
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEDU) 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (GEE) 

 Bom aprendizado e bons estudos!!!!   
Esperamos que a família toda se divirta!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA OS ESTUDANTES COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

1. Assista aos filmes ou o filme de sua preferência e depois produza um 

livro criando uma história que tenha como temática as problemáticas ou 

pontos positivos evidenciados no filme escolhido. Este livro poderá conter 

somente o texto escrito ou vir acompanhado de desenhos. 

 

A história deverá ser uma criação sua e não uma cópia, 

porém poderá ser baseada em leituras a respeito do tema, 

notícias de jornais, fatos lidos na internet, diálogos 

acorridos com sua família e\ou na escola. 

 

 

 

 2.Crie uma história em quadrinhos, com desenhos e textos ou 

simplesmente com desenhos, utilizando como temática os fatos 

ocorridos no filme escolhido.  

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DO  6º AO 9º 

ANO PARA OS ALUNOS PÚBLICO 

ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 

2020 

     (HISTÓRIA) 
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3.Crie protótipos dos personagens principais da história do filme 

escolhido.  

 

Estes protótipos poderão ser criados com massinha de 

modelar, biscuit, argila, gesso, papel machê, colagem ou 

dobraduras com jornal , usando lego, fios ou de acordo com a 

sua imaginação e possibilidade. Você pode criar também uma 

maquete representando a história assistida. 

 

4. Faça uma pesquisa sobre a temática do filme, converse com sua 

família e monte uma apresentação em  power point com texto e imagem 

para explorar o tema e explicar o que você entendeu da história. 

 

5. Você pode também fazer um canal no youtube ou podcast para 

divulgar e conscientizar as pessoas sobre o tema. 

 

6. Utilize os meios de comunicação, redes sociais, canal no youtube ou 

outros meios, para cantar músicas que falem de coisas positivas ou 

componha sua própria música para falar sobre a temática.  

 

 

 

SUGESTÃO COMPLEMENTAR DE APLICATIVO  

O VLibras é uma plataforma de código aberto, livre e gratuita, 

que traduz automaticamente conteúdos digitais em diversos 

suportes (textos, áudios e vídeos) para a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) através de tradução automática e uso de um 

Avatar 3D, tornando computadores, dispositivos móveis e 

websites acessíveis. O aplicativo é de fácil compreensão e está disponível para 

baixar gratuitamente nos Smatphones, tabletes e computadores.  


