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      BLOCO DE ATIVIDADES 20 – 1º ANO 

Atividade:  

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

Professor/a, antes de iniciar a atividade é importante conhecer a Turma da Mônica, 
principalmente os personagens com deficiência. Para isto sugerimos este vídeo abaixo. É 
necessário que seja feita a acessibilidade comunicacional (Libras e audiodescrição), caso 
necessite de mais orientação, procure a Gerência de Educação Especial – GEE. 

Link: https://www.youtube.com/channel/UChgwbSZ75mexdEnsXt21JJQ 

Vídeo: Os Personagens com Deficiência da Turma Da Mônica – Na Visão do Cego.  

No caso de impossibilidade de acesso ao vídeo, sugerimos que na introdução dos 
personagens para iniciar a atividade, seja realizada a descrição destes para que o/a 
estudante cego/a possa ter acesso a estas informações e interpretação em Libras sobre 
cada um deles. 

Apontamos ainda a atualização de termos como “cadeirante e gestos” para usuário de 
cadeira de rodas e sinais, respectivamente. 

1º) PROCURE AS PALAVRAS ABAIXO NO DIAGRAMA E DESCUBRA ALGUMAS 
DESSAS TRANSFORMAÇÕES. 

Orientações:  

Professor/a, sugerimos contextualizar as condições apresentadas pelos personagens com 
aquelas apresentadas pelos/as estudantes. Perguntar como é sua participação na família, 
na escola, com seus amigos, nos espaços físicos são adequados e como gostariam que 
fossem permitindo um espaço de diálogo sobre o sentimento de ser incluso ou não, como 
gostaria de ser tratado etc. 

Para aprender o nome dos personagens é interessante utilizar o alfabeto datilológico. 
Professor (a) trabalhe com a estudante através deste link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc&t=78s 

Vídeo: Alfabeto Datilológico em Libras – semeei Educação Inclusiva. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cPNV1Zlh0OU 

Vídeo: Sinais em Libras: Turma da Mônica - Parte 1 – Instituto Adhara. 

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

Vídeo: Sinais em Libras: Turma da Mônica - Parte 2 – Instituto Adhara.  

Esse tipo de atividade é inapropriado para estudantes cegos/as, gera dificuldades para 
autistas e estudantes com deficiência mental, como também para estudantes em 
processo de alfabetização. Sugerimos que esta atividade seja substituída por um quebra 
cabeça com as palavras e imagens correspondentes, indicadas no enunciado da questão. 
Segue abaixo um exemplo: 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

https://www.youtube.com/channel/UChgwbSZ75mexdEnsXt21JJQ
https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=cPNV1Zlh0OU
https://www.youtube.com/watch?v=GexLvLHYmng
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Descrição da imagem: figura de um tucano colado em uma tira de 
cartolina verde, com o a palavra colada ao lado da imagem e recortada 
em três partes formando um quebra cabeça. 

 

Faz-se necessário que as imagens, e letras estejam em tamanhos adequados à 
percepção visual do estudante caso ele tenha baixa visão. Sugerimos utilizar cartolina ou 
papelão para ficar mais resistente ao manuseio, o que favorece os/as estudantes com 
dificuldades de mobilidade de membros superiores. No caso de estudantes iniciando a 
alfabetização o apoio visual é de extrema importância. Esta é uma estratégia pedagógica 
que beneficia a todos. Para as estudantes cegos/as é importante ter na tirinha a palavra 
também escrita em Braille. 

É importante que o/a estudante seja estimulada/o a fazer sozinha/o a atividade. Caso não 
seja possível, o adulto poderá ajudar fazendo a audiodescrição das imagens; poderá 
ajudar no encaixe das partes das palavras caso apresente dificuldades neuromotoras 
depois que o/a estudante tiver apontado o local a ser encaixada cada parte. Professor 
adapte a atividade, deixamos aqui um exemplo de como essa atividade pode ser feita. 

 

2º) LEIA A TIRINHA ABAIXO. 

a. MARQUE UM X NOS SENTIDOS QUE DORINHA PODE UTILIZAR PARA 
RECONHECER OS SEUS AMIGOS.  

3º) LEIA A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

a. QUAL O DESAFIO QUE LUCAS ENCONTROU NO CAMINHO PARA A 
ESCOLA? 

b. QUEM O AJUDOU A SUPERAR ESTE DESAFIO? 

c. EM SUA OPINIÃO, O QUE PRECISA SER FEITO PARA ACABAR COM ESTES 
OBSTÁCULOS PARA OS CADEIRANTES? 

O/A estudante cego/a deve ser incentivado/a 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 

Se o/a estudante ainda não utilize o recurso, o adulto poderá fazer a leitura dos textos 
como também poderá fazer a audiodescrição das imagens. Neste caso, o adulto deverá 
descrever quadro a quadro enumerando-os. 

Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos e imagens em tamanho 
adequado à sua acuidade visual, além de utilizar os auxílios ópticos ou não ópticos, 
eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode ajudar é 

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
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
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a Lupa para Android (já indicado e informado em blocos anteriores suas potencialidades 
enquanto tecnologia assistiva).   

Precisamos estimular a aquisição da nossa segunda Língua que Língua Brasileira de 
Sinais – Libras. Para podermos ampliar o vocabulário dos sinais de Libras indicamos este 
link:   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KYMkKSQJ7aQ  

Vídeo: Os cinco Sentidos – Libras – Priscila Muniz. 

O/A estudante com mobilidade reduzida nos membros superiores deve ser incentivada/o 
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.). Quando isso não for possível, poderá responder de forma oral ou por sinais de 
Libras, Braille ou comunicação alternativa e aumentativa (no link do Portal da Educação 
informado acima tem aplicativos de pranchas de comunicação alternativa aumentativa 
que poderá ser utilizado com a estudante). 

 

4º) VOCÊ TEM ALGUM (A) AMIGUINHO (A) AUTISTA NA SUA ESCOLA OU NA SUA 
RUA?  

SE TIVER, ESCREVA UM POUCO SOBRE ELE/ELA. 

Orientações:  

Antes de iniciar a atividade é importante que o adulto que acompanha o/a estudante na 
atividade inicie uma conversa sobre seus amiguinhos, quais ela conhece, como é esse 
amiguinho, de que mais gosta de brincar com ele, qual o seu nome etc. É sempre 
importante contextualizar com a vivência do/a estudante, quanto ao tema abordado na 
questão. Sugerimos levar em consideração a fala do/a estudante e registrá-la, servindo 
como resposta à questão; a “conversa” sobre o coleguinha pode ser gravada e 
posteriormente encaminha para o/a professor/a. Caso a estudante não fale pode ser 
utilizado o meio comunicacional comumente utilizado (Libras ou prancha de comunicação 
alternativa aumentativa como: Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk e Virgínia Ajuda) 
todas estão no catálogo games e sites assistivos, que podem ser baixados pelo link já 
mencionado. 

 

5º) COLOQUE AS LETRAS NO LOCAL INDICADO E DESCUBRA A SIGLA DA 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. 

Orientações:   

Para estudantes cegos/as, essa atividade poderá ser utilizada a escrita Braille, para 
estimular sua leitura e escrita desde cedo. As letras podem ser confeccionadas utilizando 
as tampinhas de refrigerante, sementes, areia limpa etc. A sigla da Língua Brasileira de 
sinais poderá ser confecciona em tira de escrita Braille com materiais recicláveis. No 
vídeo abaixo temos a confecção de uma tira que poderá servir como modelo:  

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

Vídeo: Régua de Escrita e Leitura Braille – Maria da Conceição Idelfonso. 

Para os demais estudantes trabalhe com o alfabeto datilológico através deste link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc&t=78s 

https://www.youtube.com/watch?v=KYMkKSQJ7aQ
https://www.youtube.com/watch?v=vlmL_YKXdaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc&t=78s
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Vídeo: Alfabeto Datilológico em Libras – semeei Educação Inclusiva. 

A Libras é nossa segunda língua e aprendê-la é importante para todos! 

Este conteúdo poderá ser trabalhado através de materiais recicláveis, as letras podem 
estar escritas em tampas maiores (como de margarina) e colocadas nas mesmas 

posições da atividade indicada no enunciado desta 
questão. Para que o/a estudante fale/aponte ou 
mesmo mova as tampas formando a palavra, esse 
material também poderá ser utilizado com 
estudantes deficiência física (membros superiores), 
autistas e deficientes intelectuais.    

                                               

 

Descrição da imagem: Pote de margarina ornamentado posto 
sobre uma mesa lilás, várias tampas com letras escritas sobre elas: N, T, Y, G, K, V, E, outras com imagens. 

 

6º) MARQUE AS LETRAS QUE FORMAM O SEU NOME NO ALFABETO DA LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS. 

Orientações:  

O/A estudante cega poderá utilizar a tira para leitura e escrita utilizada no quesito anterior 
agora para forma a escrita de seu nome. É propício revisitar o alfabeto Braille já aprendido 
anteriormente. Para colaborar com esta tarefa sugerimos o alfabeto Braille com tampinhas 
de garrafas PET.  

No Blog  indicado no endereço abaixo, temos a sugestão de um alfabeto confeccionado 
com tampas de garrafas e bolinhas de isopor. 

Link:https://atividades-escolares1.blogspot.com/2020/08/alfabeto-em-braile-feito-com-
tampinhas.html  

Vídeo: Alfabeto em Braille - Atividades Escolares1.Blogspot. 

Pode ser adaptado o alfabeto datilológico na ideia do quesito anterior (cada tampa uma 
letra do alfabeto datilológico) mas a fichinha da estudante com o seu nome para que a 
estudante tenha a pista visual tão importante no processo de alfabetização. Lembre-se 
que esse tipo de atividade favorece a aprendizagem de todos.  

Professor leve sempre em consideração as orientações dadas anteriormente. 

 

7º) PARA COMEMORAR A CHEGADA DE NOVAS ESTUDANTES NA TURMA, A 
PROFESSORA LEVOU TODOS PARA A PRAÇA E COMPROU PIPOCAS E SORVETE 
PARA TODOS. OBSERVE OS PREÇOS. 

a. 5 ESTUDANTES COMEMORAM PIPOCA. QUANTO A PROFESSORA PAGOU 
PELAS PIPOCAS? 

b. 5 ESTUDANTES PREFERIRAM SORVETE. QUANTO A PROFESSORA PAGOU 
PELOS SORVETES? 

c. QUAL O VALOR TOTAL QUE A PROFESSORA PAGOU? 

 

https://atividades-escolares1.blogspot.com/2020/08/alfabeto-em-braile-feito-com-tampinhas.html
https://atividades-escolares1.blogspot.com/2020/08/alfabeto-em-braile-feito-com-tampinhas.html
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Orientações:   

Com os/as estudantes cego/as é importante que trabalhemos não só os conteúdos 
previstos para o ano/série, mas também, nos 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 Cego/as Reconhecem As Cédulas de Dinheiro? – Na Visão do Cego/a.  

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 melhor.  

Estimule a aprendizagem da Libras com TODAS as estudantes. 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. 

O material concreto é muito útil na aprendizagem da matemática, com os demais 
estudantes poderá ser utilizado as cédulas de brincadeira, que podem ser impressas e 
utilizadas para fazer o cálculo das questões contidas nesta atividade. 

 

8. TODAS AS ESTUDANTES PEDIRAM UM SORVETE COM 3 BOLAS, MENOS 
MAGALI QUE PEDIU O DOBRO DE BOLAS. 

DESENHE COMO FICOU O SORVETE DA MAGALI.  

Orientações:  Professor(a) em vez de desenhar, utilize os materiais concretos, neste 
quesito poderá ser trocado o desenho das bolas de sorvetes por bolas de sorvetes feitos 
com diversos materiais (emborrachado/feltro/tecido/tela/palha/papelão etc.). A estudante 
deverá ter em mãos várias bolinhas de sorvete para que ela possa utilizar como recurso 
para efetuar a sua continha referente ao sorvete de Magali.  

Com estudantes cego/as utilize materiais com texturas diferentes para confeccionar as 
bolinhas do sorvete, esta regra é bem vinda para todos os estudantes, imitando assim 
vários sabores de sorvete, a atividade ficará mais atraente lúdica e o/a estudante 

aprenderá brincando. Logo abaixo sugerimos um molde, 
mas na internet tem muitas outras ideias. 

                                          

 

 

 

 

Descrição da imagem: Moldes de sorvete de casquinha. 

 

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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Estimule o uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras com todas as estudantes, para este 
quesito indicamos o vídeo abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=z0-H0ivL7aE  

Vídeo: Vídeo Aula: Libras: Números – Rebeca Nemer. 

VAMOS BRINCAR UM POUCO? 

DESCUBRA OS 7 ERROS ENTRE AS FIGURAS. 

Orientações:   

Professor(a) Esse tipo de atividade é inviável para estudantes com deficiência visual, 
autistas, deficientes intelectuais e físicos (de membros superiores) solicitamos que este 
tipo de atividade seja substituída por uma outra brincadeira ou mesmo por assistir a um 
filme da turma da Mônica.  

Segue o link com a nossa sugestão: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J-Xblcymu9c 

Vídeo: Turma da Mônica em: Juntos Pela Igualdade – Libras e Audiodescrição – 
EducaDF SEEDF. 

 

     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=z0-H0ivL7aE
https://www.youtube.com/watch?v=J-Xblcymu9c

