
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 
Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

  

 

  

 

 

 

      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 31 – 1º ANO 

 

Atividade: 

1º) LEIA O TEXTO ABAIXO SOZINHO(A) OU COM AJUDA DE ALGUÉM DA SUA 
FAMÍLIA. 
A LENDA DO GIRASSOL (SIMONE HELEN DE CARVALHO) 

PROCURE NO TEXTO, AS PALAVRAS GRIFADAS E ESCREVA NO ESPAÇO 
REFERENTE A CADA IMAGEM 

Orientações:  

A proposta de atividade não é acessível para estudantes cegos/as, o que pode ser feito é 
uma vivência oral da atividade, descrevendo as imagens, informando quais são as palavras 
em destaque e solicitando ao/à estudante que faça as devidas as associações. 

Com os estudantes surdos, sugerimos que seja trabalhados os sinais na Libras referentes 
as palavras em destaque, para isto você pode utilizar o aplicativo Hand Talk Tradutor para 
LIBRAS como suporte. 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=es_PY 

Para os/as estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores ou dificuldades 
motoras engrossadores e/ou adaptadores de lápis podem ser utilizados. 

 

Atividade: 

DESCUBRA OUTRAS PALAVRAS QUE TÊM DENTRO DA PALAVRA ABAIXO. EM 
SEGUIDA ESCREVA-AS NAS LINHAS ABAIXO. 

VOCÊ CONHECE A BRINCADEIRA “PULA GIRASSOL”? 

VOCÊ DESENHA UM CÍRCULO GRANDE NO CHÃO E RAIOS GRANDES PARTINDO 
DO CÍRCULO. VOCÊ DEVE PULAR, COM OS DOIS PÉS JUNTOS, ENTRE OS RAIOS, 
E POR ÚLTIMO PULAR PARA DENTRO DO CÍRCULO. NÃO PODE PISAR NAS LINHAS 
DOS RAIOS. SE PISAR, PASSA A VEZ PARA O OUTRO COLEGA.  

Orientações:  

Para trabalhar com os/as estudantes cegos/as, além da leitura e das respostas serem 
dadas oralmente, deixamos também como sugestão, que seja trabalhada a palavra 
geradora GIRASSOL nas celas em braile, desta forma também será possível trabalhar as 
outras palavras dentro dela. Abaixo segue um vídeo com orientações. 

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

Vídeo: Aula 1 – lógica da formação das letras em Braille 

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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Sugerimos que sejam confeccionadas e oferecidas para os/as estudantes fichas com as 
letras que compõe a palavra GIRASSOL. A criança pode fazer o emparelhamento com a 
palavra GIRASSOL e gradativamente deverá ser trabalhada a percepção das palavras 
dentro da palavra principal. Esta sugestão pode ser utilizada com os estudantes no espectro 
autista com deficiência intelectual e com mobilidade reduzida de membros superiores. 

Brincadeira: 

Sugerimos que com os/as estudantes cegos/as os limites do desenho sejam demarcados 
com corda, um bambolê pode ser utilizado ou até mesmo os próprios chinelos e calçados 
podem ser usados para fazer o círculo, o fundamental é que haja um alto-relevo para que 
a criança tenha a percepção do espaço e dos limites e participe da brincadeira. 

 

Atividade: 

3º) PENSE EM UMA BRINCADEIRA QUE VOCÊ COSTUMA BRINCAR E ESCREVA O 
NOME DELA E COMO SE BRINCA. 

Orientações:  

Orientamos que os/as estudantes possam responder oralmente, desenhar ou mesmo usar 
modelagem para expressar sua resposta, de acordo com suas especificidades. Sugerimos 
o aplicativo Desenhar Paint Free, para os/as estudantes que se identificarem com a 
proposta. 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=es_PY 

 

Atividade: 

4º) ESCREVA AS VOGAIS QUE ESTÃO FALTANDO NAS PALAVRAS E DESCUBRA 
OS ELEMENTOS QUE PODEMOS ENCONTRAR NO CÉU. 

Orientações:  

Orientamos que ao ler ou explicar a atividade para estudantes com TEA, o adulto 
acrescente que os elementos a serem descobertos, serão os elementos da natureza 
permanentes na paisagem do céu (dia e noite), pois a maioria dos autistas são literais e 
podem buscar elementos como aviões, pássaros, foguetes etc. 

Para os/as estudantes com TEA e DI pode ser ofertada a possibilidade de realizar o encaixe 
das vogais nos espaços nos espaços devidos. Orientamos que o adulto confeccione fichas 
com papel ofício, cartolina ou papelão e em letra bastão, as palavras da atividade completas, 
faltando as vogais e apenas vogais. A sugestão de adaptação consiste no emparelhamento, 
pois as dicas visuais são fundamentais para este público durante todo o processo de 
alfabetização. As fichas com as palavras completas devem ser usadas como referência, as 
palavras faltando as vogais logo abaixo, e em seguida o desafio para completar as palavras 
utilizando as vogais. Esta sugestão também pode ser usada com estudantes com 
mobilidade reduzida de membros superiores. 

Sugerimos que com os/as estudantes surdos/as, associado a atividade, também sejam 
trabalhadas as vogais em Libras. No link abaixo há uma sugestão de vídeo ensinando os 
sinais. 

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

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=es_PY
https://www.youtube.com/watch?v=ivWtxJFgsIU
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Vídeo: Vogais em Libras 

 

Atividade: 

5º) OS GIRASSÓIS, ASSIM COMO AS PLANTAS EM GERAL, PRECISAM DE 
CUIDADOS PARA SOBREVIVER. MARQUE AS ATITUDES QUE DEVEMOS TER PARA 
PRESERVAR A VIDA DAS PLANTAS. 

Orientações:  

Os/As estudantes cegos/as podem responder oralmente. 

Engrossadores de lápis podem ser utilizados, de acordo com as especificidades de cada 
estudante. 

 

Atividade: 

6º) OBSERVE A OBRA DE ARTE DOZE GIRASSÓIS NUMA JARRA (1888) DO ARTISTA 
VINCENT VAN GOGH. FAÇA VOCÊ TAMBÉM UMA OBRA DE ARTE, DESENHANDO 
DOZE GIRASSÓIS 

Orientações:  

Com estudantes cegos/as sugerimos a possibilidade de utilizar leitores de tela para fazer a 
áudio descrição da imagem. Abaixo, indicamos um leitor de tela para smartphones, que se 
encontra no pacote de Acessibilidade do Android. 

Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=pt_
BR&gl=US 

Também sugerimos o uso de adaptadores e/ou engrossadores de lápis ou mesmo a 
modelagem com massinha de modelar caseira. Seguem os links com sugestões logo 
abaixo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jU1Cn_AzXyU&t=204s 

Vídeo: Aperta lápis (AEE) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pgc5yMjq6Hg 

Vídeo: Massinha de modelar: Receita, como fazer 

 

Atividade: 

7º) PINTE A IMAGEM DOS GIRASSÓIS, DEPOIS CIRCULE O GIRASSOL MAIS BAIXO 

Orientações: 

Engrossadores e adaptadores de lápis podem ser utilizados para os/as estudantes com 
mobilidade reduzida de membros superiores.  

Sugerimos que para os/as estudantes cegos/as e com baixa visão a atividade seja ampliada 
ao menos para uma página inteira de A4 ao ser impressa, e que a imagem seja contornada 
com barbante ou cola, a fim de delimitar o espaço a ser pintado de forma perceptível a este 
público, viabilizando a participação deles na atividade. 
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Atividade: 

8º) OBSERVE AS IMAGENS, EM SEGUIDA PINTE O             PARA O QUE VOCÊ FAZ 
DE DIA E A           PARA O QUE VOCÊ FAZ DE NOITE. 

Orientações:  

Os/as estudantes cegos/as podem responder oralmente, utilizar engrossadores de lápis ou 
mesmo apontar para indicar as respostas, as possibilidades devem ser ofertadas de acordo 
com as especificidades de cada estudante. 

 

     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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           


