
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Neste novo bloco, você encontrará atividades com a 
temática “O BAIRRO E SUA HISTÓRIA” e encontrará 
informações sobre os tipos de bairros, além de poder pesquisar 
mais sobre o seu bairro, identificando o que existe, o que precisa 
melhorar e o que você mais gosta nele.  

Você sabia? 

O bairro onde moramos é um lugar muito importante para cada 
um de nós, pois nele encontramos a nossa moradia, a rua onde 
brincamos, praças, parques, locais de compras, nossos amigos 
e vizinhos. 

 

1º) Escreva o nome de 10 bairros do Recife. 

ORIENTAÇÕES: Pode-se fazer um jogo de pares com as imagens e/ou 
fotografias e os nomes dos bairros, após o momento lúdico, pode ser solicitado 
ao estudante que ele copie os nomes dos bairros, 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 dos 
bairro.  

Com estudantes surdos é necessário trabalhar novos sinais de Libras – 
BAIRROS, então o estudante também poderá responder utilizando a Língua 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

BLOCO DE ATIVIDADES 8 
Anos Iniciais – 5º ano



Brasileira de Sinais. O uso de Libras também poderá ser realizado com 
estudantes autistas severos que não oralizam. Segue link abaixo para trabalhar 
nome e o sinal em Libras de vários bairros do Recife:. 
https://www.youtube.com/watch?v=WBIyMAh-amk 

Estudantes cegos podem fazer a escrita em Braille, usando os materiais 
disponíveis em sua casa, adaptados conforme orientação do professor do AEE. 

 

 

 

 

 

 

2º) Observe as imagens e circule o que há em seu bairro. 

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 ajudarão na leitura das questões, bem como na observação das 
imagens. Esta atividade poderá ser realizada também de forma oral, através da 
Libras, com cartões de imagens ou com comunicação alternativa. Se for 
necessário, utilizar materiais adaptados para realizar esta atividade. 
(Engrossadores de lápis, por exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º) De acordo com o que você circulou na questão 2, assinale um X no tipo 
de bairro que representa o espaço onde você mora. 

ORIENTAÇÕES: O estudante pode simplesmente responder a questão 
oralmente, depois de o professor certificar-se de que entendeu bem os conceitos 
trabalhados na questão. Outros recursos podem ser usados, como vídeos onde 
esses conceitos sejam descritos principalmente de forma oral,  como neste 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xu_jPFpfobE 

Se o estudante tiver mobilidade reduzida nos membros superiores, para executar 
essa atividade o adulto vai fazendo a leitura dos tipos de bairros  e o estudante 
com uso ou não de adaptadores de lápis ou mesmo de pincéis, ou outras 
tecnologias assistivas que substitua, possam escrever os números indicados na 
legenda. Lembrando que toda imagem tem que ter a legenda abaixo.  

Segue um vídeo acessível em Libras sobre os tipos de bairros: 
https://www.youtube.com/watch?v=74zDpnVKHoY 

 

4º) Faça um levantamento das características mais importantes do bairro 
onde você mora e escreva nas linhas abaixo.  

ORIENTAÇÕES:  Para a resolução das questões acima, de uma volta no bairro 
com o(a) estudante, mesmo que ele tenha mobilidade reduzida ou tenha 
Paralisia Cerebral, 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.  

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 para o 
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.  



 

5º) O que terá mudado em seu bairro? O que ainda permanece desde que 
ele surgiu? Para responder a esta questão, converse com alguém mais 
velho que você e registre suas descobertas nas linhas abaixo.  

6º) Há quanto tempo você mora em seu bairro? Você gosta da organização 
do seu bairro?  

ORIENTAÇÕES: A questão pode ser realizada de forma escrita, oral, apontando 
as fotografias registradas no celular, utilizando a comunicação alternativa -com 
respostas de SIM e NÃO, pode ser utilizado recorte e colagens ou até mesmo 
desenho para responder ou fotografias antigas do bairro em que ele mora. Outra 
ferramenta que poderá ajudar é imagens dos bairros antigos disponíveis na 
internet. Estudantes com deficiência intelectual/autistas/paralisia cerebral podem 
ser trabalhados na temática com imagens dos bairros de antigamente e de agora 
para entenderem melhor as mudanças ocorridas ao longo do tempo. O registro 
pode ser feito também através da gravação em áudio de entrevistas com 
pessoas mais velhas que residem no bairro (questão 5) e de vizinhos (questão 
6). 

 

7º) Imagine que você foi convidado para escrever uma carta ao prefeito da 
sua cidade, contando o que precisa melhorar no seu bairro. O que você 
escreveria? Não esqueça dos elementos da carta: a data, a saudação 
(Excelentíssimo Prefeito / Senhor Prefeito), o assunto, a despedida e, no 
final, a sua assinatura.  

ORIENTAÇÕES: Para ajudar nesta atividade, pode ser visto vídeo no Youtube 
sobre os bairros do Recife. Sugerimos que assista aos vídeos no youtube 
RECIFE E SEUS BAIRROS – Assistir ao vídeo referente ao seu bairro. A criança 
compreenderá melhor o assunto, o que favorecerá na escrita ou na construção 
do texto de forma oral.  

É importante a audiodescrição dos vídeos ou figuras sobre os bairros 
(características principais) para a criança cega. Como também o uso da LIBRAS, 
para as surdas. Dependendo da condição apresentada pela criança, em vez do 
texto escrito, pode ser feito desenho ou pesquisa, recorte e colagem de imagens.   

Segue link de vídeo acessível em Libras explicando sobre o gênero textual carta: 
https://www.youtube.com/watch?v=XpIqq4BY814 

 

8º) Observe a tabela que mostra dados sobre os casos do novo 
Coronavírus (Covid-19) em alguns bairros da cidade do Recife no mês de 
maio. 



ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a leitura da tabela para o estudante 
cego. Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, 
imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual. 
solicitamos que para ajudar melhor a compreensão do deficiente visual e DI 
utilizar papel branco/fosco com letras de fonte grande pretas cores que tenham 
bastante contraste.  

Sugerimos também que o professor regente e/ou o(a) professor(a) do AEE 
realize a leitura do artigo sugerido, para ter orientação quanto ao trabalho com 
tabelas matemáticas inclusivas. 

https://www.ufjf.br/ebrapem2015/files/2015/10/gd13_rodrigo_santos.pdf 
(Acesso em 24/07/2020) 

 

 

 

 
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. 


