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Dados de histórias 

 
Olá, Professor(a)! 
Nessa atividade, sugerimos às mães, pais e/ou responsáveis fazerem 
dados de histórias, um jogo que tem o objetivo de criar uma pequena 
história a partir da figura que aparece no dado.  

 

 
A atividade com o dado de histórias, estimula a atenção, a concentração, a 
memória, e também favorece a criatividade, o raciocínio, a linguagem, a 
sequência de pensamentos e comunicação. 
 
 

ORIENTAÇÕES: 

Sugerimos para os estudantes com deficiência visual, as faces do dado 
possam ser confeccionadas com materiais sobrepostos que proporcionem alto 
relevo, também é possível utilizar cola e barbante para contornar algumas 
figuras. Outra ideia é utilizar uma caixa com vários objetos como brinquedos, 
pelúcias, roupas e objetos da casa para a criança identificar, nomear e realizar 
a atividade. 

Para os estudantes Surdos sugerimos que sinais de Libras acompanhem as 
figuras que vão estar dispostas nas faces do dado, a fim de que a criança 
amplie seu vocabulário em Libras, do mesmo modo estas sejam estimuladas a 
contarem suas histórias através da Língua de Sinais. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 16 DE SETEMBRO 
Educação Infantil – Grupos IV e V



Lembramos que os registros das Histórias, podem ser através da escrita, 
utilizando adaptadores ou suportes, para aquelas crianças que tem mobilidade 
reduzida de mão ou dificuldades motoras. Ainda é possível fazer os registros 
através da utilização de aplicativos assistivos, de áudios, vídeos, desenhos ou 
com a ajuda de um adulto. 

No Catálogo de Games e Sites assistivos é possível ver a descrição do 
Aplicativo “Meu Livro de Historinhas”, através do qual o adulto pode realizar a 
atividade deixando que a criança visualize as figuras e narre a história. 
Endereço do portal da Educação onde podemos baixar o catálogo de games e 
sites assistivos da aba documentos: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 

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. 


