificuldade de motricidade fina nos membros superiores. Se tiver, a família pode 
mostrar fotos para ela apontar ou falar (com ou sem uso de prancha de comunicação 
alternativa) quando se identificar na foto, deve-se mostrado neste caso várias fotos de 
pessoas da família.  
Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, em tamanho 
adequado a sua percepção visual e/ou utilizar a lupa. Solicite que o/a estudante cego/a 
toque seu próprio rosto para descrever seus sentimentos e suas observações quanto ao 
seu próprio rosto.  
É importante que cada parte da atividade seja registrada através de vídeo para que 
posteriormente seja enviado ao/à professor/a responsável. 
 
     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. 

           


