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      BLOCO DE ATIVIDADES –  1º ANO 
 

Atividade: 
 
COMUNICAÇÃO NO DIA A DIA – MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 
Caro/a professor/a, 
 
Este tema permite explorar a importância da comunicação alternativa e aumentativa para 
os/as estudantes com deficiência. Além de incentivar seus usos e recursos junto às 
famílias, é necessário conscientizar essas famílias e os/as estudantes sem deficiência 
que formas de comunicação alternativa são igualmente válidas nos processos 
comunicativos.  
 

Como as pessoas com deficiência ou dificuldades comunicacionais fazem para 
obterem informação sobre tudo que lhe cerca, conversar com seus amigos 
próximos ou distantes etc.? É uma reflexão que você poderá realizar junto aos/às 
estudantes. Esse momento trará a oportunidade de ampliarem o conhecimento sobre o 
tema e se sentirem incluídos na atividade também. 
Um exemplo é o NVDA, um leitor de telas, desenvolvido para auxiliar pessoas cegas ou 
com baixa visão a terem acesso ao computador. 
 
No vídeo abaixo, um exemplo de uso do computador para a comunicação da pessoa 
surda: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UW4nl4zgpM4 
Vídeo: Acessibilidade Tecnológica – Folha de Londrina 
 
Sugerimos este outro para ampliação do conceito junto aos/às estudantes com altas 
habilidades. Necessita de audiodescrição e interpretação em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9_CQ-nrwqyU  
Vídeo: Os Meios de Comunicação/Vídeos Educativos para crianças – Aula 365 Brasil 
 
Este outro, está inteiramente em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vNaCrn-ghzQ  
Vídeo: Sinais de Meios de Comunicação - Uníntese 
 

Lembre-se de acessar o Portal da Educação sempre que a necessidade de adaptação ou 
acesso ao conteúdo se fizer presente para seu/sua estudante: 
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 
 
Façam desse conteúdo algo realmente significativo para seus estudantes e contem 
conosco nesse processo! 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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1º) NESTA PANDEMIA, COMO VOCÊ TEM SE COMUNICADO COM SEU/SUA 
PROFESSOR(A)? ESCREVA A RESPOSTA NAS LINHAS ABAIXO. SE PRECISAR, 
PEÇA A AJUDA DE UM ADULTO PARA ESCREVER. 
 
Orientações:  
Para os/as estudantes com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, 

deficiência neuromotora ou mobilidade reduzida dos membros superiores, sugerimos que 

o registro para esta questão seja o desenho ou a prancha de comunicação alternativa 

com a qual faz uso.  

 

2º) OBSERVE O AVISO QUE A PROFESSORA MARIA COLOCOU NO QUADRO COM 
O CRONOGRAMA DE AULAS DA SEMANA E, EM SEGUIDA, RESPONDA AO QUE 
SE PEDE.  
 

Orientações:  
Para o/a estudante cego/a será necessário mais que a audiodescrição. Sugerimos que o 

quadro seja tornado concreto, a fim de que o/a estudante possa realizar uma ideia mais 

clara do que se fala e compreender o sistema simbólico da agenda. Fora disto, 

infelizmente estará apenas reproduzindo o raciocínio de outra pessoa. A sugestão 

também beneficiará quem estiver no espectro autista.  

Como exemplo, o quadro poderá ser feito com materiais que sejam encontrados em casa, 

como papel, barbante, cola e conter as palavras em Braille ou pistas táteis/visuais que 

representem as disciplinas contidas no quadro original. 

 

3º) ESCREVA, COMO SOUBER, OS NOMES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
ABAIXO. 
 
Orientações:  
Sugerimos mais uma vez cartelas com pistas visuais, silabário com alfabeto datilológico e 

Braille na adaptação do registro da questão, indicada para os/as estudantes com 

transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou neuromotora, surdos/as, cegos/as.  

Também poderão ser utilizados os aplicativos voltados para a escrita de palavras como: 

1. ABC nas Caixas (o/a estudante identifica as letras que formam uma palavra)  

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binibambini.MiniABCLite 
 

2. Alimente o Mostro (consiste em identificar letras e fonemas) 
Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapp4syria.feedthemonsterBra
zilianPortuguese&hl=pt_BR 
 
ANTIGAMENTE, OS TELEFONES ERAM UTILIZADOS APENAS PARA FAZER E 
RECEBER LIGAÇÃO. HOJE EM DIA, COM OS CELULARES, NÓS PODEMOS NOS 
COMUNICAR DE VÁRIAS MANEIRAS. 
 
4º) MARQUE UM X NA(S) FORMA(S) QUE VOCÊ UTILIZA O CELULAR PARA SE 
COMUNICAR COM AS PESSOAS. PODE MARCAR MAIS DE UMA RESPOSTA. 
 
Orientações:  
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Considerando que o/a estudante tenha em casa um telefone celular, o adulto poderá 
mostrar qual funcionalidade o aparelho tem dentro das alternativas propostas na questão 
para que possa respondê-la. 
 

SEU PAULO FOI À CASA DE DONA BETINA E NÃO A ENCONTROU. COMO NÃO 

TINHA TELEFONE, RESOLVEU SE COMUNICAR POR ESCRITO. 

 
5º) LEIA O TEXTO ABAIXO. 
 
Orientações:  
Orientamos seja trabalhado o gênero textual bilhete antes do/a estudante responder à 
questão. Segue abaixo sugestão de vídeo que poderá compor esse momento. Será 
necessário, realizar a interpretação em Libras e fazer a audiodescrição. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CM72hfVbsBg&t=111s 
Vídeo: Gênero Textual Bilhete 1º ano – Wilza Dantas 
 
6º) CIRCULE OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE O GOVERNO UTILIZA QUANDO 
QUER QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS CHEGUEM 
RAPIDAMENTE À POPULAÇÃO. 
 
Orientações:  
Nesta questão, será necessária a descrição das imagens para os/as estudantes cegos/as. 
 
7º) COMO ANDA A COMUNICAÇÃO NA SUA FAMÍLIA? 
 
Orientações:  
Lembramos que o adulto que acompanha o/a estudante no momento, precisará ler o texto 
e realizar as reflexões sobre o assunto abordado, bem como o registro das respostas 
dadas. No entanto, sempre indicamos que o/a estudante possa ser auxiliado apenas e 
que seja estimulado a utilizar o tipo de comunicação à qual está aprendendo ou já faz uso 
(prancha de comunicação alternativa, Braille, Libras). Nestes casos, o adulto poderá 
registar por meio de imagem ou vídeo a produção e enviar para o/a professor/a. 
 
8º) ENCONTRE, NO CAÇA-PALAVRAS, O NOME DE 10 MEIOS DE COMUNICAÇÃO.  
 
Orientações:  
O/A estudante cego/a, não poderá realizar a atividade do caça-palavras e sugerimos 
trabalhar com quebra-cabeça de palavra, contendo pistas táteis e Braille; para os/as 
estudantes que apresentem dificuldades na escrita, as pistas visuais em fichas contendo 
a palavra a ser encontrada poderá ser uma opção ou jogo de memória com imagem e 
palavras poderá ser utilizado com o objetivo lúdico que esta questão apresenta. 
 
     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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