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GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Hora da história! 
Vamos acompanhar a história “a corrida de sapinhos”, escrita por monteiro lobato. 
Temos certeza que você vai adorar e vai aprender uma lição linda e importante com ela. 
Vamos lá? 
ACESSE O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vLthWGCRrbE 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Link da história em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=cefWMk6gJ80. 
 
O adulto deve fazer a descrição das imagens para o estudante cego (ou digitação com 
audiodescrição das imagens, caso ele utilize leitor de telas).  
 
No link a seguir, temos uma brincadeira com dobradura (BRINCADEIRA PARA                           
FAZER EM CASA) com a CORRIDA DE SAPINHOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=lwdWGXPUyuM, para estimular a criatividade das 
crianças, inclusive a quem têm Altas Habilidades e tem interesse por atividades manuais. 

 
Gostou da historinha? Muitas coisas importantes ela nos ensina, não é mesmo?  
Agora, pegue seu material escolar e faça o que se pede. 
  

1. Em uma folha do seu caderno, desenhe as partes da história: primeiro, o 
começo; depois, o que aconteceu no meio da história e, por último, desenhe 
como foi o final. Capriche na pintura.  
 

2. Conte a história para um amigo ou alguém da sua família. Não esqueça de 
mostrar o seu desenho para ilustrar o que você está contando.  
 

3. Agora, você vai contar quantas letras tem cada palavra abaixo e colocar ao lado 
dela o número correspondente. 
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ORIENTAÇÕES: 
Os estudantes poderão responder, além de desenho, de forma oral, com auxílio de pranchas 
de comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares, 
utilizando pranchas de comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME 
TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO. 
 
No catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação, 
temos um app chamado: SOMAR E SUBTRAIR PARA CRIANÇAS - BABYBUS Trabalha os 
primeiros conceitos de operações matemáticas - soma e subtração - em cenários com 
bastante cor e movimento. Dá a possibilidade de contar as quantidades representadas com 
resultado de 0 - 10 e 10 – 20, no link  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.happycounting&hl=pt_BR.  
que ajuda a tornar divertidas operações básicas da matemática, como somar. 
 
O estudante surdo também pode responder por meio de sinais de Libras. 
 
O estudante cego pode responder com escrita em Braille, ou convencional com auxílio de 
Tecnologias Assistivas, com editores de texto ou réguas guia que delimitam o espaço da 
escrita. 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o recurso citado: 
https://www.researchgate.net/publication/327079816_A_regua_da_inclusao_no_processo_de_aprendizagem_
de_pessoas_com_deficiencia_visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para escrever seu nome em um papel. 
 
 

 Lembrem-se que essa atividade é apenas uma sugestão! Fiquem à vontade para 
conduzir o trabalho de acordo com a realidade da sua turma.  
 

Observem o quadro com os Direitos de Aprendizagem e os Conteúdos relacionados à 
atividade. Eles são os mesmos para estudantes com e sem deficiência. 
 
 
 
 
 


