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      BLOCO DE ATIVIDADES 26 – 1º ANO 

 

Atividade:  

1º) LEIA A PARLENDA 1 E OBSERVE A IMAGEM AO LADO. 

DE ACORDO COM O TEXTO, PINGUELINHA É  

 

Orientações:   

Professor/a, antes de iniciar as questões, possibilite aos/às estudantes surdos/as o 
desenvolvimento linguístico ampliando seu vocabulário de sinais de Libras das palavras 
trabalhadas na questão. Para isso, pode-se utilizar os seguintes vídeos:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RlLtps83Cjo  

Vídeo: #Parlenda- Fui Passar na Pinguelinha – Regiane Gulliver. 

Já com os/as estudantes com cegueira, poderá ser trabalhada a parlenda em questão 
através do vídeo abaixo, mas é importante que o adulto que acompanha o/a estudante na 
realização da atividade faça a audiodescrição do vídeo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xBlzqiR_r4w  

Vídeo: Parlenda- fui passear na pinguelinha, tocando com duas tampinhas - Patrícia 
Musicoterapeuta.   

Crianças com mobilidades reduzidas de membros superiores poderão utilizar outras formas 
de acompanhar o ritmo da parlenda. 

Outro recurso que também pode ser utilizado é o Podcast: 

Link: 
https://open.spotify.com/episode/1VPGRfK7PigBDEd5NA5s2g?si=GY6djzSuQgGEapLM4
CFk_g  

Vídeo: Fui passar na pinguelinha- parlenda - PARLENDOTECA 

Professor/a todos os recursos acima podem ser utilizados com todos/as os/as estudantes, 
lembrando que a utilização da música é sempre muito estimulante para a aprendizagem, 
em especial com crianças autistas e com deficiência intelectual, 

Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivado/a fazer sozinho/a 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, pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille 
ou comunicação alternativa, e o adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por 
meio de áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da forma que for mais 
fácil para o/a estudante se expressar. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=RlLtps83Cjo
https://www.youtube.com/watch?v=xBlzqiR_r4w
https://open.spotify.com/episode/1VPGRfK7PigBDEd5NA5s2g?si=GY6djzSuQgGEapLM4CFk_g
https://open.spotify.com/episode/1VPGRfK7PigBDEd5NA5s2g?si=GY6djzSuQgGEapLM4CFk_g
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Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as é o uso de 
cartões com imagens, ou as pranchas de comunicação alternativa, tanto as pranchas 
físicas (cartões impressos), como as pranchas de comunicação digital como Livox, Fala 
Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão, cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação do Recife: 

Link: 
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 

 

Atividade:  

2º) OBSERVE O TEXTO E RESPONDA. 

a. QUANTAS PALAVRAS EXISTEM NO TEXTO?  

b. QUAL PALAVRA TEM MAIS LETRAS?  

 

Orientações:  

Sugerimos que esta atividade seja feita com o texto todo recortado por palavras, tipo um 
quebra cabeça de palavras.  

 

Descrição da imagem: Frase NOSSA ESCOLA É BOAE BONITA. SOU FELIZ NELA, recortada e escrita com 
caneta azul num papel branco. Cada palavra é um pedaço para encaixar do quebra cabeça, formando as 

frases. 

 

Após montar a parlenda trabalhada, o/a estudante irá utilizar os próprios pedacinhos para 
responder às questões desta atividade. 

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, o qual também dispõe de ferramentas como controlar brilho, 
usar a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras. 

O/A estudante cego/a deve ser incentivado/a desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor de telas para celulares Google 
Talk Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da 
Educação supracitado. Caso não faça uso dos leitores de tela, é necessário que o adulto 
faça a leitura para o/a estudante. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
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O texto recortado também poderá ser feito em Braille. As letras, figuras e inscrições em 
Braille sugeridas devem ter as marcas dos pontos destacadas em relevo com tinta 
dimensional, bolinhas de EVA, sementes, lantejoulas ou outro material que permita a 
identificação tátil. 

Link da fonte em Braille: 

https://br.maisfontes.com/braille-
aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=br
aille-aoe 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg   

Vídeo: Ensinando a instalar as fontes 

 

Atividade:  

3º) PINTE A PALAVRA QUE RIMA COM CHULÉ. 

 

Orientações:  

Para que esta atividade se torne inclusiva para todos é interessante que as palavras se 
tornem fichas/cartões com as palavras escritas, em braile e com o alfabeto datilológico 
impresso também.  Assim, elas poderão utilizar a escolha do cartão como resposta a 
atividade proposta. 

 PÉ 

       

 

 

 

 

Inscrições em Braille sugeridas devem ter as marcas dos pontos destacadas em relevo com 
tinta dimensional, bolinhas de EVA, sementes, lantejoulas ou outro material que permita a 
identificação tátil. 

Já sugerimos em blocos anteriores vídeos do alfabeto datilológico, mesmo assim, 
sugerimos o vídeo a seguir:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc 

Vídeo: Alfabeto Datilológico – Libras – Semeei Educação Inclusiva. 

Descrição da imagem: cartão com a 

palavra pé escrita em português, com o 
alfabeto datilológico e com a escrita Braile, 
ao lado a imagem de um pé feminino. 

 

https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg
https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc
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Atividade:  

4º) OBSERVE A IMAGEM E ESCREVA UMA FRASE OU UM TEXTO EXPLICANDO O 
QUE ACONTECEU COM ESTE PEIXINHO. 

 

Orientações:   

Essa atividade solicita as respostas das questões de  forma escrita, mas elas também 
poderão ser respondidas através da escrita Braille, em Libras, de forma oral, ou mesmo 
através do uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital) 
Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem E Discussão 
todos estão disponíveis no catálogo  do Portal da Educação anteriormente. 

Professor/a leve em consideração todas as orientações dadas anteriormente e lembre-se 
que o/a estudante o/a cego/a precisa que o adulto que a acompanha na realização das 
atividades faça a descrição da imagem, caso o/a estudante não utilize leitores de tela. 

 

Atividade:  

5º) LEIA A PARLENDA 2. 

COM A AJUDA A ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, PESQUISE UMA RECEITA DE BISCOITO 
E ESCREVA-A NAS LINHAS ABAIXO. 

 

Orientações:  

Professor/a, antes da realização desta atividade, seria proveitoso assistir ao vídeo indicado 
abaixo, ele não está acessível em Libras, e é importante que seja feito a articulação com o 
professor/a do Atendimento Educacional Especializado ou mesmo a Gerência de Educação 
Especial para fazer a acessibilidade comunicacional em Libras.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MYqetoSekHE 

Vídeo: Creche Cáritas – Parlenda – Lá na Casa da Vizinha – Secretaria Municipal de 
Educação de Passos. 

Os/as estudantes podem fazer a atividade proposta no vídeo e depois registrar a receita 
solicitada na atividade. É importante que outras formas de registrar além da escrita. Pode 
ser feito um vídeo onde o/a estudante sobre a orientação/apoio de um adulto execute uma 
receita. Este vídeo deverá ser enviado via redes sociais a você. 

Para o desenvolvimento linguístico do/a estudante surdo/a sugerimos este vídeo, para 
enriquecimento vocabular em Libras dos referidos estudantes como a TODOS os demais, 
uma vez que a Libras – Língua Brasileira de Sinais é nossa segunda língua. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OLHC2OjkODI 

Vídeo: CURSO DE LIBRAS – ALIMENTOS – Paula Maria Markewicz. 

 

Atividade:  

6º) LEIA A PARLENDA 3. 

AGORA, CIRCULE ONDE ESTÁ REPRESENTADA A DECOMPOSIÇÃO CORRETA DO 
NÚMERO 24. 

https://www.youtube.com/watch?v=MYqetoSekHE
https://www.youtube.com/watch?v=OLHC2OjkODI
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Orientações:  

Antes de iniciar a atividade solicitada apresente o vídeo e o podcast aos/às estudantes, 
lembrando que o vídeo necessita da acessibilidade em Libras (siga as orientações dadas 
no quesito anterior para promover essa acessibilidade). O podcast é uma ferramenta muito 
útil para trabalhar parlendas, historinhas, etc., com estudantes cegos. 

Link: https://open.spotify.com/episode/0aEaTn2sUCbmtyfJTVFXe9 

Vídeo: PARLENDA: “LÁNA RUA 24” – Tartarugas Marinhas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c_G3cRSDVgQ  

Vídeo: PARLENDA – Lá na rua 24 – É hora de parlendar. 

Professor/a, é pertinente que sempre ao trabalhar os conteúdos matemáticos sejam 
utilizados materiais pedagógicos concretos, isto para com todos os estudantes. Neste caso 
sugerimos que composição e a decomposição seja trabalhada com o auxílio do material 
dourado (que pode ser feito de forma reciclável e acessível a todos), para depois ser 
realizada atividades com o conteúdo desta atividade.  

Professores sugerimos para leitura as atividades/jogos propostos no link abaixo: 

Link:  

https://bloguinhovania.blogspot.com/2016/06/matematica-decomposicao-de-numeros-
jogo.html  

Vídeo: Bloguinho da Vânia 

As sentenças matemáticas em decomposição podem ser apresentadas também em forma 
de cartões (apoio), materiais concretos (material dourado) para auxiliar na resposta do/a 
estudante, substituindo assim, a pintura, atividade que poderá gerar dificuldades para o/a 
estudante com mobilidade reduzida de membros superiores. 

 

Atividade:  

7º) AGORA, LEIA A ÚLTIMA PARLENDA BEM RAPIDINHO. 

AGORA, COMPLETE A CRUZADINHA, RESPONDENDO ÀS QUESTÕES ABAIXO. 

1. – O PERÍODO DE 7 DIAS CHAMA-SE ...  

2. – UM DIA DEPOIS DE HOJE É CHAMADO DE ... 

3. – UM DIA ANTES DE HOJE É CHAMADO DE ... 

4. – O PERÍODO DE 12 MESES CHAMA-SE 

 

Orientações: 

Professor/a, este é um tipo de atividade que para estudantes surdos não são indicadas. 
Sugerimos os videoclipes explicativos sobre trava línguas que ajudarão aos pais e aos/às 
estudantes a entenderem melhor o assunto. Poderão  responder à questão oralmente, com 
o auxílio de alfabeto móvel, recorte de letras. o uso deste material ajudará bastante para 
que tentem e formem as palavras utilizando o apoio visual:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q-LVJUZ0Ums&t=11s 

https://open.spotify.com/episode/0aEaTn2sUCbmtyfJTVFXe9
https://www.youtube.com/watch?v=c_G3cRSDVgQ
https://bloguinhovania.blogspot.com/2016/06/matematica-decomposicao-de-numeros-jogo.html
https://bloguinhovania.blogspot.com/2016/06/matematica-decomposicao-de-numeros-jogo.html
https://www.youtube.com/watch?v=q-LVJUZ0Ums&t=11s
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O/A estudante cego/a poderá responder oralmente as questões apresentadas nesta 
atividade. 

Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade solicita 
uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a prancha de comunicação 
alternativa aumentativa, Libras, braile ou descrição oral, não apenas para a compreensão 
da questão, mas para a realização da tarefa. Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa 
questão é utilizar apps, seguem sugestões: Abc Autismo, Abc Nas Caixas, Ler e Contar, 
Lelê Sílabas, Jogos: Calendário Mágico; Era Dos Dinossauros (este último jogo é mais 
indicado para estudantes com altas habilidades) e sites como os descritos no catálogo 
games e sites assistivos do Portal da Educação no link já indicado no 1º quesito. 

Sugerimos o Podcast:  

Link: https://open.spotify.com/episode/7kFDPO8TtCiWkFIOFV5kMQ  

Vídeo: trava línguas da literatura: num ninho de mafagafos; a babá boba; o tempo 
perguntou ao tempo – Ana Clara Borges de Souza. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y  

Vídeo: Trava-Línguas: O Tempo – Pra Matracar. (Este vídeo necessita de acessibilidade 
em Libras – professor verifique as orientações anteriores quanto a janela em Libras). 

Para ampliar o vocabulário em sinais de Libras de todos os estudantes, em especial os/as 
estudantes Surdas indicamos este vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hD_YMrXWKt4  

Vídeo: Calendário 001- Libras – Sala 8. 

 

Atividade: 

8º) LEMBRA DA PARLENDA 1?  

PROCURE, NO CAÇA-PALAVRAS, PALAVRAS QUE APARECEM NA PARLENDA 1 E 
PINTE DA COR QUE VOCÊ QUISER. 

 

Orientações:  

Professor/a o caça-palavras, assim como, a cruzadinha são atividades que podem ser 
adaptadas, mas que podem suscitar aos/às estudantes uma série de dificuldades 
desnecessárias. Seria mais interessante, trabalhar com as letras móveis (estejam elas em 
braile ou com o alfabeto datilológico ou com a língua portuguesa) para formação de 
palavras, associadas aos sinais de Libras ou não; poderá ser feito a montagem de quebra 
cabeças com palitos de picolé (como já indicado em blocos anteriores). Professor use e 
abuse de matérias reciclados, materiais concretos com o apoio da pista visual ou não; ou 
até mesmo de jogos com a referida parlenda. Solicite que o adulto que acompanha o/a 
estudante registre o momento da atividade e envie pra você através de fotos, vídeos e etc. 
E lembre-se, considere todas as orientações dadas até este bloco. 

 

     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 

           

https://open.spotify.com/episode/7kFDPO8TtCiWkFIOFV5kMQ
https://www.youtube.com/watch?v=n1OGpVaYd5Y
https://www.youtube.com/watch?v=hD_YMrXWKt4
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não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 

 


