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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 27 – 1º ANO 

 

Atividade:  

1º) OBSERVE OS QUADROS ABAIXO E ENUMERE, NOS QUADRINHOS, A ORDEM 
DOS ACONTECIMENTOS, DO 1º AO 4º. 

a) AGORA QUE VOCÊ JÁ IDENTIFICOU A ORDEM DOS ACONTECIMENTOS 
ESCREVA UMA FRASE EXPLICANDO O QUE ACONTECEU NA HISTÓRIA. 

Orientações: 

Professor/a, lembramos que 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, já com os estudantes cegos/as devemos estimular o uso de 
leitores 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: 

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.digitar 

Caso o/a estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um adulto 
faça a leitura do enunciado das questões e a audiodescrição dos vídeos indicados para 
realização das atividades deste bloco. 

Na primeira questão, é necessário confeccionar cartelas com a sequência apresentada de 
forma tátil (pode ser com furos nos limites dos desenhos), respeitando os pontos chaves da 
cronologia da história. O/A estudante deverá apresentar a sequência correta montando-a. 
a mesma metodologia deverá ser usada para estudantes com deficiência intelectual, 
transtorno do espectro autista. Para estudantes com mobilidade reduzida nos membros 
superiores ou deficiência neuromotora, os cartões deverão ser ampliados. O tamanho 
adequado poderá ser a partir de A5 (metade da folha do ofício). 

Para o registro da frase, avalie seu grau de dificuldade na escrita ou comunicacional e 
escolha o que for mais adequado: prancha de comunicação alternativa, Braille, Libras e/ou 
Português escrito ou mesmo a ajuda do adulto que acompanha as atividades seja no 
registro escrito, fotográfico ou filmagem da resposta realizada pelo/pela estudante. 

Atividade:  

2º) ORGANIZE AS PALAVRAS ABAIXO E FORME A FRASE CORRETA. 

NA BRINCA DO PRAIA MARIANA PINA.  

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

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
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Orientações: 

Nesta questão pode-se trabalhar com as palavras separadas em fichas para que o/a 
estudante organize a frase adequadamente. 

Igual condição se dá para os/as estudantes cegos/as e surdos/as. Para os primeiros, as 
fichas deverão ter Braille e escrita Português em alto relevo, com as letras em caixa alta; 
para os segundos, escrita em Português, sinal em Libras. Em ambos os casos, professor/a 
se faz necessário que o adulto ajude na leitura e compreensão das palavras, transpondo 
de uma linguagem a outra para que o/a estudante possa fazer a associação correta entre 
elas. 

Lembramos também, alguns aplicativos que você poderá usar como apoio nesta questão e 
em outra que se seguem no bloco como Alfabeto Kids Libras, Bini Super ABC, Falaê, 
Let Me Talk, Teacch Me todos encontrados no catálogo games e sites assistivos já 
indicado acima. 

 

Atividade:  

3º) A PROFESSORA FEZ UMA PESQUISA NA SALA PARA SABER QUAIS SÃO AS 
PRAIAS FREQUENTADAS PELOS ESTUDANTES. 

OBSERVANDO O GRÁFICO, RESPONDA.   
a) A PRAIA MAIS FREQUENTADA É  
b) A PRAIA MENOS FREQUENTADA É  

Orientações: 

Em outros blocos apontamos a necessidade de adaptar o gráfico estatístico para os/as 
estudantes cegos/as, tornando-o tátil.  

A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder à questão, uma vez que 
a torna acessível não só para estudantes cegos/as, mas para todos os demais. Para mais 
detalhes, ver artigo abaixo: 
Link: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/cons
tr_graficos_tateis_def_visuais.pdf 
 

 

No caso dos/as estudantes cegos/as, os dados numéricos devem ser escritos no gráfico 
tátil através do Braille, podendo também apresentar a escrita convencional em relevo para 
que o estudante possa fazer o reconhecimento tátil desses numerais.  

 

 

 

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
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Atividade:  

4º) PEDRO FOI À PRAIA E LEVOU R$ 10,00 PARA GASTAR. OBSERVE OS PREÇOS 
DOS PRODUTOS ABAIXO E CIRCULE AQUELES QUE ELE PODE COMPRAR. 

Orientações: 

Professor/a,  já indicamos formas de trabalhar esse tipo de questão anteriormente e 
lembramos que para desenvolver a alfabetização matemática dos estudantes é muito 
importante que seja utilizado materiais concretos (palitos de picolé, grãos, tampinhas de 
refrigerante etc.) com os estudantes no espectro autista, surdo/as, com deficiência 
intelectual e cegos/as, pois isto contribuirá para a compreensão do conteúdo trabalhado. É 
importante que os/as estudantes possam trabalhar dessa forma, para desenvolver a 
percepção sensorial e identificação das quantidades. Sugerimos aqui o uso do material 
dourado sustentável que pode ser confeccionado com borracha EVA, papelão, contas, etc. 

Indicamos a leitura do texto que está no link a seguir: 

Link: https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/ 

Vídeo: Como confeccionar seu próprio Material Dourado – Matematicando.net.br. 

Professor/a uma forma de trabalhar cálculos matemáticos com seus/suas estudantes é o 
uso de alguns materiais pedagógicos que contribuem muito pra aprendizagem dos 
estudantes em geral como o ábaco e soroban que embora seja a calculadora de estudantes 
cego/as, é também um instrumento muito bem-vindo à aprendizagem de todos os 
estudantes. 

Sugerimos a leitura do texto:  

http://www.bengalalegal.com/soroban 

Soroban: Calculadora para Pessoas com Deficiência Visual – Bengala Legal. 

Outra forma prazerosa de trabalhar com os cálculos matemáticos é através de jogos, sendo 
assim aconselhamos: Toon Math: Jogos de Matemática e Corrida Infinita, Jogos 
Educativos De Matemática: Adição Tabuada, Rei da Matemática Júnior Grátis; e o 
aplicativo Kham Academy para apoio aos/às estudantes com altas 
habilidades/superdotação, todos disponíveis para serem baixados no catálogo já 
mencionado anteriormente, confira no link indicado mais acima. 

 

Atividade:  

5º) NO DIA 21 DE DEZEMBRO COMEÇA O VERÃO BRASILEIRO. OBSERVE O 
CALENDÁRIO ABAIXO E RESPONDA AO QUE SE PEDE. 

DEZEMBRO 2020 

A) NO VERÃO, AS PESSOAS COSTUMAM IR ÀS PRAIAS. EM QUE DIA DA SEMANA 
COMEÇA O VERÃO NO BRASIL?   

B) EM QUE DIA DA SEMANA CAI O PRIMEIRO DIA DO MÊS?  

C) EM QUE DIA DA SEMANA CAI O ÚLTIMO DIA DO MÊS?   

D) EM DEZEMBRO COMEMORA-SE O NATAL. QUAL É A DATA?  

EM QUE DIA DA SEMANA CAI ESTE FERIADO?  

Orientações: 

https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/
http://www.bengalalegal.com/soroban
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Aqui, pode-se trabalhar com calendário tátil, o que não apenas beneficia o/a estudante 
cego/a, mas todos os/as estudantes de maneira geral. A seguir indicamos um vídeo que 
poderá auxiliar na estruturação deste momento: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0B9jVTkdNYs 

Vídeo: Calendário Tátil – Diário de Práticas Inclusivas 

Este também é uma atividade adaptada indicada em outros blocos de atividade anteriores 
a este. 

 

Atividade:  

6º) OBSERVE AS FIGURAS E LIGUE-AS AOS NOMES CORRESPONDENTES. 

7º) PINTE AS SÍLABAS QUE FORMAM OS NOMES DE CADA FIGURA E, EM SEGUIDA, 
ESCREVA O NOME ABAIXO.  

Orientações: 

Nesta questão, lembramos as dicas anteriores de aplicativos (no início do bloco) e dicas 
tais como: 

 Audiodescrição das imagens para os/as estudantes cegos/as; 

 Tornar as imagens táteis utilizando barbantes ou cola dimensional, para dar 

autonomia ao/à estudante cego/a; 

 Indicar o uso de leitores de tela ou escrita Braille na identificação das palavras; 

 Fazer uso da Libras, escrita em Português e alfabeto datilológico, também na 

identificação das palavras; 

 Indicar o uso de letras móveis e prancha de comunicação alternativa para estudantes 

com deficiência neuromotora ou mobilidade reduzida dos membros superiores. 

 

Atividade:  

8º) OBSERVE A IMAGEM ABAIXO. IMAGINE QUE VOCÊ TENHA FEITO ESSE 
CASTELO DE AREIA. COMPLETE A CENA, DESENHANDO OU COLANDO PESSOAS, 
ANIMAIS, SOL, NUVENS, ETC.   

AGORA, ESCREVA UM PEQUENO TEXTO SOBRE A CENA QUE VOCÊ COMPLETOU 
ACIMA.  

Orientações: 

Infelizmente esta atividade é inacessível para o/a estudante cego/a, necessitando ser 
completamente adaptada para ele/a. recomendamos um vídeo com música que torna o 
passeio na praia um pouco mais acessível. Continua sendo indispensável a ajuda do adulto 
no entendimento de elementos como o mar, a areia, balde, pá e forminhas, caso o/a 
estudante nunca tenha tido tal experiência. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=jKOV-sQ5GOE 

Vídeo: Joãozinho vai à Praia! –  Canal do Joãozinho - Little Angel Português 

Para o registro textual recomendamos o aplicativo Produzindo Texto, também presente 
no catálogo. Caso exista alguma barreira comunicacional esta deve ser avaliada e 
escolhida a estratégia que melhor se adequar. 

https://www.youtube.com/watch?v=0B9jVTkdNYs
https://www.youtube.com/watch?v=jKOV-sQ5GOE
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     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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           


