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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 30 –  1º ANO 
 
Atividade: 
1º) LEIA O TEXTO SOZINHO(A) OU COM A AJUDA DE ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA. 
A BARATA - Fonte: https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/983976/ 

 
a) CIRCULE A PALAVRA BARATA NO TEXTO E REGISTRE QUANTAS VEZES ELA 
APARECE.  A PALAVRA BARATA APARECE _______ VEZES.  
b) PINTE DE VERDE A EXPRESSÃO QUE SE REPETE NO INÍCIO DE CADA ESTROFE 
DO POEMA. 
c) SUBLINHE, EM CADA ESTROFE, AS PALAVRAS QUE RIMAM. 
Orientações:  
Sugerimos que o vídeo com a interpretação em Libras da música infantil, possa ser 
apresentado para as estudantes surdas. 
Vídeo: A barata diz que tem - Libras 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YUNbNv2YvA4 
Orientamos que em casos específicos, de acordo com particularidades do/a estudante, o 
texto possa ser impresso em tamanho A3 e a palavra BARATA esteja destacada em negrito 
ou cor diferente. Também sugerimos que seja confeccionada uma ficha com a palavra 
BARATA escrita (digitada) com a mesma cor e fonte da palavra destacada no texto, isto irá 
viabilizar o processo de aprendizagem para estudantes com deficiência intelectual, 
transtorno do espectro autista e até mesmo com baixa visão. 
Para a escrita, os/as estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores podem 
utilizar engrossadores e/ou adaptadores de lápis feitos em casa. Abaixo segue um link com 
imagens de sugestões diversas para fazer um adaptadores de lápis em casa. 
Link: https://br.pinterest.com/laurafreitas25/adaptados/ 
Para trabalhar com estudantes cegos/as, além da leitura e das respostas serem dadas 
oralmente, deixamos também como sugestão, que seja trabalhada a palavra geradora do 
texto (barata) nas celas em braile. Abaixo segue um vídeo com orientações. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=rWMZApCxaao 
Vídeo: Aula 1 – lógica da formação das letras em Braille – Eder Pires de Camargo 
 
Atividade: 
2º) REESCREVA A FRASE E SUBSTITUA AS IMAGENS PELOS NOMES. 

DESMAIOU QUANDO PERCEBEU QUE SÓ TINHA UMA  a) A  
 

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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Orientações:  
Sugerimos o uso de fichas com as palavras escritas/digitadas com letra bastão, para o/a 
estudante colocar nos locais correspondentes ou mesmo emparelhar com as figuras. Esta 
sugestão se aplica a estudantes com TEA, deficiência intelectual e mobilidade reduzida de 
membros superiores, dependendo das especificidades do/a estudante a imagem ou 
desenho pode ser acrescentada na filha ao lado da palavra. 
Com os/as estudantes cegos/as sugerimos que as palavras sejam feitas em alto relevo e 
nas celas Braille. Abaixo segue um link de um vídeo ensinando uma maneira de fazer. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ioOUWmh5QXs&t=300s 
Vídeo: Material de Alfabetização Braille/Alfabetização – Cintia Castanho 
Com os/as estudantes surdos/as o aplicativo VLibras pode ser utilizado como ferramenta 
para aprender e ensinar os sinais referentes das palavras da atividade, bem como, se for 
necessário para o estudante, interpretar toda a questão na Libras. 
Link:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavid.vLibrasdroid&hl=pt_BR 
 
Atividade: 
3º) OBSERVE A CAMA QUE A BARATA DISSE QUE TEM. 
 
 
 
 
 
Orientações:  
Sugerimos que seja ofertada ao/à estudante a possibilidade de utilizar material concreto. O 
adulto (professor ou responsável) pode utilizar papelão para recortar as figuras e responder 
a questão B. Essa orientação é indicada para estudantes com TEA, DI, mobilidade reduzida 
de membros superiores, com baixa visão ou cegueira, com surdez e até mesmo estudantes 
sem deficiência. 
Na questão A recomendamos que para trabalhar com cegos/as e estudantes com baixa 
visão, a imagem seja ampliada e contornada com barbante ou cola, para que a estudante 
possa explorar e comprar com as figuras de papelão, para que identifique e indique a 
resposta. 
 
Atividade: 
4º) LEIA AS PALAVRAS ABAIXO E COMPLETE AS INFORMAÇÕES DA TABELA. 

PALAVRA NÚMERO DE LETRAS NÚMERO DE SÍLABAS 

Orientações:  
Sugerimos que para as estudantes com TEA e deficiência intelectual a atividade seja 
impressa em tamanho A3 ou mesmo colocada em uma página inteira do A4. Os/As 

a) PINTE A FIGURA GEOMÉTRICA UTILIZADA PARA 
DESENHAR A CAMA DA BARATA. 

b) CONSTRUA UMA CASA PARA A BARATA UTILIZANDO 
ESSAS 4 FORMAS GEOMÉTRICAS (RETÂNGULO, 
TRIÂNGULO, CÍRCULO E QUADRADO). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioOUWmh5QXs&t=300s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavid.vlibrasdroid&hl=pt_BR
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estudantes podem utilizar canetinhas coloridas para identificar e circular as sílabas. A 
visualização ajudará a responder o número de sílabas. 
Estudantes com mobilidade reduzida podem responder oralmente ou através de fichas  com 
números, confeccionadas, para que o/a estudante as coloque nos espaços 
correspondentes às respostas ou ainda com as fichas, o/a estudante pode apontá-las 
indicando as respostas. O uso das fichas será de acordo com as especificidades de cada 
estudante. 
Os/As estudantes podem responder oralmente e ter disponível o recurso das fichas com os 
números, só que estes números devem estar contornados com barbante ou cola. 
Com estudantes surdos podem ser trabalhados os números na Libras. Abaixo segue o link 
de um vídeo ensinando alguns números na Libras. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I&t=39s 
Vídeo: Números em Libras de 0 a 9 -  Vídeo educativo – Ensinando meu filho 
 
Atividade: 
5º) COMPLETE A SEQUÊNCIA, OBSERVANDO A ORDEM DAS IMAGENS.  
Orientações:  
Sugerimos que com os/as estudantes cegos/as e com baixa visão seja colocada uma dica 
sensorial em cada figura, por exemplo: um pequeno pedaço de esponja, barbante, lixa ou 
palha de aço, sejam colados no canto superior direito do espaço em que a figura está 
inserida. 
Os/As estudantes também podem responder oralmente, utilizando o sinal da Libras, ou 
mesmo apontando para a figura correspondente à resposta, sempre de acordo com suas 
especificidades. 
 
Atividade: 
6º) OBSERVE A IMAGEM ABAIXO.   
A BARATA ESTÁ LOCALIZADA 

a) DO LADO ESQUERDO DA CAMA. 
b) DO LADO DIREITO DA CAMA. 
c) EM CIMA DA CAMA. 
d) EMBAIXO DA CAMA. 

 
Orientações:  
Orientamos que para melhor entender os conceitos da atividade acima o/a estudante possa 
ter uma vivência prática. O adulto pode levar o/a estudante até sua cama, e vivenciar cada 
comando mencionado acima, em seguida, pedir que execute os comandos sozinho/a. 
Estudantes cegos/as, com baixa visão, TEA e DI devem explorar esta opção. 
Após a vivência, o público mencionado acima pode responder à questão e se não for 
possível marcar o X na resposta, a estudante poderá responder oralmente ou apontando, 
de acordo suas especificidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOYR6aRyt7I&t=39s
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Sugerimos ainda que os/as estudantes cegos/as possam contar com uma dica sensorial, 
tanto em relação à barata quanto à cama, seguindo as orientações da questão anterior. 
Com os estudantes surdos é importante aproveitar a ocasião para ensinar os sinais em 
Libras referente aos conceitos trabalhados. O vídeo abaixo traz algumas orientações. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w 
Vídeo: Libras V.10 Localização, perto, longe, fora, atrás... – L Cani 
 
Atividade: 
7º) ESCREVA 3 ATITUDES DE HIGIENE DA CASA QUE VOCÊ COSTUMA PRATICAR 
JUNTO COM A FAMÍLIA. 
Orientações:  
Sugerimos que os/as estudantes usem adaptadores de lápis e possam ter outras 
possibilidades para responder. Eles podem responder oralmente, usar massa de modelar 
e/ou vivenciar as ações. As alternativas devem respeitar as especificidades de cada 
estudante. 
 
Atividade: 
8º) EM RELAÇÃO À RUA OU AO BAIRRO ONDE VOCÊ MORA, MARQUE UM X NAS 
AÇÕES RELACIONADAS À HIGIENE QUE COSTUMAM ACONTECER. 
(    ) O LIXO É RECOLHIDO DIARIAMENTE. 
(    ) AS CAIXAS DE ESGOTO DA RUA SÃO COBERTAS. 
(    ) TODAS AS CASAS TÊM ÁGUA ENCANADA. 
(    ) AS CALÇADAS DOS VIZINHOS SÃO LIMPAS, SEM LIXO. 
Orientações:  
Orientamos que o adulto converse com o/a estudante, utilizando uma linguagem clara e 
adequada, e que se possível faça um passeio pelas ruas do bairro próximas a sua 
residência durante esta conversa. Em seguida, o/a estudante que não conseguir responder 
marcando o X, pode responder oralmente. 
Com estudantes surdos/as, o aplicativo VLibras pode ser utilizado como ferramenta para 
viabilizar a comunicação e estimular que a mesma aconteça em Libras. 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavid.vLibrasdroid&hl=pt_BR 
 
     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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