
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 

  
 
  
 

 

 

     CADERNO DE ATIVIDADES Nº 7- GRUPO IV 
 

Atividade 1: 
 
1º) RAFAEL MAIA ROSA, MAIS CONHECIDO COMO DUDI MAIA ROSA, É UM 

ARTISTA PLÁSTICO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO. PINTOR, DESENHISTA E 

PROFESSOR, ELE UTILIZA EM ALGUMAS CRIAÇÕES SUPORTES E MATERIAIS 

DIFERENCIADOS, COMO DESENHOS EM FOTOS DE NUVENS.   

 

2°) RECORTE OS ANIMAIS E COLE-OS AO LADO DAS NUVENS QUE SE PARECEM 
COM ELES. 
 
Orientações:  
 

O adulto deve fazer a descrição da obra do artista para a criança cega, citando detalhes 
como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e a cena retratada, 
personagens e significados. 
 

A obra de arte também pode ser tornada acessível através de colagens de texturas e 
relevo dos limites dos desenhos para que a criança faça uma leitura da obra com mais 
autonomia. Nos vídeos abaixo vemos exemplos de adaptações que foram feitas nesse 
sentido: 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ayI70_JhRWI  
Vídeo: Imagens cegas – Projeto de Arte Acessível e Sensível – 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-khNcPbMX0o  
Vídeo: Exposição de arte apresenta fotografias em 3D para deficientes visuais 

Para crianças 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 bastante, 

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  
 

Como a atividade se mostra inadequada para a criança cega, sugerimos que em seu 
lugar seja desenvolvida uma atividade de memória tátil, utilizando papelão e texturas 
diversas para recortar cartões que o estudante deve manipular e parear. Na página a 
seguir há um exemplo simples de jogo de memória tátil que pode ser confeccionado: 

           

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ayI70_JhRWI
https://www.youtube.com/watch?v=-khNcPbMX0o
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
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Link: https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-da-memoria-tatil/  
 
Uma alternativa, é recortar as formas dos animais em papelão ou EVA com estilete, colar 
algodão em cima para seguir a proposta temática da questão, e entregar para que a 
criança tente identificar as formas, nomeá-las e tentar encaixá-las no papelão de volta. 

 
 
  
Descrição da imagem: jogo de encaixe de animais recortados 
em MDF.  
Fonte:  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVa
w3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&sour
ce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQA
AAAAdAAAAABAl  

 
 

 
Atividade 2: 
 
1º) AGORA É SUA VEZ! OBSERVE O CÉU E TENTE DESCOBRIR ALGUMA IMAGEM 

NAS NUVENS. DEPOIS FAÇA UM DESENHO DO QUE VOCÊ VIU E, COM AJUDA DE 

ALGUÉM, ESCREVA O NOME DO QUE VOCÊ FEZ. 

 
Orientações:  
 

Mais uma vez sugerimos que a criança cega faça uma outra atividade com objetivo 
semelhante que, neste caso, é desenvolver a habilidade de percepção e expressão 
artística.  
 
O momento de produção artística para a criança com deficiência visual deve ser, 
sobretudo, prazeroso, um momento que pode ser associado a sensações e emoções 
agradáveis. O vídeo a seguir mostra um exemplo de proposta com esse objetivo artístico: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VzQrIcui1yY  
Vídeo: Artista ensina técnica de pintura a deficientes visuais 
 

Para trabalhar a sensibilidade e habilidade de expressão artística, o professor pode 
sugerir diferentes técnicas, como utilizar músicas, movimentos, e principalmente, 
diferentes texturas para serem exploradas pelo estudante, com a maior possibilidade 
possível de materiais de arte, tintas, papéis, lápis, adesivos, apliques, etc.  
 
Elementos das artes visuais como os pontos, linhas e formas devem ser bastante 
trabalhados. Uma boa forma de fazê-lo é através do geoplano e das formas geométricas 
espaciais de diferentes materiais e suas projeções. As formas recortadas podem auxiliar o 
estudante a identificar bem esses elementos antes de reproduzi-las no papel, como 
também podem ser utilizadas com a técnica de pintura estêncil.  
 

https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-da-memoria-tatil/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVaw3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVaw3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVaw3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVaw3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.americanas.com.br%2Fproduto%2F2047530674&psig=AOvVaw3TwioSaEvLum5PA7cKNszv&ust=1606494366186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF843QoO0CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.youtube.com/watch?v=VzQrIcui1yY
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Os limites do desenho podem ser marcados de diferentes formas: com traçado feito com 
cola quente, cola colorida, tinta dimensional, barbante, colagem de sementes ou contas, 
punção (que pode ser feita também com alfinetes de cabeça sobre uma prancha de 
isopor), etc. Depois que esses limites estiverem apontados de maneira clara, será muito 
mais fácil para o estudante com deficiência visual fazer a pintura: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I  
Vídeo: Artes visuais para alunos cegos ou com baixa visão 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk  
Vídeo: Ensino do Desenho para crianças Cegas - Diele Fernanda 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a8qhLo6t5vo  
Vídeo: Inclusão do Deficiente Visual na Arte  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fz6-UpnGuto  
Vídeo: Faça um geoplano você mesmo 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gyV5DClSg9Q  
Vídeo: DIY Prancheta de Desenho Tátil! 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GdaaSsL5ycQ  
Vídeo: Textura com folhas 
 
O ensino das cores também pode utilizar recursos sensoriais, como associar cada cor a 

um cheiro (usando suco em pó, por exemplo), ou a uma forma geométrica, como 

explicado nos vídeos abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c  
Vídeo: AAI – Oficina de Pintura para Cegos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY 
Vídeo: Ensinando as cores para deficientes visuais  
 

Muitas dessas orientações também se aplicam ao ensino de crianças com outras 

deficiências. É importante ressaltar que podem ser feitas outras formas de expressão 

artística visual, como a escultura e a própria xilogravura, com diferentes técnicas, algumas 

inclusive, com materiais muito acessíveis: massa de modelar, de biscuit, argila, bandejas 

de isopor, papelão, etc. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM  
Vídeo: Xilogravura em isopor 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gtQvzFs0Zeo   

Vídeo: Papelogravura (gravura com papelão) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-PBBBbvjMHo  
Vídeo: Gravura com materiais alternativos 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I
https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk
https://www.youtube.com/watch?v=a8qhLo6t5vo
https://www.youtube.com/watch?v=fz6-UpnGuto
https://www.youtube.com/watch?v=gyV5DClSg9Q
https://www.youtube.com/watch?v=GdaaSsL5ycQ
https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c
https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY
https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM
https://www.youtube.com/watch?v=gtQvzFs0Zeo
https://www.youtube.com/watch?v=-PBBBbvjMHo
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No canal abaixo é possível assistir vídeos com várias técnicas artísticas diferentes – 
inclusive as gravuras com materiais alternativos – todos acessíveis em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/channel/UC9TrySMNa-kgddGens3QiAg/videos  

Vídeo: Vivenciando Libras com Cátia Silene 

 
Atividade 3: 
 
1º) PINTE OS ANIMAIS IGUAIS COM A MESMA COR E, COM A AJUDA DE UM 

ADULTO, RECORTE O JOGO DA MEMÓRIA PARA BRINCAR COM ALGUÉM. 

ATENÇÃO: É PRECISO LEVANTAR DUAS CARTAS COM AS FIGURAS IGUAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Orientações:  
 

A sugestão do jogo da memória tátil para crianças cegas, feita na primeira questão, 
também vale para esta questão.  
 
Outra forma de realizar a atividade é através de uma versão digital, que crianças com 
mobilidade reduzida podem fazer com o auxílio de tecnologias assistivas, como ponteiras, 
acionadores e órteses de punho: 
 
Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaAnimal/?deviceType=computer  
 
Esta é uma versão em vídeo do jogo da memória que também trabalha os mesmos 
objetivos propostos:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UWoNXEl7kA0  
 
Crianças com altas habilidades/superdotação podem requerer desafios maiores, ou 
preferir jogar com o nome dos animais em outro idioma, para tanto sugerimos o aplicativo 
abaixo: 
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.premiumsoftware.memoryanimals
&hl=pt&gl=US  
Aplicativo: Memory do Jogo Animais 
 
Neste link é possível imprimir um jogo de memória de animais em Libras, que também 
pode ser trabalhado com crianças surdas (apresenta escrita convencional L2 e 
configuração de sinais em Libras):  
Link: http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2016/05/jogo-da-memoria-em-libras.html  
 

 
 
 
 
Descrição da imagem: print de página mostrando jogo de memória 
em Libras com várias cartas espalhadas.  
Fonte: http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2016/05/jogo-da-
memoria-em-libras.html  

 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9TrySMNa-kgddGens3QiAg/videos
http://www.escolagames.com.br/jogos/memoriaAnimal/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=UWoNXEl7kA0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.premiumsoftware.memoryanimals&hl=pt&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.premiumsoftware.memoryanimals&hl=pt&gl=US
http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2016/05/jogo-da-memoria-em-libras.html
http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2016/05/jogo-da-memoria-em-libras.html
http://trabalhandocomsurdos.blogspot.com/2016/05/jogo-da-memoria-em-libras.html
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Atividade 4: 
 
1°) CADA ANIMAL TEM SEU PRÓPRIO SOM. COM A AJUDA DE UM ADULTO, LIGUE 

CADA ANIMAL AO SEU SOM. EM SEGUIDA, BRINQUE DE IMITAR OS ANIMAIS 

(SONS, MOVIMENTOS). 

 

Orientações:  
 

O ideal é que o adulto interaja com a criança e faça desse momento algo lúdico e afetivo. 

Mas também é possível utilizar recursos adicionais, especialmente quando esses 

recursos facilitam a participação da criança com deficiência, neste caso, crianças cegas, 

com mobilidade reduzida ou deficiência intelectual, que podem usar uma versão digital da 

atividade com auxílio de tecnologias assistivas. seguem abaixo algumas sugestões, que 

também trabalham a percepção sonora: 

 

Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dream_studio.animalsounds&hl=pt&gl=

US  

Aplicativo:  Sons dos Animais  

 

Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animals.AnimalSounds&hl=pt&gl=US  

Aplicativo: Nome e Sons de Animais 

 

Para crianças Surdas é inadequado trabalhar onomatopeias, uma vez que elas não 

podem perceber auditivamente a relação dos sons com suas grafias. Mas é possível 

explicar o contexto da questão e trabalhar os sinais de Libras correspondentes a cada 

animal. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vpfe4lu6ToM  

Vídeo: para contextualização sobre onomatopeias 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=j9IQoEIJ04A  

Vídeo: com sinais de animais em Libras 

 

Os sinais de outros animais podem ser pesquisados no aplicativo HANDTALK ou em 

outros dicionários de Libras sugeridos no catálogo de Games e Sites Assistivos, 

disponível em: 

 

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 

 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dream_studio.animalsounds&hl=pt&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dream_studio.animalsounds&hl=pt&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.animals.AnimalSounds&hl=pt&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=vpfe4lu6ToM
https://www.youtube.com/watch?v=j9IQoEIJ04A
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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Atividade 5: 
 
1°) AS CRIANÇAS GANHARAM UM CACHORRO E QUEREM AJUDA. 

            

2°) AJUDE A ESCOLHER O NOME DO CACHORRO. PINTE A PLACA PARA 

ESCOLHER UM NOME PARA ELE. COM O NOME DE SUA PREFERÊNCIA E  DEPOIS 

ESCREVA, NO QUADRINHO, O NOME QUE VOCÊ ESCOLHEU.                                                                                                                       

     
Orientações:  
 

Seguem opções em alfabeto datilológico e em Braille para os cartões: 
 

BIDU 

 
 

TOTÓ 

 
 
Os cartões em Braille devem ter os pontos e a figura em preto destacados com cola 
dimensional, cola quente, lantejoulas, botões, sementes, EVA ou qualquer outro elemento 
em relevo. 
 
A criança deve ser incentivada 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 criança se expressar. 

 
BIDU 
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Um recurso que pode auxiliar especialmente crianças 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_ho

me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 
Atividade 6: 
 
1º) AS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO COM BALÕES. VAMOS CONTAR QUANTOS 

BALÕES CADA UMA TEM? NÃO SE ESQUEÇA DE ANOTAR. 

 
Orientações:  
 

Além das orientações acima quanto à forma do registro da resposta do estudante, 
sugerimos que a contagem seja feita com elementos concretos como bolinhas, bolas de 
gude, tampinhas de garrafa PET, pedrinhas ou qualquer outro objeto que chame a 
atenção da criança.  
 
Para responder, ela pode utilizar numerais móveis, que no caso da criança cega, devem 
ser recortados no formato do número ou destacados em relevo para que ela possa fazer o 
reconhecimento tátil deles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição das imagens: numerais de 0 a 9 escritos em Braille e em sinais de Libras.  
Fontes:  
https://www.passeidireto.com/arquivo/46578200/numeros-em-libras  
https://www.crescabrasil.com.br/pessoas/347/material/Alfabeto%20Mudo.pdf  

 
Atividade 7: 
 
1º) AS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO COM BOLINHAS DE GUDE.  DESENHE MAIS 

BOLINHAS, DE FORMA QUE FIQUEM 8 BOLAS DE GUDE DENTRO DO CÍRCULO. 

Atividade 8: 
 
1º) PINTE OS PEIXINHOS QUE ESTÃO NOS AQUÁRIOS, E DEPOIS ESCREVA NOS 

QUADRINHOS ABAIXO QUANTOS FALTAM PARA QUE CADA AQUÁRIO FIQUE 

COM 9 (NOVE) PEIXINHOS. 

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.passeidireto.com/arquivo/46578200/numeros-em-libras
https://www.crescabrasil.com.br/pessoas/347/material/Alfabeto%20Mudo.pdf
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Orientações:  
 

Caso a criança tenha mobilidade reduzida nos membros superiores ou déficits na 
coordenação motora fina que a impeçam de fazer a pega do lápis, mesmo com ajuda de 
engrossadores ou órteses palmares, pode-se, como alternativa colar bolinhas de papel, 
deixando que ela participe ativamente dentro de suas possibilidades, mesmo que apenas 
fazendo a contagem com qualquer movimento residual. 
 
Para crianças cegas a questão deve ser tornada acessível colando-se papel grosso, EVA, 
tecido ou outro material texturizado sobre as bolinhas e os peixinhos e destacando o 
círculo e os quadrados com barbante para que a criança possa fazer a identificação tátil 
do desenho, a contagem e a resposta. No caso da atividade 8 pode-se ensinar a criança 
cega a usar uma régua guia para escrever a resposta no local certo. Essa régua pode ser 
feita pela própria família usando papel cartão. 
 
A escrita dos números pode ser substituída pela colagem de cartões com os numerais 
escritos pelo adulto (em escrita convencional ou em Braille), nos mesmos casos dos 
estudantes citados acima. 
 
Algumas crianças com deficiência intelectual ou autismo podem ter dificuldade na 
identificação visual das figuras, e, nesse caso, pode-se fazer a atividade com objetos 
concretos, utilizando, por exemplo, botões representando os peixinhos, e um copo 
representando o aquário, e permitindo que a criança faça a contagem com esses 
elementos. 
 
Atividade 9: 
 
1º) OBSERVE A CENTOPEIA E SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA, COMPLETANDO-A 

ATÉ O NÚMERO 10. 

 
Orientações:  
 

A questão deve ser tornada acessível para crianças cegas destacando-se os numerais 
em relevo com tinta dimensional, cola colorida, cola quente ou outro material que a 
possibilite fazer a identificação tátil dos numerais e das bolinhas onde estão inseridos 
(que auxilia na contagem). Esses também podem ser escritos em Braille. O material 
abaixo permite que a criança monte a célula Braille com a letra ou o número que deseja, e 
pode ser facilmente confeccionado com EVA, sendo um ótimo material para iniciação ao 
Braille: 

 
 
 
 
Descrição da imagem: material “Braille Vazado”.  
Fonte:https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_905362-
MLB28508702365_102018-O.jpg  

 
 
 
 

https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_905362-MLB28508702365_102018-O.jpg
https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_905362-MLB28508702365_102018-O.jpg
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Sugerimos que a criança com deficiência auditiva também trabalhe os sinais em Libras 
dos numerais durante a contagem. 
 
Crianças com deficiência intelectual podem necessitar de apoio visual para responderem 
à questão, por isso seria interessante dispor diante dela a sequência numérica escrita por 
completo em uma folha para que ela pudesse responder consultando o controle de erro. 
 
Atividade 10: 
 
1o) PEÇA A AJUDA DE ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA E ESCREVA O SEU PRIMEIRO 
NOME NO ESPAÇO ABAIXO.   
2º) ESCREVA O QU E SE PEDE.  
A. QUANTAS LETRAS TEM O SEU NOME?                       
B. QUAL É A PRIMEIRA LETRA? 
C. QUAL É A ÚLTIMA LETRA? 
3º) VOCÊ CONHECE ALGUMA PALAVRA QUE COMECE COM O PRIMEIRO SOM DO 
SEU NOME? COM AJUDA, ESCREVA ESSA PALAVRA E DEPOIS FAÇA UM 
DESENHO PARA REPRESENTÁ-LA. 
 
Orientações:  
 

A questão 3 é inadequada para crianças surdas, uma vez que nesse caso deve-se 
trabalhar apenas a escrita do nome (L2) sem correspondência grafofônica.  
 
Além dos comentários anteriores a respeito da grafia e resposta às questões, já sugeridas 
na questão 5, sugerimos também as atividades abaixo como alternativas para trabalhar a 
grafia do nome: 
 
1 - Colocar as letras em cima do seu contorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Pescar as letras do nome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição da imagem: 
Faixa de papel com o contorno das letras do nome RAFAEL e as 
mesmas letras recortadas para serem encaixadas na silhueta 
correspondente. 

Descrição da imagem: 
Criança sentada sobre um tapete de EVA, onde está organizadas as 
letras do nome RAFAEL e junto, estão outras letras soltas com imã. 
A criança segura um pequeno bastão, do tamanho da sua mão. Na 
ponta deste bastão há um pequeno cordão e no final do cordão tem 
um imã. 

https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
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3 - Massinha de modelar 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 - Pregadores de roupa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Tampinhas de garrafa PET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Fiando com contas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrição das imagens: 
1ª. Uma criança maior e outra menor. A maior tem na sua frente seis cartões cada um com uma letra do 
nome RAFAEL sobre uma mesa. A criança usa massa de modelar para preencher as letras no formato 
das letras.  
2ª. Cortador em forma de letra e massa de modelar. 

Descrição da imagem: 
Varal fixo sobre uma faixa de papel e pegadores de madeira com 
letras formando o nome RAFAEL e pequenas réplicas de roupa com 
as mesmas letras. 

Descrição da imagem: 
Criança pequena trabalhando a palavra RAFAEL com tampinhas de 
garrafa PET, cada uma com letras coladas em cima. Ela está 
encaixando as tampas e parte de uma bandeja de ovos sobre as 
letras correspondentes escritas em réplicas de pequenas mãos. 

Descrição da imagem: 
Cordão tipo cadarço passando por dentro de peças vazadas com 
letras que formam o nome RAFAEL 

https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
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7 - Caixa sensorial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 - Quebra-cabeças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 - Letras e objetos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fonte das fotografias: arquivo pessoal) 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste caderno 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. 
 
 
 
 

           

Descrição da imagem: 
Criança pequena trabalhando com caixa de plástico, contendo várias 
peças coloridas aleatórias, próximo há uma caixa de ovos com 
tampinhas de garrafa PET com as letras do nome RAFAEL. A criança 
faz a correspondência um a um entre tampas e peças. 

Descrição da imagem: 
Quebra-cabeças de letra inicial da palavra e figura correspondente. 
As peças encaixadas são as mesmas do nome RAFAEL. 

Descrição da imagem: 
Faixa com letras formando a palavra RAFAEL. Objetos são 
colocados próximos de cada uma destas letras, que representam a 
letra inicial de seu nome. Por exemplo: R (RELÓGIO); A (AVIÃO E 
APITO); E (ESCOVA); L (LÁPIS) 

https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
https://www.blogger.com/u/4/blog/post/edit/5008398662552291642/939215442957578339
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