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     SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – 1º ANO 
 
Atividade:  
 
VEJO O ARCO IRIS 

Orientações: 

A atividade proposta é para assistir ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=85MQ5RxxqBM  (História: AS GOTINHAS E O ARCO-
ÍRIS) – Universo das Historinhas.  

A história não tem acessibilidade comunicacional, sugerimos que o adulto faça a 
audiodescrição do vídeo para o estudante Cego. 

Para o  estudante com surdez propomos ou que o(a) professor(a) do  AEE faça a 
acessibilidade em Libras ou que seja trabalhada a temática da atividade através deste 
vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=JO4X3COwS9Y (#LIBRAS: MÚSICA ARCO ÍRIS) – 
ESTEVÃM FARIAS.  

É importante trabalha a Língua de sinais com todos os estudantes desde o início do 
processo de alfabetização. Para que seja oportunizado a ampliação do vocabulário de 
sinais em Libras para tal, indicamos o vídeo:   

https://www.youtube.com/watch?v=gqoho8k2bwg (#HUGOENSINA04 – SINAIS DE 
CORES EM LIBRAS) – HAND TALK. 

1.Abaixo, aparecem duas palavrinhas que encontramos na história. Você vai tentar 
ler e desenhá-las. Depois, escreva, ao lado de cada uma das palavras, a quantidade 
de letras e quais as sílabas delas. 

Orientações: 

Devemos lembrar sempre de estimular a criança a realizar ela mesma as atividades 
propostas com ou sem auxílio da Tecnologia Assistiva, onde o adulto poderá auxiliar  
ofertando as  adaptações necessárias desde as tecnologias assistivas, a ampliação de 
textos, imagens, a digitação de texto, caso a criança já faça uso do leitor de tela (que deve 
ser iniciado o quanto antes) etc. Ou através do registro da criança ao fazer a atividade 
através de várias formas seja ela escrita, em Libras, com uso da prancha de Comunicação 
Alternativa Aumentativa ou mesmo oral com o recurso tecnológico de vídeos chamadas, 
gravação de vídeos.  

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

ATIVIDADE 06 – 10 de setembro de 2020 
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Esse é um tipo de  atividade que deve ser realizada de forma bem concreta, aconselhamos 
que seja utilizado materiais como o alfabeto móvel  (ou letras recortadas),cartões das 
imagens das palavras para servir como o apoio visual (isto favorece muito a estudantes em 
processo de alfabetização, Autista e/ou com deficiência Intelectual). Pode ser feito um 
quebra cabeça com a imagem e as letras e/ou sílabas. A contagem de letras também pode 
ser feita como auxílio de palitos de picolé, fósforo, bolinhas de papel, de massa.  

https://br.pinterest.com/pin/739786676272155508/ (atividades de alfabetização) – 
ESPAÇOPROFESSOR.COM 

https://br.pinterest.com/pin/460141286912485398/ (Alfabetização com quebra cabeças) 
PSICOPEDAGOGIALUDICA.BLOGSPOT.COM 

                           

2. Você sabe quantas cores formam o Arco-Íris? Desenhe um bem bonito. 

Orientações: 

Essa atividade pode ser realizada através de uma pesquisa na internet ou mesmo de uma 
forma mais lúdica como o jogo sugerido neste link, onde as crianças irão aprender 
brincando:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoCores/?deviceType=computer 

É importante relembrar as orientações já dadas anteriormente e oportunizar a todos as 
atividades. Caso a criança tenha dificuldades nos movimentos de membros superiores na 
hora de fazer o desenho ela pode ser estimulada a fazer através da DESENHAR PAINT 
FREE que está disponível no catálogo games e sites assistivos que está no Portal da 
Educação:  

http://portaldaeducacao.recife.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_
catalogo_de_plicativos_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. 
 

 
 

          


