
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

NO MUNDO DA ESCRITA 

 

1. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede. 

Hotel mal-assombrado 

ORIENTAÇÕES: 

Há um texto e depois duas questões: a 1ª pede para o/a estudante marcar uma frase e 
depois realizar atividade envolvendo sinais de pontuação. 

Para os/as estudantes cegos/as, é interessante estimular o uso do leitor de telas ou 
transcrever o texto para Braille, para os/as estudantes que são surdos/as, mas ainda não 
estão alfabetizadas, usar Libras; para aquelas que são ouvintes, mas também não leiam 
textos desta complexidade, um adulto pode ser o leitor. 

Uma questão importante é utilizar recursos tecnológicos para aumentar a acessibilidade do 
material disponibilizado. Para isso, temos disponíveis o catálogo de games e sites 
assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação.  

Dentre essas sugestões, temos o app VLIBRAS Consiste em um conjunto de ferramentas 
computacionais de código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e 
vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - Libras, tornando computadores, dispositivos 
móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Só é possível utilizar com 
internet.  

Ver o link: https://www.vlibras.gov.br/. 

Já os registros das respostas irão depender da condição do/da estudante. Eles precisarão 
de ajuda de um adulto para que as informações fiquem acessíveis e eles possam responder 
da melhor forma possível e com autonomia, seja através de desenho, com o uso de 
engrossadores, com apoio de alfabeto móvel, 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. 

No vídeo do link abaixo é trabalhado de forma lúdica, com material que pode ser adaptado o 
conteúdo, o que ajudará na compreensão do assunto abordado para que o/a estudante 
responda tendo domínio do conteúdo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zovQzGtsUDo – Roleta da pontuação (Professora Scheila) 

 

3. No trecho “Drácula é um pai superprotetor e todo meiguinho com a filha Mavis, dá 
para acreditar?” Qual o sentimento indicado pelo ponto de interrogação? 
 
4. No trecho “Para isso, ele constrói um hotel numa região livre de homens, onde os 
monstros podem relaxar sem precisar se esconder nas sombras”, o termo destacado 
se refere à qual personagem? 
 

ORIENTAÇÕES: 

As questões 3 e 4 são para marcar X nas respostas corretas. Além das orientações acima, é 
importante que os/as estudantes possam registrar as respostas de forma mais autônoma 
possível, e mesmo que não consigam marcar o X, podem falar a resposta, apontar, utilizar 
Libras ou usar a escrita Braille. Se o/a estudante tiver baixa visão, deve-se ampliar a letra e 
utilizar negrito. Se tiver mobilidade reduzida nos membros superiores e puder marcar o X 
utilizando engrossador de lápis, esse material pode ser feito de forma artesanal em casa.  

No vídeo a seguir temos a explicação de como fazer um engrossador simples, para lápis, 
pincel e caneta. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypI8h5G3MxI – Como fazer engrossador de pincel, caneta e lápis! 
Faça você mesmo!! (Inclusão Criativa) 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 5 e 6. -  A festa  

ORIENTAÇÕES: 

Primeiro é importante descrever a imagem que está anterior ao texto.  

Sugerimos um vídeo bem legal no link abaixo, onde Marcos Lima, que é cego, lê livros em 
Braille para estudantes cegos/as, com deficiência visual ou sem deficiência. Vale a pena 
conferir! 

https://www.youtube.com/watch?v=wvio0X1uIYQ – O menino que via com as mãos/historinhas de 
cego (Histórias de Cego) 

Depois de tornar acessível o texto seja em Libras, Braille, lendo ou ampliando as letras e 
colocando-as em negrito, dependendo da condição de cada estudante, é que devemos 
passar para a realização dos próximos quesitos, pois estão contextualizados com o texto. 

 

Antônimos são palavras que possuem o sentido contrário. 

5. Encontre, no texto, os antônimos das palavras abaixo. 

ORIENTAÇÕES: 

Com relação ao conteúdo de antônimo, sugerimos trabalhar através de jogos. No link abaixo 
tem um vídeo mostrando como se faz um Caixa de Palavras, abordando o assunto acima. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qEL4DBqxxrM – Caixa de Palavras/Sinônimos e antônimos (Eu 
Adoro Ensinar) 

 

6. A próxima festa de aniversário será a de Glória e será organizada por Marty.  Leia a 
lista de convidados e organize, na segunda coluna, os nomes em ordem alfabética. 



ORIENTAÇÕES: 

Para trabalhar ordem alfabética, o site ESCOLA GAMES, que está neste link, oferece várias 
opções de jogos, de forma lúdica e dinâmica, para várias faixas etárias. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/?deviceType=computer (Site Escola 
Games) 

Neste site vamos encontrar o Aprendendo o alfabeto.  

Este game propicia o aluno a perceber que existe uma correspondência entre uma unidade 
gráfica (letra) e uma unidade sonora. De maneira prazerosa e lúdica, os/as estudantes vão 
se apropriando das relações entre as letras e seus sons, favorecendo a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Além disso, a segunda fase favorece a visualização e a memorização 
das letras e sua sequência em nosso alfabeto.  

Tem como objetivos pedagógicos: 

 Conhecer as letras do alfabeto e seus nomes; 

 Conhecer a ordem alfabética da escrita do alfabeto; 

 Associar letra ao seu som; 

 Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras; 

 Fixar conhecimento adquirido. 

 

7. Agora é sua vez! Imagine que você e sua família darão uma festa. Vamos aprender a 
produzir um convite? Observe os itens que compõem esse gênero textual e faça um 
convite comunicando a sua festa.  

Lembre-se que no convite não podem faltar as seguintes informações: o nome de 
quem vocês estão convidando, o nome de quem convidou, o motivo do convite, o 
local, a data e o horário da festa. 

ORIENTAÇÕES: 

Para tornar acessível em Libras esse conteúdo sobre gênero textual convite, temos um 
vídeo com aula em Libras com o conteúdo. Veja abaixo: 

https://youtu.be/XpIqq4BY814 - Português Gênero textual Carta – Libras (Sala 8)  

Caso a família tenha guardado algum convite de aniversário ou outra festividade, poderia 
mostrar para o/a estudante e analisarem as informações que têm. Isso ajudará na criação do 
seu convite.  

Para ampliação do vocabulário em Libras sugerimos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3cc5rzphrA – Libras tema 04: Festa (Cederj Pedagogia: UERJ) 

Para facilitar a criação do convite, além das orientações anteriores, podemos usar tecnologia 
assistiva e o app ABOARD é excelente, pois consiste numa prancha de comunicação 
alternativa e aumentativa que permite a construção de frases através do clique em imagens 
subdivididas nas categorias ações, qualidades, pessoas, alimentos, roupas, sensações, 
lugares, perguntas, objetos, cores, animais, partes do corpo e tempo.  

Após elaborar frases, os usuários poderão clicar em um ícone que verbaliza as 
palavras/frases. Há também um modo de respostas rápidas (sim, não, até logo etc.), e 
sugestões de categorias para completar a frase. Link:  

https://educatecifrj.wordpress.com/aboard/ - (Site Educatec) 

 

Que tal conhecer outro gênero textual: o poema?! Mas o que você verá a seguir é um 
tipo bem diferente chamado poema visual. 



O poema visual usa imagem e texto, um complementando o outro, para criar 
significados. Veja alguns exemplos deste tipo de poema. 

Que tal criar o seu próprio poema visual? 

8 - Escolha um dos objetos das imagens a seguir, como ponto de partida para sua 
criação. Observe as características do objeto escolhido, que som este objeto pode ter 
e que palavras poderiam representar a utilidade deste objeto. Agora, é só criar um 
texto no seu caderno e ilustrar o poema produzido. 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

Nas questões acima é trabalhado o gênero textual POEMA VISUAL. Para o/a estudante 
cega ou com baixa visão acentuada, é difícil realizar a leitura, mas podemos fazer 
adaptações, onde lhe proporcionarão “ler com as mãos”.  

Uma das formas é utilizar o recurso de colocar em alto relevo as figuras/imagens, 
trabalhando com texturas, além de escrever em Braille as palavras.  

Como está exemplificado neste link: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9524. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: figuras com partes das plantas utilizando papel em alto relevo ondulado, 
cordas e papel grosso, além de algodão e da escrita Braille para as palavras. 

 

Para ampliar a compreensão dos/as estudantes acerca de poema visual temos um vídeo 
muito legal e lúdico: 

https://www.youtube.com/watch?v=GxrsbSeC01k – A Primavera – Poema visual (nessuxa brbr) 

 

 



9. Você sabia que a rima é um elemento muito presente nos poemas?   

Observe, no poema visual a seguir, as palavras que rimam. Identifique-as e faça a 
correspondência, utilizando a numeração de 1 a 3.                                     

10. Observando o poema visual da página anterior, responda ao que se pede.  

ORIENTAÇÕES: 

Além de solicitar a correspondência de palavras que rimam no 9º quesito, no 10º se pede 
para responder algumas questões relativas ao poema social em forma de xícara com café. 

Sugerimos verificar nas sugestões dos quesitos anteriores algumas dicas que deixarão mais 
acessível esse conteúdo para os/as estudantes e que podem ser seguidas nestas últimas 
questões. Isso também serve para os registros das respostas.  

Nesse link tem um vídeo trabalhando poesia em Libras, inclusive com a questão da rima: 

https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ – Gênero textual Poema Libras (Sala 8) 

Pode-se utilizar barbante colado ao redor do contorno do poema para fazer a marcação do formato 
do mesmo para o estudante cego. O adulto pode auxiliar a leitura do poema direcionando a mão do 
estudante sobre a xícara enquanto faz a leitura das frases. 

 


