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      BLOCO DE ATIVIDADES 07 – HORA DA HISTÓRIA- 1º ANO 
 

 

Atividade: Assista ao vídeo, acessando o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxYLv2Se5RM (O que é o AMOR?) – Uma 

Professora muito Maluquinha. 

 

1. Escreva palavras que representem o amor para você. Pode pedir ajuda a um 

adulto, caso seja necessário. 

Orientações: Professor como se trata de um vídeo que não tem a versão acessível em 
audiodescrição e Libras é importante que o professor do Atendimento Educacional 
Especializado faça a acessibilidade em ambas as situações, caso não tenha o professor 
do AEE, o adulto que acompanha a criança na sua atividades educacionais poderá fazer 
a audiodescrição do vídeo para o estudante Cego. 
É importante que a criança  surda, com deficiência auditiva ou mesmo autista que não 
oralizam, aprendam Libras desde pequena, para isso sugerimos que seja apresentada à 
ela sinais de vários elementos que aparece no vídeo  como por exemplo: professora, flor, 
borboleta, passarinho, assim como o alfabeto datilológico para que ela compreenda os 
nomes dos personagens que surgem na história. Quanto a acessibilidade em Libras a 
mesma deve ser feita para que ela compreenda o vídeo que está sendo apresentado. 
Outro recurso que pode ser bem proveitoso são fichas com os personagens, 
transformando em apoio visual, o que para estudantes em geral é um excelente recurso 
no processo de alfabetização e letramento. Lembramos sempre que as imagens REAIS 
favorecem a todos os estudantes com as mais variadas habilidades cognitivas no 
reconhecimento da mesma e favorece a aprendizagem de todos os estudantes 
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Atividade: 2. Escreva uma palavra iniciando com cada letra da palavra “AMOR”. 

Orientações: Professor os estudantes ainda estão no processo de alfabetização na 
Língua Portuguesa, como na Libras, seria mais interessante ofertar várias fichas com 
nomes começados pelas letras que formam a palavra Amor e os estudantes vão 
colocando as fichas no local mais indicado, seria uma forma de trabalhar acróstico tanto 
na língua portuguesa como em Libras de forma mais tranquila e possível para todos os 
estudantes. Com os estudantes Cegos no lugar do sinal de Libras, solicitamos que seja a 
escrita Braille. Veja a sugestão abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade:3. Para você, o que mais desperta o sentimento do amor? Faça um lindo 

desenho para representar. 

Orientações: Professor essa atividade da forma como está apresentada torna-se 

excludente, estudantes Cegos não terão como fazê-la. Sugerimos que a mesma seja 

reelaborada para estes alunos, podendo ser indicado que o mesmo oralize. 

Para os demais estudantes sugerimos que utilizem os aplicativos: HAND TALK (Libras), 
DESENHAR (PAINT FREE), pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa 
(tradicional ou digital) para responder a atividade acima, assim como, considere as outras 
orientações já informadas nos quesitos anteriores. Todos os aplicativos indicados estão 
no site do Portal da Educação com o link logo abaixo. 

Indicamos também o uso dos jogos e aplicativos como: AUTAPP-AUTISMO/LET ME 
TALK/FALA FÁCIL AUTISMO- DIEGO DIZ/FALAÊ que estão disponíveis no catálogo 
games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da Educação: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 
 
     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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