
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Neste bloco vamos realizar estudos e atividades sobre o tema:  

O BAIRRO E A CIDADE! 

O bairro é uma parte da cidade muito importante para cada um de nós, pois 
é nele que se encontram a nossa moradia, a rua onde brincamos, praças, 
parques, locais de compras, nossos amigos e vizinhos. 

Também vamos conhecer um pouco sobre o bairro e a nossa cidade do 
Recife. 

1º) Leia o texto e responda às questões.  

a. O texto fala sobre o quê? 

b. Qual o título do texto? 

c. Quem o escreveu? 

d. O texto lido é  

e. No verso “Oh! bairro de minha afeição”, que sentimento a autora quer 
nos transmitir? 

f. De acordo com o texto, é correto dizer que o bairro 
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g. Retire duas palavras do texto que rimam e escreva-as nos espaços 
abaixo. 

ORIENTAÇÕES:  É interessante, caso a criança seja ouvinte, cega e/ou com 
baixa visão, que ela seja incentivada a usar um leitor de tela para celular ou 
computador (ver https://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-
computador/ e https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-
smartphones-e-tablets/ ) ou que um  adulto/leitor realize a leitura do texto e 
depois ela responderá às questões solicitadas.  

Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e apoiar na 
escrita das respostas caso ela necessite por ainda estar em fase de aquisição 
do português escrito.  

A primeira parte da atividade pode ser feita através da escrita, oralmente, ou 
mesmo com prancha de comunicação e/ou tecnologias assistivas. 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual e/ou utilizar a 
lupa ou outros instrumentos ópticos.  

Crianças com Deficiência Intelectual, Visual e Autismo necessitam muito do 
concreto para facilitar sua compreensão. Seria bom, após a leitura do texto, 
conversar com a criança e dar uma volta na rua e/ou no bairro para identificar 
alguns pontos comerciais que existem no bairro onde a mesma mora, mas em 
virtude da necessidade de isolamento social, sugerimos usar o Google Street 
View, onde é possível fazer um passeio virtual pela maioria das ruas da cidade: 
https://www.google.com/streetview/. Também é possível fazer essa exploração 
através da construção de maquetes com materiais recicláveis. 

Após esse momento, aí sim, pode-se fazer a transição do tridimensional par ao 
bidimensional, utilizando mapas impressos ou um jogo de pareamento 
nome/imagem, imagem/produtos, estabelecimento/profissional, nome do 
estabelecimento/letra inicial, (isso utilizando materiais disponíveis em casa – 
encartes/revista/jornais...); é interessante também usar fichas com os nomes dos 
comércios impressos para auxiliar na busca no texto.  

2°) Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.  

a) Qual o nome do bairro onde você mora? 

b) Você sabe os nomes dos bairros vizinhos ao seu? Escreva dois deles. 

c) Quais espaços, mencionados no texto, você encontra em seu bairro? 

d) Que ações você faz para preservar e cuidar do seu bairro? 



e) Informe os serviços que há em seu bairro, marcando um X na coluna SIM 
ou NÃO. 

f) A sua escola fica no bairro em que você mora?  

ORIENTAÇÕES:  O adulto/leitor deverá realizar a leitura do texto para as 
crianças cega, com baixa visão e/ou não alfabetizadas que não usem leitores de 
tela. Como já citado na orientação do quesito anterior, para crianças com 
Deficiência intelectual, autistas é interessante que se tenha os conteúdos bem 
contextualizados e concretos.  

É importante que os(as) estudantes conheçam o bairro em que moram e 
percebam tudo o que há nele, assim como, deve-se trabalhar a orientação e 
mobilidade do(a) estudante cego no bairro. Segue um vídeo sugestivo com 
Dicas de Orientação e Mobilidade para crianças com deficiência visual em 
épocas de COVID -19: https://www.youtube.com/watch?v=VNoDGdOo1Ag 

Após essa primeira conversa ou passeio para  observação e visitação dos 
espaços do bairro (respeitadas as regras de isolamento social deste período), 
realizar uma conversa com o(a) estudante fazendo o resgate do que foi 
visto/visitado (se tiver como registrar com fotos ou prints no celular mesmo é 
interessante e auxiliará nas respostas das atividades posteriores).  

As questões posteriores podem ser realizadas de forma escrita, oral, apontando 
as fotografias registradas no celular, utilizando a comunicação alternativa - com 
respostas de SIM e NÃO; quanto aos nomes do próprio bairro e dos bairros 
vizinhos pode-se ter fichas com os nomes de vários bairros, lembrando que 
podem estar escritos também em braile, se for o caso, ou pode-se utilizar o 
alfabeto móvel (que pode ser feito de material de sucata - cada letra em uma 
tampinha ou tampinhas de Nescau ou de margarinas/manteigas – com estes 
últimos materiais as letras ficam bem ampliadas o que favorece para estudantes 
com baixa visão e Deficientes intelectuais.) 

Para estudantes surdos é interessante introduzir os sinais dos bairros da cidade 
onde ele mora, segue abaixo o link para trabalhar com o estudante surdo e com 
os ouvintes tornando todos usuários da Libras (é interessante utilizar Libras 
também com estudantes autistas severos que não conseguem comunicar-se 
através da oralidade: https://www.youtube.com/watch?v=WBIyMAh-amk 

A última atividade deste quesito pode-se utilizar recorte e colagens ou até 
mesmo desenho para responder. Para isto sugerimos o apps DESENHAR 
(PAINT FREE)  e DIVERSÃO ACESSÍVEL PARA CEGOS disponíveis  no 
catálogo de games e sites assistivos no Portal da Educação da Prefeitura do 
Recife, disponível em: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 

 



 

3º) Faça uma lista do que existe no bairro onde você mora.  

ORIENTAÇÕES:  É importante que o adulto/leitor faça um novo resgate do foi 
visto/visitado (se tiver fotografado ou tirado prints pode fazer esta revisita através 
das imagens), deixar sobre a mesa os nomes, fotografias e ou imagens de 
pontos existentes no bairro (escolas, farmácias, padarias, supermercados, 
feiras, monumentos, pontes, rios, hospitais, UPAS,delegacia, etc). Pode-se fazer 
um jogo de pareamento com as imagens e/ou fotografias e os nomes dos locais.  

Após o resgate e o momento lúdico, pode ser solicitado ao estudante que ele 
copie os nomes dos locais existentes no seu bairro, ou ele(a) poderá responder 
oralmente, apontando ou respondendo com SIM ou NÃO com ajuda de 
tecnologias assistivas, pode colar também as fotografias e/ou imagens de locais 
que têm no seu bairro. Com estudantes surdos é necessário trabalhar novos 
sinais de Libras – Localidades, então o estudante também poderá responder 
utilizando a Língua Brasileira de Sinais. O uso de Libras também poderá ser 
realizado com estudantes autistas severos que não oralizam. Segue link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1uNhG9fr3Sk  

 

4º) Observe as imagens abaixo e marque um X naquela que mais se parece 
com o seu bairro. Em seguida, escreva no retângulo qual o tipo de bairro 
em que você mora. 

ORIENTAÇÕES: O adulto deve fazer a audiodescrição das imagens para os 
estudantes cegos, com baixa visão, e os ainda não alfabetizados. Um recurso 
importante para crianças com baixa visão é a lupa e/ou outros instrumentos 
ópticos (prisma, etc), porque ajudarão na leitura das questões, bem como na 
observação das imagens.  

Nesse quesito, especificamente, a resposta deve ser escrita, mas a criança pode 
desenhar ou colar, inclusive utilizando a parte de trás da folha. O adulto pode 
orientar e até copiar a resposta para ela, caso tenha dificuldade na 
movimentação dos membros 
superiores e não faça uso de 
prancha de comunicação alternativa. 
O uso de LIBRAS pode ajudar na 
compreensão da atividade e, 
também, em sua resposta.  

Nesta atividade também podem ser 
utilizadas fichas com os tipos de 
bairros escritos nelas, é interessante 
utilizar a escrita braile também.  

http://alternativainclusiva.blogspot.com/2012/04/cartoes-com-desenhos-braille-e-
desenho.html 



 

5º) Em um bairro existem vários locais com funções definidas. Observe a 
figura. 

Agora, responda.  

a. Qual local está relacionado à educação?  

b. Qual local está relacionado à saúde?  

c. Em que local público as pessoas podem conversam e as crianças podem 
brincar?  

d. Escreva o nome de dois estabelecimentos em que são vendidos 
alimentos. 

e. A figura representa um bairro tipicamente 

 

ORIENTAÇÕES:  

Uma forma de simplificar e tornar inclusiva a atividade é elaborá-la através de 
cartões com imagens que possam ser pareadas com seus respectivos nomes. É 
importante utilizar imagens reais, especialmente com crianças com déficits 
cognitivos.   

Esta atividade poderá ser realizada também de forma oral, através de sinais de 
Libras ou com ajuda de imagens recortadas para colagens ou mesmo os nomes 
das localidades com a escrita em braile também se for o caso, ou mesmo através 
da comunicação alternativa. Utilizar materiais adaptados (engrossadores de 
lápis se for necessário para estudantes com Paralisia cerebral e/ou com 
mobilidade reduzida dos membros superiores). 

 

6º) Observando a figura abaixo, responda ao que se pede.  

a) Pinte a pessoa que está com atitudes corretas para manter o bairro 
limpo. 

b) Circule as pessoas com atitudes que não contribuem para manter o 
bairro limpo. 

ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a audiodescrição das imagens para 
os estudantes cegos, com baixa visão, e os ainda não alfabetizados. Um recurso 
importante para crianças com baixa visão é a lupa e/ou outros instrumentos 
ópticos (prisma, etc.) porque ajudará na leitura das questões, bem como na 
observação das imagens. Esta atividade poderá ser realizada também de forma 
oral, através da Libras, ou com comunicação alternativa.  



 

Uma forma alternativa de trabalhar o conteúdo da questão com crianças autistas 
ou com deficiência intelectual é através de histórias sociais que explorem cada 
uma das atitudes representadas no desenho de forma individualizada, 
pormenorizada, em etapas. 

 

 

 

 

 

7º) Leia as afirmativas abaixo e marque X nas situações que, infelizmente, 
acontecem em seu bairro. Caso não existam, é sinal que a população é 
bastante consciente e exerce sua cidadania plenamente.  

Com base em suas respostas, de que maneira poderíamos resolver os 
problemas assinalados? 
 

ORIENTAÇÕES:. Esta atividade poderá ser realizada também de forma oral, 
através da Libras, ou com comunicação alternativa, registro em áudio, vídeo, etc. 
Sugerimos o app PIC PAC que está disponível no Catálogo de Games e Sites 
Assistivos Portal da Educação da Prefeitura do Recife, para que os estudantes 
possam exercitar outras formas de responder questões em que precisem 
manifestar sua opinião a respeito de algo. 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

 

 

8º) O que você mais gosta em seu bairro? Faça um desenho bem 
caprichado e colorido! 

ORIENTAÇÕES: Mais uma vez, o mais importante é que seja dada condições 
do estudante expressar com o máximo de autonomia sua opinião e os conceitos 
que compreendeu do conteúdo. Assim como no quesito anterior e demais 
quesitos, é importante a leitura por parte do adulto das questões junto com as 
crianças, caso não sejam alfabetizadas, para facilitar as orientações de cada 
parte da atividade, bem como o uso de LIBRAS, dentro daquelas orientações 
anteriores.  



Neste quesito se pede para desenhar o seu bairro.  A criança faz o desenho, se 
não tiver dificuldade de motricidade fina nos membros superiores. Se tiver, a 
família pode mostrar figuras, desenhos e/ou fotografias para ela apontar ou falar 
(com ou sem uso de Prancha de Comunicação Alternativa). Utilizar materiais 
adaptados caso seja necessário.  

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual. Indicamos a 
utilização do app : DESENHAR (PAINT FREE) disponível no catálogo de games 
e sites assistivos no Portal da Educação da Prefeitura do Recife. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/   (Acesso em 24/07/2020) 

 

9º) O gráfico abaixo mostra uma pesquisa realizada com algumas pessoas 
de uma comunidade do Recife sobre os serviços que elas consideram 
essenciais em seu bairro.  

Com base no gráfico, responda às questões abaixo. 

ORIENTAÇÕES: Para melhor compreensão de quantidades com crianças com 
DI, Sínd. Down, Paralisia cerebral ou até mesmo Autismo, pode-se utilizar a 
imagem dos materiais e empilhamento de caixas de fósforos, ou de peças de 
dominó, ou de LEGO, tampinhas de garrafa PET, para ajudar a construir um 
gráfico concreto . Seguem sugestões de gráficos táteis. 

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

http://cartotatil.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

https://blogs.ne10.uol.com.br/oviral//2019/09/23/professora-produz-materiais-100-tateis-
para-aluno-cego-e-viraliza-nas-redes-sociais/ 

O estudante responderá a questão solicitada, de forma escrita (utilizando-se de 
alfabeto móvel ou de fichas com o serviços tidos como mais essenciais) , de 
forma oral, ou,  caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e 



ajudar na escrita das respostas caso ela ainda não tenha adquirido o letramento 
em língua portuguesa escrita. 

10º) Agora é com você. E em seu bairro, qual o serviço que você e sua 
família consideram mais importante e que precisa existir na comunidade 
onde moram?  

ORIENTAÇÕES: Nesse quesito, especificamente, a resposta deve ser escrita, 
mas a criança pode desenhar ou colar, inclusive utilizando a parte de trás da 
folha. O adulto pode orientar e até copiar a resposta dela, caso tenha dificuldade 
na movimentação dos membros superiores e não faça uso de prancha de 
comunicação. O uso de LIBRAS pode ajudar na compreensão da atividade e, 
também, em sua resposta.  

Segue um vídeo interessante para abordar o tema da cidadania com estudantes 
surdos: https://www.youtube.com/watch?v=5kzKMY4NVvQ 

Segue um vídeo interessante para abordar o tema da cidadania com estudantes 
com deficiência visual: https://www.youtube.com/watch?v=yNaZxqmMChc 

 

 

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. 


