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      BLOCO DE ATIVIDADES 29 – 1º ANO 
 
Atividade:  
1º) LEIA O TEXTO SOZINHO/A OU COM A AJUDA DE ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA. 
VOCÊ VIU QUE INTERESSANTE? O JABUTI LEVA SUA CASA PARA ONDE VAI, 
IGUAL AO CARACOL. MAS ESTE JABUTI É BEM OUSADO. ELE QUER FAZER UMA 
REFORMA NA CASA DELE. QUER INCLUSIVE COLOCAR TETO SOLAR. VOCÊ SABE 
O QUE É UM TETO SOLAR? SE NÃO SOUBER, PESQUISE. 
a) CIRCULE O ANIMAL QUE, NO TEXTO, QUER REFORMAR A CASA. 
b) LEIA NOVAMENTE O POEMA “A CASA DO JABUTI” E IDENTIFIQUE NELE AS 
PALAVRAS QUE RIMAM, PINTANDO-AS COM UM LÁPIS DA MESMA COR. 
Orientações:  
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 citado logo abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário que o 
adulto faça a leitura para o/a estudante, assim como a leitura dos enunciados. 
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. 
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 no registro, que também pode ser feito por 
meio de áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da forma que mais se 
aproximar de suas necessidades comunicacionais para o/a estudante se expressar. 
Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, 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: 
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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 AS OBRAS DE ARTE ABAIXO. ELAS MOSTRAM ALGUMAS MORADIAS. 
a) AGORA, OBSERVE AS CASAS DE SUA VIZINHANÇA E DESENHE TUDO O QUE 

VOCÊ CONSEGUE VISUALIZAR. 
Orientações:    
Professor/a, essa atividade da forma como está apresentada torna-se excludente para 
estudantes cegos/as não terão como fazê-la. Tanto o enunciado principal, como a 
subsequente letra ‘a’.  
Se faz necessário que seja feito a digitação da descrição, no caso de o/a estudante utilizar 
o leitor de tela, ou a audiodescrição das imagens inseridas na atividade. Sugerimos que 
seja reelaborada para estes/as estudantes, podendo ser indicado que o adulto tire fotos das 
casas vizinhas e utilize da mesma estratégia da questão anterior. O registro poderá ser feito 
através da fala e/ou escrita Braille descrever o que ele/a percebeu. Caso o/a estudante ter 
estado já na casa de algum dos vizinhos e esteja familiarizado com o ambiente, poderá 
indicar quem são os vizinhos e relatar como ele lembra ser, espacialmente, a casa deles. 
Para os/as demais estudantes, sugerimos que utilizem Hand Talk (Libras), Desenhar 
(Paint Free), pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital). 
Todos os aplicativos indicados estão no site do Portal da Educação já indicado 
anteriormente. 
 
Atividade:  
AS PINTURAS MOSTRAM AS MORADIAS DO LADO DE FORA, NÃO MOSTRAM COMO 
É POR DENTRO. EXISTE UM DESENHO QUE MOSTRA COMO É UMA CASA POR 
DENTRO. ESTE DESENHO CHAMA-SE PLANTA BAIXA DE UMA CASA. NELA 
PODEMOS VER A DIVISÃO DE UMA CASA EM CÔMODOS. CADA CÔMODO É UM 
CANTINHO DA CASA. 
3º) OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO. A IMAGEM 1 MOSTRA A FACHADA DA CASA, 
OU SEJA, COMO ELA É POR FORA. A IMAGEM 2 MOSTRA COMO ELA É POR 
DENTRO, CHAMADA DE PLANTA BAIXA.  AGORA, ESCREVA O QUE SE PEDE. 
a) QUANTOS CÔMODOS ESTA CASA TEM? 
b) ESCREVA O QUE ENCONTRAMOS EM CADA CÔMODO DA CASA ACIMA. 
Orientações:    
Professor/a, para trabalha planta baixa com estudantes cegos, sugerimos a leitura da tese 
abaixo indicada para respaldar o trabalho com uso de maquetes com os estudantes cegos 
e/ou com deficiência visual. 
Link: https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgeog/Patricia.pdf  
Texto: O estudo da organização e representação espacial de alunos cegos para o ensino 
de conceitos cartográficos – Patrícia Assis da Silva. 
É importante ampliar o vocabulário de sinais de Libras dos estudantes. Dentro do conteúdo 
trabalhado nestas questões sugerimos o vídeo a seguir:    

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
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgeog/Patricia.pdf
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=84zSNfwTQLg 
Vídeo: Cômodos da casa em Libras – Celine Guedes. 
Como já informamos em outros blocos é importante trazer questões que possam utilizar 
materiais concretos, pois contribui na aprendizagem de todos e em especial na 
aprendizagem de estudantes surdos/as, autistas, cegos/as, e com a deficiência intelectual. 
Sugerimos que seja utilizado maquetes e ou brinquedos de móveis e eletrodomésticos que 
existem em uma casa de verdade, para uma melhor compressão e aprendizagem. 
 
Atividade:  
4º) OBSERVE AS IMAGENS DOS OBJETOS QUE PODEM TER EM UMA CASA E 
LIGUE-OS AO NOME DO MATERIAL QUE CADA UM É FEITO. 
Orientações:  
Professor/a considere as orientações dadas na 1º questão. Considere também as várias 
formas de ser respondida a questão, além da forma escrita. Considere da oralização, do 
apontar, do uso de pareamento das imagens a cartões com os nomes dos objetos, escrita 
Braille ou uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa - CAA. 
Professor/a estimule cada vez mais o uso da Libras- Língua Brasileira de sinais não só com 
o/a estudante surdo/a, mas com toda a sua turma. Indicamos o link a seguir para trabalhar 
o conteúdo da questão em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bc6UGv1ye_g  
Vídeo: 36 Sinais de utensílios de cozinha para você aumentar o seu vocabulário – Celine 
Guedes. 
 
Atividade:  
5º) LEIA O TEXTO SOZINHO/A OU COM AJUDA DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA. ESTE 
É UM CONHECIDO POEMA DE VINÍCIUS DE MORAES. 
a) PINTE O QUE NÃO TINHA NA CASA. 
b) CIRCULE O TÍTULO DO POEMA E PINTE O NOME DO AUTOR. 
c) ESCREVA O ENDEREÇO DA CASA DO POEMA (NOME DA RUA E NÚMERO). 
Orientações:     
Professor/a uma outra forma de trabalhar o texto deste quesito seria através de vídeo. 
Indicamos o vídeo abaixo que traz a música de Vinícius de Moraes já com a acessibilidade 
comunicacional para surdos. No entanto, se faz necessário que o adulto que acompanha 
o/a estudante faça sua audiodescrição. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m5N54DCS_BQ  
Vídeo: Natália Romera – Vinícius De Morais – A Casa (Em Libras) – Libra Cesp.   
Além do vídeo com a música também poderá ampliar o vocabulário em Libras com o tema 
de partes e objetos de uma casa através do vídeo abaixo: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gyk4yw2vxrA  
Vídeo: Curso De Libras – Casa – Paula Maria Markewicz. 

https://www.youtube.com/watch?v=84zSNfwTQLg
https://www.youtube.com/watch?v=Bc6UGv1ye_g
https://www.youtube.com/watch?v=m5N54DCS_BQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyk4yw2vxrA
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É importante que o/a estudante seja sempre incentivado/a em realizar as  atividades da 
forma mais autônoma possível, com ou  sem auxílios de tecnologias assistivas (como já 
vimos em sugestões de adaptações de blocos de atividades anteriores a este), assim como, 
o uso de leitores de telas para celulares e computadores desde o início de sua 
escolarização e o a prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras tantos por estudantes 
surdos, como por estudantes que não oralizem como autistas e estudantes com paralisia 
cerebral. 
 
Atividade: 
AS CASAS FICAM LOCALIZADAS EM RUAS E PARA SEREM IDENTIFICADAS TÊM 
UM NÚMERO.  
6º) AGORA RESPONDA. 
a. A SUA CASA TEM NÚMERO?  
b. SE TEM, QUAL É O NÚMERO DA SUA CASA? 
Orientações: 
Professor/a como já informamos em vários outros blocos de atividades anteriores é 
importante trabalhar em Braille com os/as estudantes cegos/as e para esta questão não 
seria diferente. Utilize o mesmo para considerar a resposta de seus estudantes. Como os 
demais, leve em consideração as indicações e orientações dadas até a presente bloco. Mas 
amplie com seus estudantes o vocabulário de Libras não só de seus estudantes surdos, 
mas de toda a sua classe/turma através dos vídeos elencados abaixo: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LoMIh80UWXY&feature=youtu.be  
Vídeo: Como se diz “Rua” em Libras? – Quero ser Intérprete QSI. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kLUZ4-NNyU8&feature=youtu.be  
Vídeo: Sinal de Bairro em Libras – Dicionário Libras. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I&t=50s  
Vídeo: Números em Libras de 0 A 9 com áudio – Vídeos Educativos – Ensinando meu 
Filho. 
 
Atividade: 
7º) PROCURE, NO TEXTO, AS PALAVRAS QUE RIMAM COM AS QUE ESTÃO NO 
QUADRO ABAIXO, ESCREVENDO-AS AO LADO. 
Orientações:  
Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, 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 portal da 
Educação do Recife já mencionado anteriormente. 
Professor/a ao trabalhar com estudantes surdos/as utilize a pista visual de contraste, 
onde você pode deixar o final das palavras que rima em negrito, para que o/a estudante 

https://www.youtube.com/watch?v=LoMIh80UWXY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kLUZ4-NNyU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I&t=50s
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perceba a rima através da escrita, uma vez que através da oralização não será possível e 
assim, identifique as palavras que rimam com as indicadas neste quesito. 
 
Atividade: 
8º) ESCREVA O SEU NOME COMPLETO NO ESPAÇO ABAIXO. 
Orientações:  
É sempre importante motivar o/a estudante a fazer sozinho/a a atividade com autonomia, 
para este tipo de atividade poderá ser utilizado a ficha/crachá como nome completo do/a 
estudante para que copie ou compare a escrita de seu nome com sua própria ficha ou 
crachá. Se possível, Professor/a na ficha do/a estudante é interessante ter uma foto para 
sua identificação. Considere também os sinais de identificação da pessoa surda, pois esta 
é a identificação na cultura surda. Assim como outras formas de respostas através da 
oralização, escrita Braille ou mesmo o uso de pranchas de comunicação alternativa 
aumentativa (tradicional ou digital) conforme indicações anteriores neste mesmo bloco. 
Sugerimos o aplicativo Luz e Saber encontrado no catálogo de jogos e sites assistivos já 
indicado o link no início deste bloco. 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
Professor/a da turma e/ou do Professor/a do Atendimento Educacional Especializado, 
e não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 
 
 
 
  
 
 

           


