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      BLOCO DE ATIVIDADES 18 – 1º ANO 

 

Atividade:  

ESPORTE E CIDADANIA  

 

1º) LEIA O TEXTO SOZINHO OU COM A AJUDA DE UM ADULTO. 

Orientações:  

Professor/a, estudantes cego/as/as deverão ser estimulados ao uso de leitores de telas 
desde o início de sua escolarização seja no celular  Google Talk Back (para celulares 
com sistema Android) e  em computadores (NVDA), este último está disponível no 
catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da Educação: 

Link:http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos
_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

Assim, poderá também ouvir a música que está neste vídeo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VPYecDV6wZI música FUTEBOL - Música 
Infantil de Incentivo ao Esporte – (Aprendendo o Dó Ré Mi). 

Se faz necessário contextualizar a brincadeira futebol com as crianças, sempre iniciar o 
tema trabalhado na questão, antes mesmo da leitura ou música conversar sobre os 
conhecimentos que o/a estudante já tem sobre o futebol (se conhece, se já participou, se 
precisou fazer alguma coisa diferente para que ela participasse, se conhece as regras, 
deixe que ela expresse seus conhecimentos e sentimentos quanto ao assunto abordado.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KKPQNIiqy5k – Aulas de Libras: Futebol – (TV 
INES)  

Neste link, você poderá apresentar aos/às estudantes e incentivar a propagação da Libras, 
como também enriquecer o vocabulário de nossos estudantes em Libras. 

2º) LEIA AS PALAVRAS ABAIXO E PINTE ONDE ESTÁ ESCRITO O NOME DO 
ESPORTE APRESENTADO NO TEXTO. 

Orientações:  

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 (já indicado e informado em Blocos anteriores). O/A 
estudante deve ser incentivada a fazer sozinho/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, poderá 
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responder de forma oral, por sinais de Libras, usando a escrita Braille ou comunicação 
alternativa e aumentativa. 

Professor/a, essas atividades poderão estar escritas em fichas com a escrita Braille para 
o/a estudante cego/a/a.  

As fichas poderão ter o apoio visual da atividade esportiva indicada, junto a escrita do 
nome do esporte, como já vimos anteriormente o apoio visual favorece a estudantes 
autistas, com deficiência intelectual e aos estudantes surdos também, lembramos que 
podemos acrescentar os sinais de Libras à ficha (pista visual). O adulto poderá colaborar 
no registro, da resposta dada pelo/a estudante através de gravação de áudio, vídeos, 
fotos etc. 

3º) DESCUBRA A PALAVRA QUE EXISTE DENTRO DE CADA PALAVRA ABAIXO E 
PINTE-A.  

Orientações:  

Professor/a, para atividades como esta deve-se apresentar alternativas para que todos/as 
os/as estudantes possam compreender os comandos e realizar a contento isso. Sendo 
assim, sugerimos algumas possibilidades de adaptações para atender às especificidades 
dos estudantes. Para trabalhar com o/a estudante cego/a poderemos trabalhar toda a 
atividade de forma oral, onde o adulto fale a palavra original e o/a estudante responde 
através da fala a palavra encontrada dentro da outra (neste caso é bom que a atividade 
seja gravada e enviada para o/a professor/a posteriormente), a outra opção é trabalhar 
com as células Braille na formação da palavra e no desmembramento das mesmas para 
gerar a nova palavra.  

Sugerimos aqui alguns vídeos que podem colaborar com o desenvolvimento da escrita 
Braille:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fsgmy4lu4eU  - Alfabeto em Braille feito em 
caixa de ovo – (Danielle – Fazendo à Diferença)  

Leia o Blog:  

Link: http://marciaserante.blogspot.com/2012/01/cela-braille-de-caixa-de-ovo.html - 
Marcia Serante 

Outra sugestão para transformar esta atividade inclusiva seria a utilização de fichas  com 
as palavras sugeridas na atividade (em letra bastão) e fichas com as imagens das 
palavras a serem encontradas. Por exemplo: uma ficha com a palavra MAMÃO  e outra 
ficha com a imagem de uma MÃO, as mesmas devem ser expostas aos estudantes e eles 
após localizarem podem pintar ou indicar oralmente em qual palavra está a nova palavra 
e apontar a localização exata. Desta forma, estudantes com surdez, autismo, com 
deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagens e estudantes em processo de 
alfabetização seriam contemplados. O adulto deve sempre incentivar que o/a estudante 
responda com autonomia e pode contribuir registrando o momento da realização da 
atividade. Se faz necessário levarem consideração as orientações dadas em atividades 
anteriores. 

4º) FORME NOVAS PALAVRAS MUDANDO A ÚLTIMA LETRA. 

Orientações:  

Nesta atividade, sugerimos que seja disponibilizado o alfabeto móvel escritos ou colados 
em fundos de copos descartáveis, potes de margarinas e outros. A escrita poderá estar 
em Braille, como o alfabeto datilológico ou em Português. A ideia aqui é montar as 

https://www.youtube.com/watch?v=Fsgmy4lu4eU
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palavras letra a letra para que o/a estudante perceba a modificação da última letra e 
forme nova palavra com a ajuda do apoio visual que são as imagens propostas nesta 
atividade; salientamos levar em consideração sempre a necessidade de ampliação das 
letras e/ou sinais para estudantes com baixa visão, bem como a utilização de tecnologias 
assistivas para estudantes com mobilidades reduzida.  

Lembre-se que o uso de copos/potes maiores já colabora com o processo de movimentar 
a letra na formação da palavra, as vezes um simples recurso contribui bastante na 
aprendizagem e autonomia, oportunizando a realização igual aos demais estudantes. 
Indicamos as mesmas orientações para resolução da atividade de curiosidades. 

5º) OBSERVE O GRÁFICO ABAIXO. CADA QUADRADINHO PINTADO REPRESENTA 
UM GOL MARCADO POR MASHA, EM CADA PARTIDA DO TORNEIO DE FUTEBOL 
FEMININO DA ESCOLA. 

a. QUANTOS GOLS MASHA MARCOU EM CADA PARTIDA? REGISTRE NA TABELA 
ABAIXO. 

Orientações:   

Aqui faremos sugestões por etapas, porque, professor/a acreditamos que o comando 
dado para esta questão poderia ser: depois que você percebeu o gráfico... para torná-
lo contextualizado com a realidade do/a estudante cego/a e para tal, além disso, 
poderemos utilizar de várias estratégias (visuais, sensoriais). Trabalhar gráfico com 
estudantes cego/as faz-se necessário algumas modificações que são necessárias e 
importantes para propiciar a aprendizagem dele, mesmo que, neste momento o gráfico 
esteja auxiliando a desenvolver a contagem e não os conteúdos do tratamento da 
informação.  

A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder à questão, uma vez 
que a torna acessível não só para estudantes cego/as, mas para todos os demais. para 

mais informações, ver o artigo abaixo: 

Link: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/i
sabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tate
is_def_visuais.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a atividade de escrita do resultado da contagem poderá ser respondida de forma 
escrita, com uso de números móveis de emborrachados/plástico e/ou mesmo números 
colados em fundos de copos/tampas (garrafas ou manteigas), assim como, através da 
oralidade, ou de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital). 

Descrição da imagem: gráfico construído com quadrados 
de papel de diferentes texturas e cores. 

 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
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6º) OBSERVE A ATIVIDADE QUE CADO/A ESTUDANTE ESTÁ PRATICANDO E 
CIRCULE AQUELAS QUE NÃO PODEMOS PRATICAR SOZINHOS. 

Orientações:  

Antes de iniciar a atividade é importante que o adulto que acompanha o/a estudante na 
atividade o/a incentive a demostrar seus conhecimentos pelos esportes, quais ela 
conhece, como se jogo/brinca, quais mais gosta, os nomes dos esportes etc. É sempre 
importante contextualizar o/a estudante quanto ao tema abordado na questão. 

Para estudantes cego/as se faz oportuno que o adulto realize a descrição do quesito. 
Sugerimos que o comando seja modificado de observe a atividades para de acordo com 
a descrição feita das imagens, informe quais as atividades esportivas que você 
percebeu que NÃO pode ser feita sozinha.  

Para o enriquecimento vocabular em Libras dos estudantes, sugerimos os vídeos abaixo, 
com as atividades esportivas e seus sinais: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=U9nD7o19vc4 - ESPORTE EM LIBRAS – 
(Surdos Globalizados). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iiyatvAOOqg  - #HUGOENSINA 10 – SINAIS DE 
ESPORTES EM LIBRAS – (Hand Talk). 

7º) OBSERVE NOVAMENTE A IMAGEM ACIMA E ESCREVA OS NOMES DAS 
ATIVIDADES QUE PODEMOS PRATICAR SOZINHOS. 

Orientações:   

Para o/a estudante cego/a pode-se fazer um resgate da conversa e das descrições das 
imagens e já ir inferindo sobre quais atividades pode ser feita sozinho de forma simples e 
oral. 

Esta atividade poderá ser feita de forma escrita, oral, com uso de pranchas de 
comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital), Braille ou Libras. 

8º) CONTE E REGISTRE, NA TABELA, QUANTAS VEZES AS FORMAS 
GEOMÉTRICAS ABAIXO APARECEM NO CAMPO DE FUTEBOL.  

Orientações:   

Para o/a estudante cego/a é importante construir um campo menor, onde os limites do 
campo estejam em relevo (Ex.: feito com barbante/lã/massinha de modelar) e as formas 
geométricas que formam o campo ter texturas distintas. E durante a percepção tátil o 
adulto deverá ir indagando o que o/a estudante percebe, ir informando as formas 
geométricas que está presente ali ao mesmo tempo do toque do/a estudante.  

É importante mudar o comando de observe as formas geométricas para perceba as 
formas geométricas. Após apercepção tátil, o adulto deverá questionar quantos círculos 
o/a estudante percebeu, quantos retângulos foram percebidos no campo de futebol tátil. 

Esse material sensorial é muito interessante não só no uso com estudantes cego/as, 
autistas, mas com os demais também, o desenvolvimento sensorial é indicado para 
TODOS os estudantes. 

Professor veja outras ideias através destes vídeos e use e abuse de sua criatividade em 
prol da aprendizagem e inclusão de seus alunos: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=L4kWjITk8vk&feature=youtu.be Copa inclusiva 
traz emoção para os surdocegos/as – (Vejapontocom). 

https://www.youtube.com/watch?v=U9nD7o19vc4
https://www.youtube.com/watch?v=iiyatvAOOqg
https://www.youtube.com/watch?v=L4kWjITk8vk&feature=youtu.be
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=MBCaXSt4gGM - Joguinho de Futebol 
reciclando Caixa de Papelão - Ideias de reciclagem - PARMÊ RECICLA # 12 – (PARMÊ). 

Outra sugestão é a utilização de dois aplicativos apresentados no catálogo de jogos e 
sites assistivos (mencionados aqui e em outros blocos), o Aprendendo Com Biel E Seus 
Amigos e o Formas De Aprendizagem da Gokids. 

9º) QUE TAL FAZER UMA BOLA PARA JOGAR EM CASA COM SEUS IRMÃOS? 

Orientações:  

É IMPORTANTE indicar o auxílio de um adulto em todas as etapas desta atividade junto 
a todas os/as estudantes, em especial nos momentos do manuseio de agulha, tesoura, 
linha etc.  

Na realização da atividade com estudantes cego/as é muito interessante pois os objetos 
indicados na atividade ajudam muito no desenvolvimento sensorial tátil do/a estudante, 
lembrando que a etapa 4 deva ser feita por um adulto. 

Professor, observe as necessidades específicas dos/as estudantes com deficiência 
neuromotora (principalmente daquelas que têm mobilidade reduzida de membros 
superiores), bem como, os/as estudantes autistas que apresentam hipersensibilidade 
sensorial tátil. Em algumas situações pode-se substituir as folhas de jornais e/ou revistas, 
que podem gerar incômodos sensoriais, por tecidos, fios de lã, algodão. Ressaltando que 
as etapas 3 e 4 devem ter o auxílio de um adulto. 

 

     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. 
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