
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olá, Professores! 
 

Nesta proposta de atividade, abordaremos o tema “meio ambiente”, com um olhar 
sobre as ações e consequências da interferência humana na natureza.  
 
O estudante assistirá ao vídeo e, depois, responderá às questões a seguir.  
 
O link de acesso ao vídeo é https://www.youtube.com/watch?v=pT8Oh4307F8. 
 
ORIENTAÇÕES: Para os estudantes cegos, o adulto faz a descrição das imagens, assim 
como conversa sobre a história e a preservação do meio ambiente. 
 
Para os estudantes surdos, se utilizará a Libras, sinais familiares ou leitura labial, 
com apoio de uma pessoa da família que já se comunica com o estudante. É 
importante destacar a importância do diálogo com a criança, de forma a favorecer a 
compreensão do vídeo. 
 
 

1. De acordo com o vídeo, escreva três ações que os seres humanos realizam e 
que trazem prejuízos ao planeta. 

2. Escreva duas ações que nós podemos praticar para ajudarmos na diminuição 
da poluição do meio ambiente. 

3. Quem são os mais prejudicados com a poluição? 
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ORIENTAÇÕES: O adulto deve orientar e ajudar a criança, caso necessário, a 
realizar a escrita das palavras e a conclusão dela. A criança pode fazer a escrita 
com ajuda, se não houver dificuldade de motricidade fina nos membros superiores. 
Se houver, a família pode mostrar figuras ou desenhos para ela apontar ou falar com 
ou sem uso de Prancha de Comunicação Alternativa.  

Pode ser interessante utilizar objetos concretos para tratar do tema da poluição, bem 
como atividades no ambiente de vida diária do estudante, de forma prática, levando-
o a refletir sobre o impacto do tema em sua vida. Usar jogos para explorar o tema 
com ajuda de tecnologia assistiva também pode ser bastante motivador. Sugerimos 
o jogo Ilha do Elfo, no site Escola Games: http://www.escolagames.com.br/jogos/ilhaElfo/ 

   

 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

A atividade é uma sugestão podendo ser adaptada pelo professor de acordo 
com a realidade de cada estudante. 


