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Leia a música a seguir e, se conhecer, cante para seus familiares. 

1º) Converse com seus familiares sobre os direitos e deveres das crianças 

e responda ao que se pede.  

a. Escreva alguns DEVERES das crianças citados na música. 

b. Escreva alguns DIREITOS das crianças citados na música. 

 

ORIENTAÇÃO: Caso a criança ainda não esteja alfabetizada, o adulto pode ler 
e explicar a música. Neste link https: //www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0 
E tem um vídeo que pode ajudar na ilustração e compreensão da música para 
melhor compreensão. As crianças podem responder de acordo com sua 
condição: escrevendo com ajuda do alfabeto móvel - palavras ou pequenas 
frases -, usando desenho, recorte e colagem de imagens ou oralizar e o adulto 
registrar sua fala. O adulto/leitor deve fazer a audiodescrição das imagens para 
os estudantes cegos e/ ou com baixa visão. A parte textual deve ter as letras 
ampliadas de acordo com a percepção visual do estudante. É interessante 
estimular o aumento do vocabulário em Libras dos estudantes, para isto é bom 
utilizar jogos e brincadeiras com novos sinais da Libras, para isto pode-se utilizar 
jogos e brincadeiras. No site do Portal da Educação da Prefeitura do Recife tem 
o catálogo de games, sites e apps assistivos, que estão disponíveis. Sugerimos: 

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



https://www.youtube.com/watch?v=59Izjl7wYu0      Música: PEQUENO CIDADÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=QgVw3QwCHqA      Em Libras 

 

Será que todas as crianças têm os seus direitos garantidos? Se você 

observar alguns espaços (como ruas, praças) encontrará crianças em 

locais e atividades inadequadas.  

2º) Quais direitos estão sendo negados a essas crianças?  

3º) Em quais atividades elas estão “trabalhando”?  

4º) Você já ouviu falar sobre um documento chamado E.C.A? O que 

significa? Pergunte a um adulto e registre, nas linhas abaixo, o que é ECA? 

ORIENTAÇÃO: Após a explicação da letra da música, as crianças podem 
responder de acordo com sua condição: escrevendo com ajuda do alfabeto 
móvel - palavras ou pequenas frases -, usando desenho, recorte e colagem de 
imagens ou oralizar e o adulto registrar a sua fala, podemos ainda utilizar fichas 
com imagens de relacionadas ao que está sendo pedido nos quesitos acima e o 
estudante aponta as suas respostas. Para responder ao 4º quesito pode-se 
assistir (adulto/leitor) deve realizar a audiodescrição para os estudantes cegos 
e/ou com baixa visão. No link indicado tem um vídeo explicativo sobre o ECA 
para as crianças, após ela assistir, ouvir com ajuda de LIBRAS, audiodescrição. 
Após esse momento, a criança pode registrar sua resposta como lhe for melhor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybvolCaNFuU 

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

 

Estamos vivendo um momento em que todos estão unidos para enfrentar 

uma grave doença provocada pelo novo Coronavírus. E mais do que nunca 

são necessárias atitudes de solidariedade e união entre os cidadãos de 

todo mundo.  

5º) Observe a imagem a seguir e perceba qual o sentimento que o artista 

quis expressar. Em seguida, escreva algumas frases que representem este 

sentimento. 



ORENTAÇÃO: Essa leitura de imagem é importante para o registro das 
respostas. Além da audiodescrição, pode -se pegar um globo terrestre ou até 
mesmo uma bola em casa e várias pessoas da casa junto com a criança, 
colocarem as mãos da mesma forma que está na imagem e depois conversarem 
sobre o que foi compreendido. Não apenas no caso de crianças cegas, mas das 
que têm DI. Por que essas mãos seguram o planeta? O trabalho com as cores 
simbolizando parte terrestre e aquática pode ser concretizada com uso de água 
(amoeba pra representar a água) e algum material sólido (pedra, areia...) 
fazendo um globo terrestre tátil. O registro da resposta pode ser escrito com ou 
sem apoio de adulto, desenhado ou com imagens coladas atrás da folha ou em 
folha à parte e anexada à atividade. Ampliar sempre o vocabulário do estudante 
surdo com a Libras e ampliar textos, imagens de acordo com a percepção visual 
do estudante com baixa visão.  Sugerimos que utilizem jogos que estão 
disponíveis no Catálogo de games e sites assistivos no Portal da Educação da 
Prefeitura do Recife. 

http://oficinadelibras.blogspot.com/2012/08/sugestoes-de-materiais-

pedagogicos-para.html 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 

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

 

 

6º) O globo terrestre, apresentado na questão anterior, é uma 

representação em escala reduzida do planeta Terra. Observando-o, 

novamente, complete os espaços em branco com o que se pede.  

ORIENTAÇÃO: O trabalho com as cores simbolizando parte terrestre e aquática 
pode ser concretizada/substituída (crianças cegas) utilizando uma bexiga (bola 
de encher) com uso de água e algum material sólido (pedra, areia, amoeba para 
simbolizar a água...) montando um globo terrestre concreto. O registro da 
resposta pode ser escrito com ou sem apoio de adulto, desenhado ou com 
imagens coladas atrás da folha ou em folha à parte e anexada à atividade, pode 
se também ter as respostas prontas em fichas para que o estudante faça sua 
leitura e copie a resposta no local adequado. Devemos sempre ampliar as letras, 
palavras e frases para o tamanho de fonte adequado a percepção visual d 
estudante com baixa visão), para estudantes com mobilidade reduzida de 
membros superiores e/ou de oralização utilizar as CA.  

 

 



7º) Toda pessoa tem direito a um nome e sobrenome. Na música acima, o 
autor citou algumas personalidades artísticas para mostrar este direito. 
Circule os nomes e sobrenomes que aparecem na letra da música e 
escreva-os nas linhas a seguir. 

ORIENTAÇÃO: Nesse link tem a música de Toquinho ilustrada. Ajudará na 
compreensão das crianças. Trabalhar a importância do nome, usar o alfabeto 
móvel para colaborar na procura dos nomes no texto e no registro escrito é 
importante. O adulto pode ler, ajudar no registro e concretizar a ideia da criança 
cooperando na busca de imagens para as respostas. Pode-se feito fichas com 
os nomes e sobrenomes para que o estudante localize no texto tendo a ficha 
como norteador. Quantos aos nomes de pessoas famosas é interessante utilizar 
imagens dessas pessoas e os seus respectivos nomes, para que fique mais 
contextualizada. Pode utilizar as imagens do famoso e a criança apontar o nome 
do mesmo que esteja na ficha em vez de utilizar o texto em si. Utilizar o tablet ou 
computador com a imagem do famoso e solicitar que escreva com ajuda do 
alfabeto móvel seu nome também é outra estratégia possível para realizar essa 
atividade e de acordo com as condições de cada estudante. Lembrando que 
devemos sempre fazer audiodescrição do vídeo papa estudantes cegos e a 
ampliação de textos para estudantes com baixa. Registre sempre que possível, 
através de vídeos, a realização da atividade. Amplie o vocabulário em Libras do 
estudante utilizando novos sinais que podem ser encontrados no app:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE 

https://www.youtube.com/watch?v=SilUImL7Ifk    (Com janela  Libras) 

 

Ampliando o conhecimento  

Você já deve ter visto um documento de identificação (CARTEIRA DE 
IDENTIDADE). Ele apresenta alguns dados como: filiação (nome do 
pai e da mãe), naturalidade (cidade onde a pessoa nasce), data de 
expedição (dia em que o documento foi emitido). Peça para ver o 
documento de alguém de sua casa, caso você ainda não tenha.  

8º) A imagem abaixo mostra um documento de identificação. Tente 
preenchê-lo com as informações solicitadas. Se necessário, peça ajuda a 
alguém de sua família. 

ORIENTAÇÃO: O adulto deve pegar a identidade da criança (caso tenha) ou de 
alguém da família e explicar a importância deste documento. Após esta 
explicação, a criança deve ser orientada na escrita dos dados da identidade que 
está na atividade. A criança pode falar e escrever com apoio de adulto ou ele 
fazer o registro se a criança tenha dificuldade na mobilidade dos membros 



superiores. O uso da lupa, de audiodescrição e de LIBRAS ajudará na 
compreensão da tarefa; O estudante que ainda não souber escrever seu nome 
completo poderá ter o apoio da ficha com o nome dele, utilizar tinta guache para 
fazer a parte da impressão digital do mesmo.  

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

 

9º) Tomando como referência a imagem acima, use a arte e represente com um 

desenho o CIDADÃO BRASILEIRO DE HOJE.  

ORIENTAÇÃO: Audiodescrição da imagem para estudantes cegos e/ou com 
baixa visão além da ampliação de textos e imagens de acordo com a percepção 
visual do mesmo, explicação da pintura e seu significado para os povos 
indígenas devem favorecer a compreensão por parte da criança para a 
conclusão desta atividade. 

 

10º) Observando a imagem acima, responda ao que se pede. 

a. Quais os animais que aparecem no quadro de Romero Brito? 

b.  Que figuras geométricas você identifica? 

ORIENTAÇÃO: Deve-se ser feita a audiodescrição da imagem para o estudante 
cego e/ ou com baixa visão. Pode-se mostrar pra criança um vídeo sobre Romero 
Brito e sua arte numa linguagem acessível às crianças, feito especialmente para 
elas. Para que depois ela responda, com ou sem ajuda do adulto/leitor as 
questões deste quesito. É importante ampliar o vocabulário em Libras das 
crianças surdas, utilizando app e jogos educativos em Libras. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNrwdpn560A 

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

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

 

11º) Vamos tentar fazer um gato, usando as figuras geométricas da próxima 
página? Pinte-as e, em seguida, recorte-as e monte em outra folha. Não esqueça 
de desenhar os detalhes! 



ORIENTAÇÃO: Essa atividade pode exigir que o adulto ajude à criança no 
recorte e colagem e na pintura, dependendo da sua condição. O uso da lupa e a 
ampliação das formas e a adaptação para papel mais resistente, de forma mais 
concreta (pode ser utilizado papelão para ficar em alto relevo). Buscar sempre 
ampliar o vocabulário em Libras, no Portal da Educação da Prefeitura do Recife 
temos vários jogos assistivos disponíveis que ajudarão na ampliação do 
vocabulário e na execução desta atividade. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.shapesnew&hl=pt_BR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PauloCesarAMiranda.Cores
Libras&hl=pt_BR 

 

12º) Leia e resolva os problemas a seguir. 

a) Em uma campanha para ajudar pessoas foram arrecadados 40 kg de 

feijão, 30 kg de arroz, 25 kg de açúcar, 18 kg de farinha. Quantos 

quilogramas de alimentos foram arrecadados? 

a. Qual o melhor instrumento para pesar os alimentos? 

b) Observe os preços dos alimentos na tabela e responda ao que se pede. 

 

ORIENTAÇÃO: Essa atividade exige conhecimento em resolução de problemas. 
É importante ver se a criança já entende esse assunto. Caso não, pode diminuir 
os valores, adaptando a questão e usando materiais concretos para contagem, 
inclusive com itens da feira doméstica, para a criança manusear e ver o preço 
de cada um, como sugere a tabela. Se tiver dinheiro de "brinquedo", pode utilizar 
para colaborar na subtração e soma dos valores. Para as crianças cegas, deve-
se usar material concreto (tampinhas, bolinhas de papel, botões, palitos de 
picolé...) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbershttps
://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.education.mymathjigsawpuz
zles e 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbers 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 
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