
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

No Mundo da Escrita 

1º) COMPLETE OS NOMES DOS BRINQUEDOS DE SOFIA, ACRESCENTANDO A 
SÍLABA QUE FALTA.  

ORIENTAÇÕES:  

O/A estudante deve ser sempre estimulado/a a responder as suas atividades com 
autonomia, no caso do/a estudante cega ela deve ser incentivada a utilizar o leitor de tela 
desde o início de sua alfabetização. O adulto leitor poderá colaborar digitando a descrição 
das imagens que está nesta atividade. E a mesma poderá responder utilizando Braile. 

Com os/as estudantes surdas sugerimos que assista ao vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg - #Hugoensina26 Sinais de brinquedos em 
Libras (Hand Talk) 

Poderão utilizar os apps ou jogos (HAND TALK, LIBRÁRIO), onde enriquecerão seu 
vocabulário de sinas em Libras. Esta orientação cabe a todos os/as estudantes e deve ser 
utilizada com todos.  

Veja também sugestões disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponíveis no 
site do Portal da Educação:  

http://portaldaeducacao.recife.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo
_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.  

É interessante que ter em mãos o apoio visual de fichas/cartão com os desenhos e seus respectivos 
nomes escritos neles. Esse apoio visual é muito importante para estudantes autistas e/ou com 
deficiência intelectual, assim como, para estudantes em processo de alfabetização.  

Sugerimos, para ser utilizado junto ao/à estudante com mobilidade reduzida de membros 
superiores: a) o alfabeto móvel ampliados; b) as Pranchas de Comunicação Alternativa 
Aumentativa; c) os apps, jogos e sites como os descritos no catálogo de games e sites assistivos 
disponível no site do Porta da Educação já indicado acima.  

Nossas sugestões de aplicativos do referido catálogo: ABC DO AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, 
LER E CONTAR, LELÊ SILÁBAS, PRODUZINDO TEXTOS, MÁQUINA DE BANDA 
DESENHADA DOS SESENHOS ANIMADOS - COMIC STRIP MAKER. 

 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 13 
Anos Iniciais – 2º ano



2º) DESCUBRA O NOME DE CADA BRINQUEDO, DESEMBARALHANDO AS SÍLABAS 
DE CADA QUADRINHO. 

ORIENTAÇÕES:  

Além das orientações dadas anteriormente, para esta atividade que solicita a forma de 
resposta escrita, informamos que pode ser utilizado a Prancha de comunicação Alternativa 
aumentativa, Libras, Braille ou descrição oral, não apenas para a compreensão da questão, 
mas para a realização da tarefa.  

Sugerimos elaborar uma brincadeira simples para trabalhar o conteúdo desta questão, 
como no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=50kTJP7g_1U – Brincando com sílabas na quarentena 
(Diário da Tia Mari) 

https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras - Site HVirtua  

Sugerimos a você, professor/a, assistir ao vídeo indicado abaixo: ele está acessível em 
Libras e com audiodescrição:  

https://www.youtube.com/watch?v=VeBkHDV0vg8 – Roleta Silábica MPA Libras e 
Audiodescrição (Instituto Rodrigo Mendes)  

O material pedagógico ROLETA SILÁBICA atende a estudantes com deficiência e aos 
demais estudantes em processo de alfabetização. Abaixo, sugerimos vídeos que trazem 
exemplos de material para serem confeccionados para acessibilidade em Libras e em 
Braille. 

https://www.youtube.com/watch?v=c0GT5lMYwvw – Construção silábica em Libras/Material 
estruturado (Psicopedagogia, Autismo e Inclusão) 

https://www.youtube.com/watch?v=InskoHwJLn8 – Leitura e escrita Braille/Descomplicando as 
Neurociências (Ciências e Cognição) 

 

3º) AGORA, CONTE AS SÍLABAS DE CADA, PALAVRA E PINTE AS BOLINHAS AO 
LADO DE ACORDO COM A QUANTIDADE. 

ORIENTAÇÕES:  

O/A estudante deve ser incentivado/a a fazer ele/ela mesmo/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 ela 
pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa 
aumentativa, onde o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser feito através de gravação 
de áudio, vídeos, fotos etc. É importante lembrar do apoio visual, que poderá ser a palavra 
escrita separadamente por sílabas. 

 

 

Descrição da imagem: desenho da 
boneca de pano – Emília, ela está sentada 
no chão. O desenho está dividido com 
linhas verticais, e cada parte está com 
uma sílaba da palavra boneca. 

 

 

 

 



4º) E VOCÊ, TAMBÉM TEM UMA CAIXA DE BRINQUEDOS? DESENHE, NA CAIXA 
ABAIXO, OS BRINQUEDOS QUE VOCÊ TEM.  

ORIENTAÇÕES:  

Para a realização desta atividade, além das orientações já dadas e caso o/a estudante 
apresente dificuldades na motricidade fina, a família poderá mostrar os brinquedos dela ou 
até mesmo a imagens/fotos para ela apontar ou falar sobre o brinquedo (com ou sem uso 
de pranchas de comunicação alternativa aumentativa).  

Uma outra forma de responder ao solicitado é através de colagens de figuras ou utilizando 
o DESENHAR PAINT FREE, que está disponível no catálogo games e sites assistivos no 
site do Portal da Educação (link acima citado). 

 

5º) ESCREVA, EM CADA CAIXA ABAIXO, O NOME DE UM BRINQUEDO QUE VOCÊ 
GOSTARIA DE GANHAR. 

6º) LEIA AS PALAVRAS ABAIXO E, EM SEGUIDA, FAÇA UMA LISTA, COPIANDO-AS 
EM ORDEM ALFABÉTICA. 

ORIENTAÇÕES:  

Nestas atividades devemos considerar as demais orientações dadas anteriormente; para 
estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em 
tamanho adequado à sua percepção visual, além de utilizar os auxílios ópticos, não ópticos, 
eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode ajudar é 
a Lupa para Android, o qual, dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar a lanterna 
do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras. Está disponível nesse link:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass  - Google 
Play Apps 

A atividade pode ser realizada através de pranchas de comunicação alternativa 
aumentativa, oralmente ou mesmo com o apoio visual. Com o/a estudante cego/a podemos 
estudar o alfabeto através da música que está no vídeo indicado abaixo, e depois trabalhar com 
a escrita em braile.  

https://www.youtube.com/watch?v=lv0qGUL3H7E – Turma da Mônica ABC (Lucinéia Neves) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBAuR19EiuI – Aprender o Alfabeto em Português (Brink & 
Aprenda) 

Para auxiliar os/as estudantes com surdez indicamos o dicionário LIBRÁRIO que está no catálogo 
de games e sites assistivos no site do Portal da Educação ou o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=NS65vfNzNKo - Português 004 Ordem Alfabética Libras 
(Sala 8) 

Ou mesmo através de jogos como este:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/ - Site Escola Games 

 

7º) LIGUE AS PALAVRAS IGUAIS, PORÉM ESCRITAS DE FORMAS DIFERENTES. 

ORIENTAÇÕES:  

Para os/as estudantes surdos/as, o uso de Libras é importante, mesmo que seja apenas os 
sinais referentes às imagens, sem formação de frases, associando ao uso do alfabeto 
datilológico, pois ainda está no processo de aprendizagem da língua. Veja o vídeo: 



https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg - #Hugoensina26 Sinais de brinquedos 
em Libras (Hand Talk) 

Com o/a estudante cego deve ser feita acessibilidade desta atividade, digitando os nomes, 
para que ele possa ler com um leitor de telas, ele poderá responder oralmente. Fazer fichas 
com as letras/palavras em alto relevo, poderá ajudá-lo na acessibilidade do reconhecimento 
do escrito. Nesta fase é importante que ele/ela seja iniciado/a na alfabetização em Braille 
também. Em específico nesta atividade será mais eficaz se a segunda coluna de palavras 
esteja escrita em Braile. 

Caso o/a estudante apresente mobilidade reduzida nos membros superiores que dificultem 
o ato de ligar, ela pode realizar essa atividade com o auxílio de uma Prancha de 
Comunicação Alternativa Aumentativa.  

 

8º) ESCREVA UM BILHETE PARA UM AMIGUINHO, CHAMANDO-O PARA BRINCAR 
NA SUA CASA COM O SEU BRINQUEDO FAVORITO. DIGA QUAL É O BRINQUEDO, 
COMO ELE É, HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TEM E POR QUE VOCÊ GOSTA DE 
BRINCAR COM ESSE BRINQUEDO.  

ORIENTAÇÕES:  

Esta atividade solicita resposta de forma escrita, mas pode ser  utilizado  a ferramenta 
tecnológica do WhatsApp,  tão prática e de uso já no cotidiano dos/das estudantes, a 
mesma poderá ser realizada de forma escrita ou através de vídeos chamadas, ou mesmo 
de vídeos gravados utilizando o celular e posteriormente enviado via WhatsApp para o(a) 
professor(a) neste,  o/a estudante poderá responder através de Libras, oralmente ou 
através do Braile. 

Para trabalhar com o gênero textual bilhete, sugerimos os seguintes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=CM72hfVbsBg – Gênero textual bilhete (Wilza Dantas) 

https://www.youtube.com/watch?v=jBaWiYWJkuI – Gênero textual bilhete (Regina Shibuta) 

https://www.youtube.com/watch?v=NS6jLXwn8SQ – Gênero textual bilhete Libras (Chuva 
de Libras) 

 

9º) OBSERVE O QUADRO ABAIXO E, EM SEGUIDA, ESCREVA AS PALAVRAS QUE 
VOCÊ CONSEGUE FORMAR COM ESSAS SÍLABAS. 

ORIENTAÇÕES:  

Essa atividade pode ser realizada de forma escrita, mas poderemos respondê-las de outras 
formas. Como por exemplo: adaptar as sílabas sugeridas na atividade conforme a ideia 
sugerida no vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=50kTJP7g_1U&t=170s – Brincando com as sílabas na 
quarentena (Diário da Tia Mari) 

É importante que o/a estudante tenha à mão as tecnologias Assistivas (Lápis e cola com 
engrossadores, tesouras adaptadas etc.), caso necessitem. As sílabas – cartão, também 
poderão estar escritas em Braile. E as respostas poderão ser montadas no caderno, em 
folhas, ou mesmo serem respondidas através de pranchas de comunicação alternativa ou 
oralmente. O importante é que o/a estudante seja sempre levado/a à autonomia no 
momento de resolvê-las.  

O/A estudante com surdez pode também optar por responder em Libras, desde que o adulto 
registre suas respostas através de imagens (vídeos), que deverão posteriormente serem 
enviados ao(a) professor(a). 



 

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. 


