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BLOCO 6 - Arte e Cidadania 

Anos Iniciais – 3º ano 

1º) Responda às questões sobre o texto acima.  

a. O texto diz que cidadania tem tudo a ver com a prática dos DIREITOS e 
DEVERES de cada pessoa. Explique o que você entende sobre isso e faça 
um desenho para ilustrar. 

b.Pinte os deveres que você tem praticado. 

c) Escreva dentro dos círculos outros DIREITOS que você conhece e, nos 
quadrados, outros DEVERES. Você pode pedir ajuda às pessoas da sua 
família. 

ORIENTAÇÃO: Esse quesito tem três etapas. Na que exigirem a escrita, sempre 
levar em consideração em qual nível de escrita a criança se encontra, assim, ela 
pode desenhar, escrever, usar prancha de CA para dizer as respostas utilizar 
alfabeto móvel, recortar e colar as palavras ou imagens que representam suas 
repostas. Essa atividade fala sobre CIDADANIA, deveres e direitos. Assim, é 
necessário explicar dentro do contexto infantil, ações que sejam mais explicativas, 
como as que estão nos desenhos da segunda parte do quesito. Todas as imagens 
devem ter legenda e o adulto/leitor deve fazer a audiodescrição para estudantes 
cegos e com baixa visão, para esses também devem ser ampliadas letras, 
palavras, textos e imagens de acordo com sua percepção visual. Trabalhar e 
ampliar os vocabulários dos estudantes em Libras. Nunca dando a resposta a 
crianças, mas levando-a a expressar da sua forma o que entendeu e ajudar no 
registro, dependendo da condição de cada uma. Pode utilizar também alfabeto 



móvel para a execução dessas atividades ou mesmo de jogos que estão no site 
do Portal da Educação da Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/search?q=HAND%20TALK&c=apps&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

 

2º) Responda às questões abaixo. 

a. Em sua opinião, jogar lixo no chão é uma atitude de cidadania? Explique 
sua resposta.  

b. Você conhece outros animais que podem transmitir doenças? Escreva os 
nomes abaixo. 

ORIENTAÇÃO: Um recurso importante para crianças com baixa visão é a lupa, 
porque ajudará na leitura das questões, bem como na observação das imagens. 
Nesse quesito, especificamente, a resposta deve ser escrita (utilizar alfabeto 
móvel, tablete ou computador), mas a criança pode colar palavras ou imagens que 
represente sua resposta, inclusive utilizando a parte de trás da folha. O 
adulto/leitor pode orientar e até copiar a resposta dela, caso tenha dificuldade na 
movimentação dos membros superiores. O uso de LIBRAS e de prancha de CA 
pode ajudar na compreensão da atividade e, também, em sua resposta.  

Usar jogos que estão no site do Portal da Educação da Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

 

Leia o texto abaixo sobre o artista Rafa Mattos. Ele faz suas obras com a 
intenção de espalhar uma mensagem sobre direitos e deveres do cidadão.  

3º) O texto que você leu é chamado de biografia, um gênero textual que conta 
a história da vida de alguém. Agora, responda às questões a seguir sobre a 
vida do artista Rafa Mattos. 



Onde o artista nasceu? 

Circule, no texto, a palavra que indica a cidade que o artista adotou como 
seu lar. 

E você, em qual cidade nasceu? Escreva o nome no espaço abaixo.  

O que você entende por “Plante amor e colha o bem”? 

4°) Observe a arte de Rafa Matos e responda.  

a.Olhe com atenção todos os elementos que aparecem na pintura e escreva 
o nome de cada um. 

ORIENTAÇÃO: Para a resolução do 3º o texto pode ser lido pela criança, pelo 
adulto (se a criança não for alfabetizada). O uso da lupa para criança com BV é 
essencial. É importante destacar que pode explicar o que significa biografia para 
a criança e conversar com ela sobre sua história de vida. Ela pode escrever as 
respostas de sua maneira ou um adulto colaborar nesse registro. Caso a criança 
apresente dificuldade de encontrar a palavra solicitada no texto, o uso de alfabeto 
móvel vai ajudar. Ou até mesmo a escrita em um papel para ela olhar e procurar, 
no texto. A última questão pode ser respondida oralmente ou com a ajuda da 
comunicação alternativa, pode utilizar o LIVOX caso o(a) estudante tiver recebido 
para uso particular, as pranchas de comunicação também. Todas as orientações 
acima cabem pra o 4º quesito letra a. Lembrando que devemos sempre ampliar o 
vocabulário em Libras dos estudantes e as respostas também podes ser através 
da Língua de Sinais Brasileira. Usar jogos que estão no site do Portal da Educação 
da Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

 

 

 

 

 



b.Que tal se inspirar no artista Rafa Mattos e fazer também uma obra de arte 
na parede? Imagine que o dono dessa casa pediu para você fazer uma arte 
onde apareçam seres bióticos e abióticos.  

c) Agora, liste os elementos que você utilizou. 

ORIENTAÇÃO: Nesse quesito se trata dos seres bióticos e abitóticos (com vida e 
sem vida. Sempre leve para o universo de vida da criança e ela pode procurar em 
sua residência seres bióticos e abióticos. Caso não ande, pode apontar, falar, 
desenhar em folha a parte, esses elementos, tanto do texto visual (desenho), esta 
atividade pode ser feita também através de recorte e colagens de acordo com o 
que se pede, quanto do seu entorno. O uso do alfabeto móvel, da lupa, da 
audiodescrição e de LIBRAS serão essenciais, dependendo da condição da 
criança.  Usar jogos que estão no site do Portal da Educação da Prefeitura do 
Recife. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

 

5°) Você sabia que escrever também é uma forma de expressar nossos 

pensamentos e sentimentos? E que escrever livros também é arte? 

a. Se você pudesse ser um(a) grande escritor(a), sobre o que gostaria de 

escrever?  

b. Além de escritora, Clarice Lispector também foi uma jornalista.  

c. O que você sabe sobre essa profissão? 

d. Neste momento de pandemia do Coronavírus, quais profissões você acha 
que estão sendo mais atuantes na sociedade? 

ORIENTAÇÃO: Nessa atividade, a criança, depois de orientada, pode escrever ou 

pode desenhar suas respostas (usar a parte de trás da folha). Escritora e jornalista 
são profissões muito faladas atualmente e o adulto pode explicar à criança 
mostrando ou falando dos jornais e dos seus profissionais. Mostrar figuras na 
internet ou programas na TV e em outras mídias realizando sempre a 
audiodescrição para estudantes cegos e/ou com baixa visão. Sempre lembrando 
de usar lupa, LIBRAS, e registrar pela criança, caso ela tenha dificuldade na 



escrita por causa de falta ou dificuldade de mobilidade nos membros superiores, 
pode utilizar também a CA, recomendamos também, o uso de tecnologia assistiva: 
uso de tabletes e computadores para a realização da parte escrita caso o(a) 
estudante tenha maior facilidade. .  Usar jogos que estão no site do Portal da 
Educação da Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ce.seduc.luzdosaber 

 

7º) Você conheceu um pouco da biografia de dois artistas: Rafa Matos e 
Clarice Lispector. Que tal escrever sobre sua vida agora? Nesse caso, já que 
você mesmo(a) irá escrever, será uma autobiografia. 

ORIENTAÇÕES: Autobiografia é quando a gente escreve ou fala sobre nossa 
própria história. Esse registro pode ser feito escrito, mas também desenhado ou 
com colagem de fotos atrás da folha da atividade ou em folha a parte essa  linha 
do tempo com fotografias dos estudantes, pode ser realizada (com aqueles com 
dificuldades para produção escrita, seja por mobilidade reduzida dos membros, 
deficientes intelectuais e autistas). O importante é a criança entender o conceito 
de forma concreta. Sua história de vida é importante e a faz dela uma pessoa 
única e especial. Usar LIBRAS, audiodescrição, lupa, prancha de CA, recursos de 
TA para facilitar a compreensão e o registro da resposta é essencial, sempre de 
acordo com a necessidade da criança.  Usar jogos, app e sites assistivos que 
estão disponíveis no site do Portal da Educação da Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ludicside.librario 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ce.seduc.luzdosaber 

 

8º) Estudar também é exercer a cidadania, mas, além disso, temos outros 
direitos como cidadãos. Fátima resolveu registrar, por meio de um gráfico, 
o tempo diário que ela gasta em suas atividades. Observe. 

a. Você consegue dizer quantas horas por dia Fátima gasta estudando?  

b. E fazendo atividades de lazer 



c. Quanto tempo ela gasta fazendo sua higiene pessoal e alimentando-se?  

 

ORIENTAÇÃO: Utilizar gráfico é muito importante e ajuda na compreensão de 
dados e fatos, no caso, o dia de Fátima. Sugerimos levar em consideração o 
contexto da criança e fazer um registro do dia dela para que entenda melhor a 
atividade. Pode ser feito um gráfico com elementos em alto relevo para crianças 
com BV, cegueira, e trabalhar a questão das horas e quais atividades duram mais 
tempo ou menos tempo. O relógio de brinquedo, números de plástico e madeira, 
ou objetos que ela use em determinadas atividades do dia vão ajudar na 
compreensão da importância de cada tarefa/ação que Lea vivencia 
diuturnamente. A Prancha de CA favorecerá para crianças não oralizada (PC) 
transmitirem o que entenderam. O adulto pode ajudar no registro. Usar jogos, app 
e sites assistivos que estão disponíveis no site do Portal da Educação da 
Prefeitura do Recife. 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7967994347502615844 

 

9°) Vamos a um desafio?  

Na figura abaixo existe uma obra de arte. Retire as letras X e Z da sequência 
e descubra o nome do pintor, que é um grande artista recifense. 

ORIENTAÇÃO: Após a explicação da tarefa, seja usando LIBRAS, fazendo 
audiodescrição, com lupa para quem tem BV é importante, mas durante o registro 
da atividade, a criança pode apontar (mobilidade reduzida), fazer uso de lápis com 
engrossador para riscar as letras, ter um alfabeto móvel para estar à sua frente as 
letras X e Z, e depois formar o nome do artista em questão, além de realizar 
recorte e colagem de letras do nome dele na parte de baixo da folha. O importante 
é que a criança participe ativamente e da sua forma do momento do registro da 
sua resposta e entenda o que está realizando. No trabalho com Libras é 
interessante utilizar o alfabeto datilológico junto aos estudantes, tornará a aula 
prazerosa para todos. 

https://escritadesinais.wordpress.com/2010/09/07/alfabeto-manual-ou-datilologia/ 

http://charles-libras.blogspot.com/2010/04/alfabeto-manual-e-datilologia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ns-MylNcEic 
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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. 

 

Para fins de adaptação e enriquecimento curricular das atividades, sugerimos, 
como uma alternativa, a utilização do Catálogo de Games e sites acessíveis, que 
pode ser utilizado por estudantes com ou sem deficiência. Ele pode ser acessado 
no site do Portal da Educação: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informat
ivos_home/catalogo_de_games_e_sites_assistivos_2020_0.pdf 

 

 
 


