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1º) Observe o trecho da música: “Quero ir à escola todos os dias, quero 

aprender”. Você acha que na escola podemos aprender melhor? Justifique 

a sua resposta. 

ORIENTAÇÃO: Esse texto é uma música. É interessante, caso a criança seja 
ouvinte, que ela ouça a música e vá acompanhando a letra no texto (se for 
alfabetizada), depois ela responderá à questão solicitada, de forma escrita ou 
oral. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na 
escrita das respostas ou escrever o que ela responder. Link : 
https://www.letras.mus.br/banda-enigmas/1058570/ . Nesse link, enquanto a 
criança escuta a música, aparecem imagens relativas à letra. Para as crianças 
cegas, pode-se colocar para ela escutar e faz-se a audiodescrição as imagens 
(adulto) e conversarem sobre o que ela entendeu da letra e, depois, escrever 
sua fala (relacionada a cada quesito). 

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

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

 

 

 

 

 



2º) Parando para refletir!  

“Quero morar, quero contribuir para uma nova sociedade...”. 

Observe o trecho da música acima e escreva duas maneiras de você 

contribuir para melhorar a nossa sociedade. 

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. Para estudantes com baixa 
visão é necessário ampliar letras, textos, em tamanho adequado a sua 
percepção visual. 

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

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

 

 

A ARTE E A CIDADANA FAZEM PARTE DAS NOSSAS VIDAS 

3º) Observe as imagens a seguir. Elas mostram uma pichação e uma 

grafitagem, respectivamente. 

Qual delas representa uma forma de expressão da arte (A ou B)? Justifique 
sua escolha.  

ORIENTAÇÃO: O adulto/leitor deve fazer a leitura do texto e audiodescrição das 
imagens para o estudante cego. Para estudantes com baixa visão é necessário 
ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua 
percepção visual. Deve-se ter um momento de conversa sobre a imagem. O 
estudante responderá à questão solicitada, de forma escrita (utilizando-se de 
alfabeto móvel ou do LIVOX, caso ela tenha recebido ou através de prancha de 
comunicação alternativa) ou de forma oral. Caso seja surda, utilizar LIBRAS para 
ela compreender o texto e ajudar na escrita das respostas ou escrever o que ela 
responder. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY disponível no Catálogo de 
games e sites assitivos no Portal da Educação. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 

 

 



 

4º) Converse com sua família e escreva, nas linhas abaixo, qual das 

imagens (A ou B) representa um ato proibido pela lei. Justifique a sua 

resposta. 

ORIENTAÇÃO: O adulto/leitor deve fazer a leitura do texto para o estudante 
cego. Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, 
imagens, gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual. Deve-
se ter um momento de conversa sobre a imagem. O estudante responderá à 
questão solicitada, de forma escrita (utilizando-se de alfabeto móvel ou do 
LIVOX, caso ela tenha recebido ou através de prancha de comunicação 
alternativa), de forma oral ou através de desenho. Caso seja surda, utilizar 
LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na escrita das respostas ou 
escrever o que ela responder. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY disponível no 
Catálogo de games e sites assitivos no Portal da Educação. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android 

 

5º) Procure, no caça-palavras, expressões importantes para convivermos em 

sociedade. 

ORIENTAÇÃO: O adulto leitor da as coordenadas da atividade. Para estudantes 
com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, em tamanho 
adequado a sua percepção visual. Para estudantes com cegueira pode-se 
utilizar o caça-palavras adaptado com a escrita em braile. Com estudantes 
surdos é interessante ampliar o universo de sinais. Para estudantes com baixa 
visão e DI pode-se adaptar a cruzadinha para uma reciclável. Um caça palavras 
com tantas informações (muitas letras) podem dificultar a realização da atividade 
por crianças com DI, surdez, rigidez muscular (problemas nos movimentos dos 
braços e mãos). Por isso, pode-se usar a alternativa do alfabeto móvel para 
formar palavras simples referentes à convivência em sociedade, utilizando 
palavras como SAÚDE, SALÁRIO, RESPEITO... O uso de figuras para colagem 
é uma forma de registrar a compreensão do estudante. Sempre bem 
contextualizado. http://www.aartedeaprenderbrincando.com/2016/06/ 
https://www.google.com/search?q=jogos+em+braille+para+confeccionar&rlz=1
C1SQJL_pt-
BRBR806BR806&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zuEK5163XLrHCM%252CO
81CH-GG36RG8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kTEvCoaIQs1lVCTxc6f_zhc2GLm6g&sa=X&ved=2ahUKEwit48fUxrzqAhWjLLk
GHZMwAKsQ9QEwBnoECAkQHQ&biw=1366&bih=657#imgrc=zuEK5163XLrH
CM e http://oficinadelibras.blogspot.com/2012/08/sugestoes-de-materiais-
pedagogicos-para.html 

 



6º) Um projeto de arte será desenvolvido com 432 crianças de 18 
comunidades do Recife. 

Para que todas as comunidades participem igualmente, quantas crianças de cada 
comunidade serão incluídas no projeto? 

 

ORIENTAÇÃO: Neste exercício o adulto/leitor deve ler o texto e fazer a 
audiodescrição da imagem. e dar as orientações para a execução da atividade. 
É importante que estudantes com baixa visão sejam ampliados letra, textos, 
imagens, em tamanho adequado a sua percepção visual/ou utilizar a lupa. 
Sugerimos que o adulto/leitor acompanhe conduza a atividade junto ao 
estudante, de preferência com material concreto. Sugestões de jogos e sites 
assistivos: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kids.education.mymathjigsa
wpuzzles e 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbers 

 

7º) Um dos coordenadores do projeto foi a uma loja e viu o preço de um 
conjunto de pincéis para pintura de quadros por R$ 15,00. Ele resolveu 
comprar sete conjuntos e pagou com as cédulas abaixo.  

Quanto ele recebeu de troco? 

ORIENTAÇÃO: Neste quesito é interessante, caso tenha em casa, dinheiro de 
papel, para a criança manusear os valores (mesmo que seja de "brinquedo"), 
porque irá favorecer quando ela for analisar qual alimento é que custa menos 
(mais barato). Pode-se encaminhar ficha com imagens de dinheiro para recorte 
e utilização de material concreto nesta atividade, inclusive com troca de dinheiro 
para facilitar a aprendizagem da divisão de forma mais concreta. Para 
estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, em 
tamanho adequado a sua percepção visual e /ou o uso de lupa. Essa atividade 
inclusive se com as notas verdadeiras é muito importante para o estudante cego, 
pois ele estará exercitando para o uso na vida diária; as imagens devem ter a 
descrição por parte de adulto para que o estudante compreenda e execute a 
atividade proposta. Além disso pode-se contar com jogos e sites assistivos: 
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 

 

 



8º) Observe o quadro abaixo para responder às questões seguintes. Nele, 

listamos as 10 cidades mais populosas do nosso Estado.  

ORIENTAÇÃO: 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 e/ ou 
utilizar lupa. Sugerimos que para ajudar melhor a compreensão do deficiente 
visual e DI utilizar papel branco/fosco com letras pretas ou as cores que tenham 
bastante contraste. Para melhor compreensão de quantidades com crianças com 
DI, Sínd. Down, Paralisia cerebral ou até mesmo Autismo, pode-se utilizar o 
material concreto, se o estudante não consegui acompanhar é possível diminuir 
as quantidades para que com o auxílio do material possa compreender e 
responder as questões posteriores. O estudante responderá as questões 
solicitadas, de forma escrita (utilizando-se de alfabeto móvel), de forma oral ou 
até mesmo com desenhos e adulto faz o registro escrito (escriba). Caso seja 
surda, utilizar LIBRAS para ela compreender o texto e ajudar na escrita das 
respostas ou escrever o que ela responder. Sugerimos o APP KHAN ACADEMY 
disponível no Catálogo de games e sites assistivos no Portal da Educação. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android e 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbers 

 

9º) A imagem abaixo representa uma homenagem aos profissionais da área 

de saúde. Ela nos mostra como é possível usar a arte para refletirmos sobre 

situações da nossa sociedade.  

ORIENTAÇÃO: Neste exercício o adulto/leitor deve ler o texto e fazer a 
audiodescrição da imagem. e dar as orientações para a execução da atividade. 
É importante que estudantes com baixa visão sejam ampliados letra, textos, 
imagens, em tamanho adequado a sua percepção visual/ou utilizar a lupa. O 
adulto deve estimular uma conversa para que o estudante possa responder as 
questões seguintes, que podem ser feitas de forma escrita, oralizada, com auxílio 
de pranchas de comunicação alternativa ou até mesmo de desenhos. 

 

 

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. 
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