
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
ATIVIDADE 1 

1º) AS FRUTAS SÃO MUITO IMPORTANTES PARA A SAÚDE. QUAL É A 
SUA FRUTA PREFERIDA? FAÇA O DESENHO DELA NO ESPAÇO ABAIXO. 
 

ORIENTAÇÕES: 
 
A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro com o auxílio de 
Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, 
órteses funcionais, facilitador palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  
etc), mas quando isso não for possível, ela pode responder de forma oral ou por 
sinais de Libras, Sinais familiares, Braille ou Comunicação Alternativa, e o adulto 
auxilia o registro, que também pode ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, 
etc. 
 
As respostas também podem ser dadas utilizando pranchas de comunicação 
digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, 
AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
 
ATIVIDADE 2 
 
1º) QUANDO BIA ESTAVA COMENDO UMA MAÇÃ, APRENDEU QUE 
ALGUMAS FRUTAS POSSUEM CAROÇOS PEQUENOS CHAMADOS DE 
SEMENTES. 

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

BLOCO 4 – 02 de Setembro 
Educação Infantil – Grupo IV



- VOCÊ GOSTA DE MELANCIA? COM TINTA GUACHE OU LÁPIS PRETO, 

FAÇA AS SEMENTES DESSA DELICIOSA FRUTA. 

 

ATIVIDADE 3  

1º) COM    A    AJUDA   DE   UM   ADULTO, CONTE   E   RECORTE AS 
LARANJAS E COLE-AS NA ÁRVORE. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Uma forma alternativa e acessível para crianças com deficiência visual 
realizarem as duas atividades, é colar um barbante no contorno do desenho para 
que a criança possa, através do tato, perceber os limites do mesmo. Em seguida, 
utilizar sementes, pedacinhos de EVA ou outros objetos que possam ser colados 
sobre o desenho. 
 
Para crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores, sugerimos o 
uso de tesouras adaptadas, que podem ser manuseadas com o auxílio do adulto, 
tal como demonstrado nessa página:  
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.htm  
 
 
ATIVIDADE 4 
 
1º) VEJA OUTROS SUCOS QUE PODEM SER FEITOS. PINTE A JARRA COM 

A MESMA COR DA FRUTA QUE ESTÁ AO LADO DELA. 

 

ATIVIDADE 5 
 
1º) COMPLETE A IMAGEM DAS FRUTAS, DESENHANDO O LADO QUE 
ESTÁ FALTANDO E PINTE-A. QUANTAS FRUTAS VOCÊ PINTOU? 
 
ORIENTAÇÕES: 

 
Crianças com deficiência visual, física, intelectual ou autismo podem se 
beneficiar se a atividade for realizada de forma sensorial, com sucos de fruta de 
verdade, para que elas percebam outras características: sabor (doce, amargo, 
azedo), cheiro, temperatura, textura (viscoso, com pedacinhos, aguado, etc.). 
 
O mesmo se aplica à atividade 5, que pode explorar frutas de verdade, deixando 
que a criança as manipule, desenvolva seu vocabulário para nomear as 
características delas, bem como realizar a contagem. Para trabalhar a 
motricidade fina, o adulto pode pedir que a criança contorne a fruta sobre um 
papel e depois cole bolinhas de papel (ou outro material com textura) para 
preencher o contorno. 
 
 



ATIVIDADE 6 

 

1º) PEÇA PARA ALGUÉM LER O POEMA ACIMA E, EM SEGUIDA, 

DESENHE E PINTE, NO TRENZINHO, OS ALIMENTOS INDICADOS EM 

CADA VAGÃO. NO ÚLTIMO VAGÃO, DESENHE SUA COMIDA FAVORITA.  

2º) O QUE TEM NA SOPA QUE VOCÊ GOSTA DE COMER? PROCURE, EM 
REVISTAS E JORNAIS, IMAGENS DE ALIMENTOS. RECORTE-AS E COLE 
NA PANELA. CAPRICHE PARA QUE SUA SOPA FIQUE DELICIOSA! 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

O adulto pode trabalhar com frutas, verduras e alimentos reais ou cartões de 
linguagem (comunicação alternativa), pedindo que a criança os ordene em cima 
do trenzinho ou da panela, enquanto trabalha sua linguagem e comunicação. As 
crianças surdas podem, através desta atividade, aumentar seu repertório de 
sinais em Libras com os nomes dos alimentos. Caso a família não fale Libras, 
sugerimos o uso dos seguintes aplicativos, HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, 
VLIBRAS, cuja descrição detalhada está no catálogo games e sites assistivos 
disponível no site do Portal da Educação do Recife: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Também é possível trabalhar o conteúdo através de atividades de vida diária, 
permitindo que a criança ajude, dentro de suas possibilidades, a participar do 
preparo de uma refeição ou receita. 

 

ATIVIDADE 7 

JOGO DOS 7 ERROS  

 
ORIENTAÇÕES: 
 
A atividade não é acessível para crianças cegas, e pode ser inapropriada para alguns 
alguns autistas ou crianças com déficit intelectual devido a questões de cognição 
envolvendo a perpecção visual, que precisam ser trabalhadas em etapas menores 
(reconhecer apenas uma diferença de cada vez, em imagens diferentes, por exemplo) 
 
No caso da criança cega, é possível adaptar o jogo de sete erros para uma versão tátil, 
como mostra esse artigo: https://medium.com/@sabrinafantoun/a-arte-para-al%C3%A9m-
do-olhar-f8d94c2c28b0 
 
Sugerimos, no entanto, que essa percepção tátil seja trabalhada através de 
materiais mais acessível, como um jogo de memória tátil, como este:  
http://blogpedagogicoaprendendoaeducar.blogspot.com/2013/09/jogo-da-memoria-para-
deficientes-visuais.html 



 
ATIVIDADE 8 
 
1º) VAMOS CONHECER OS SONHOS DO ELMO? 

ELE DESENHOU TUDO O QUE ELE QUER TER E MOSTROU À SUA 

FAMÍLIA. 

2º) AGORA É SUA VEZ!  DESENHE OS SONHOS QUE VOCÊ TEM. VOCÊ É 
MUITO IMPORTANTE! 

ORIENTAÇÕES: 
 
Para crianças com deficiência visual, o adulto deve descrever as imagens em 
detalhes, como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens 
e a cena retratada, personagens e significados. 
 
Tal como orientado na primeira questão, o registro da criança pode ser feito de 
outras formas, através de colagens de figuras, ou mesmo através de áudios ou 
vídeos onde ela expresse sua resposta.  
 
 
ATIVIDADE 9  

PEÇA PARA UM ADULTO LER AS FRASES ABAIXO PARA VOCÊ E 
RESPONDA ORALMENTE. 
AGORA, REGISTRE AS COISAS QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER 
DURANTE O DIA E À NOITE. 

ORIENTAÇÕES: 
 
Essa questão deve ser especialmente adaptada para crianças cegas, que não possuem 
a percepção visual do dia e da noite. As perguntas devem ser reelaboradas de modo a 
explorar as outras sensações que a criança sente nestes períodos do dia, por exemplo: 
a temperatura, o comportamento das pessoas e dos animais, os cheiros, os barulhos, 
etc. 
 
Crianças com deficiência auditiva podem trabalhar os sinais de Libras correspondentes 
ao conteúdo da questão. Sugerimos o vídeo a seguir, que pode servir para 
contextualizar o tema e está acessível em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=-
qlxg7LcTu4 
 
 
ATIVIDADE 10 

 
QUE TAL MONTAR UMA CAIXA MUSICAL PARA BRINCAR E ENSINAR ÀS 
CRIANÇAS ALGUMAS CANTIGAS? 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Para tornar a atividade acessível para crianças cegas, sugerimos que sejam colados 
sobre os círculos, objetos ou figuras em EVA que a criança possa reconhecer e associar 



às músicas escolhidas. Ela deve manipular os círculos antes para fazer um primeiro 
reconhecimento e nomear cada um antes da brincadeira começar.   
 
Para crianças Surdas, sugerimos utilizar como apoio, vídeos de canções infantis 
acessíveis em Libras, por exemplo: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyhZCapfKOEqefV4S8_Q01s1P77PHBN06 
https://www.youtube.com/watch?v=4UHMy78ahM8 
https://www.youtube.com/watch?v=GHo1rDTyLxU 
 
 
 

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. 


