
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1º) Leia o texto atentamente e responda ao que se pede.  

 

a) A partir da leitura do texto, compreendemos que tudo ao nosso redor está em 
movimento. Registre, nas linhas abaixo, algumas das atividades que você 
realiza com o seu corpo pela manhã e à tarde.  

 
ORIENTAÇÃO: A atividade pode ser respondida com o uso de uma prancha de comunicação 
alternativa e aumentativa onde cartões com figuras de atividades realizadas nos períodos da 
manhã, tarde ou noite possam ser classificados e organizados pelo estudante. Podem ser 
usados os cartões de rotina visual do próprio estudante, ou ainda cartões PECS. Sugerimos 
também o uso de Tecnologia Assistiva para responder através de pranchas de comunicação 
digital, como o TEACCH.ME, LIVOX, FALAÊ ou VIRGÍNIA AJUDA, disponíveis no catálogo 
games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home
/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf ) 
 
O adulto também pode fazer a leitura da questão e após explicar e contextualizar a questão, 
permitir que ela seja respondida oralmente, por sinais, desenhos, etc. Estudantes surdos 
podem ter a oportunidade de aprender sinais em Libras correspondentes ao tema explorado 
na questão. 

 
 

2º) O Estado de Pernambuco é rico em atividades culturais que envolvem o corpo 
em muitos movimentos. Um exemplo disso é o frevo! Você sabia que o frevo tem 
sua origem na capoeira e que ela foi introduzida pelos povos africanos? QUE TAL 
SABER MAIS SOBRE O FREVO PERNAMBUCANO? Para tanto, pesquise o nome 
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de alguns passos de frevo e escreva nas linhas abaixo. Tente fazer algum dos 
passos que você conheceu em sua pesquisa e dance.   
 
ORIENTAÇÃO: O adulto pode auxiliar a pesquisa do estudante através de vídeos que 
expliquem sobre o tema, como este: https://www.youtube.com/watch?v=pSAZuaGEnaI e 
adapta os movimentos de acordo com as possibilidades físicas e cognitivas da criança, 
sendo o mais importante que ela vivencie o ritmo através do movimento – inclusive as 
crianças cegas e surdas. No caso destas, além de comunicar as informações em Libras, deve-
se fazer a marcação do ritmo através de sinais que ela compreenda e permitir que se 
expresse utilizando os mesmos sinais. Recomendamos que o adulto selecione os trechos 
que achar mais interessantes para a criança nesse  vídeo sobre Frevo com tradução em 
Libras: https://youtu.be/0hmf7FiIh7E  

 
 
3º) Converse com uma pessoa de sua família para saber se no seu bairro existe 
algum grupo que divulga a cultura afro-brasileira (como, por exemplo, a existência de 
maracatus, capoeira). Registre sua pesquisa no espaço abaixo e, se preferir, também 
ilustre, por meio de desenho, o que você aprendeu.   
 
ORIENTAÇÃO: O adulto auxilia a pesquisa e registro do estudante, buscando formas de 
registro que se adequem a suas possibilidades físicas e cognitivas. Por exemplo, ao invés de 
desenhar, ela pode realizar colagens, escrever com auxílio de pranchas de comunicação 
alternativa e aumentativa, fazer o relato oral. Crianças surdas podem pesquisar sobre o 
projeto de ensino de maracatu para surdos desenvolvido pelos “Batuqueiros do Silêncio”, 
como mostrado nessa reportagem: https://youtu.be/9hIPWlWBOBU  
Estudantes com Altas Habilidades podem se interessar por fazer o registro através da edição 
de vídeos sobre o assunto, e para tanto recomendamos o uso do aplicativo para celular 
Power Director, disponível em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl
=pt_BR 
 

 
4º) Leia e resolva o problema a seguir.   
 
Rogério é apaixonado por esportes e pratica judô. Ele participou de um campeonato 
de judô, na categoria marrom, e na época estava pesando 81,350 kg. Cinco meses 
depois, ele estava 9,150 kg mais pesado e precisou mudar de categoria e faixa.  
Quantos quilos Rogério está pesando atualmente?  

 

ORIENTAÇÃO: Todos os estudantes se beneficiam da utilização de materiais concretos para 
a compreensão e resolução de exercícios. Para esse, especificamente, recomendamos o uso 
desse material Montessori, a tábua dos números decimais: 
https://www.youtube.com/watch?v=PNlttHzvuvI . O exercício pode ser simplificado, utilizando-
se quantidades menores, mas mantendo o raciocínio explorado na questão. 



 

 
 
5º) O que você sabe sobre a capoeira? Pesquise e registre nas linhas abaixo.   

Que tal fazer um movimento muito usado neste esporte: o aú (também conhecido 
como estrelinha)? Você conhece outros movimentos da capoeira? Realize alguns 
deles e desenhe, no quadro abaixo, os movimentos que você conhece.  
 

ORIENTAÇÃO: Recomendamos que estudantes surdos pesquisem em vídeos com 
acessibilidade, como esse: https://www.youtube.com/watch?v=Df0HOaqWnVE . Estudantes 
cegos ou com mobilidade reduzida podem vivenciar o ritmo da capoeira através dos 
movimentos corporais orientados por um adulto (pesquisar sobre capoeira inclusiva: 
https://www.youtube.com/watch?v=v4YHD0YR_Dg ).   
Os estudantes poderão responder as questões acima de forma oral, com auxílio de alfabeto 
móvel ou através das pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia 
Assistiva, como tablets e celulares, utilizando pranchas de comunicação digital como LIVOX, 
FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da 
Educação 
(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home
/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf ) 
 

Você conhece a história da mímica? A mímica é um tipo de brincadeira e jogo onde o 
corpo é utilizado para transmitir um comunicado, estimular a capacidade de raciocínio 
ou até mesmo narrar uma história. Também é muito utilizada no teatro! 
 
Que tal convidar alguém da sua casa e realizar algumas mímicas que mostrem ações 
do seu dia a dia? Será que conseguirão adivinhar a sua mensagem?  
 

6º) Preencha, no quadro abaixo, os resultados da sua brincadeira!  

     Para agitar ainda mais a brincadeira, o/a convidado(a) só terá 15 segundos para 

adivinhar!  

 

ORIENTAÇÃO: Para estudantes cegos pode-se pedir que se faça o contrário, ele faz a mímica 
e a família adivinha. Estudantes com mobilidade reduzida podem responder apontando 
cartões com as figuras ou palavras que descrevem as ações. Estudantes surdos podem fazer 
uma versão do jogo “Imagem e Ação”, em que ele utiliza sinais de Libras para representar as 
imagens, o que pode ser ocasião para a família se apropriar mais com esses sinais também. 
Para estudantes com Deficiência Intelectual, pode-se retirar a contagem de tempo e utilizar 
objetos para reforçar o significado da mímica. 

 

 



 

Convide alguém de sua família para brincar com você. Comece contando uma história 
e, no meio dela, grite “ESTÁTUA”. Todos devem ficar parados e quem conseguir 
chegar até o final sem se mexer, será o vencedor.  
 
7º) Após a brincadeira, registre os nomes das pessoas que participaram e as histórias 
que foram contadas.    
 

ORIENTAÇÃO:  
Esse jogo de movimento pode ser feito com crianças cegas ou com baixa visão são através 
de brincadeiras de roda, onde fica estabelecido quem dará o comando para que todos parem 
a roda. Já com crianças surdas pode-se criar um jogo de movimento com uma bola, em que 
ela faça ações respondendo a comandos em Libras. Recomendamos esse vídeo com dez 
dicas para inclusão de crianças com deficiência nas brincadeiras: 
https://www.youtube.com/watch?v=vu0d1sAgslg  
O registro pode ser feito através da Comunicação Alternativa e Aumentativa, cartões, alfabeto 
móvel ou as pranchas de comunicação mencionadas anteriormente.  
Os movimentos do jogo devem ser adaptados às possibilidades físicas e cognitivas do 
estudante. 

 

 

Você já deve ter visto dobraduras em papel que utilizam uma arte japonesa conhecida 
como ORIGAMI. Origame significa dobrar e kami significa papel.  Um dos mais 
famosos origamis é o Tsuru (garça), uma ave sagrada do Japão.  

Diz a lenda que ele vive mil anos e tem o poder de conceder desejos.  

Se uma pessoa dobrar mil Tsurus e fizer seu desejo a cada um deles, ele será 
atendido. 

8º) Observe as instruções a seguir, utilizando uma folha colorida e faça o seu Tsuru. 
Você também pode pintar uma folha em branco, na cor que quiser. Não esqueça do 
desejo! 

ORIENTAÇÃO: Para crianças surdas, recomenda-se que as instruções sejam dadas em 
Libras, como nesse vídeo que ensina uma dobradura de sapo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2zHa5ikNn00 . Estudantes cegos podem fazer dobraduras 
mais simples e perceptíveis sensorialmente, como um leque, por exemplo.  
Caso a criança tenha limitações cognitivas ou físicas que dificultem a realização da atividade, 
o adulto pode fazer a dobradura ao seu lado enquanto conta a história e propor que ela tente 
dobraduras mais simples, feitas com ajuda, como outros bichos “amigos do tsuru” , e juntos 
criem histórias orais sobre eles, por exemplo, esse peixe: 
https://www.youtube.com/watch?v=OYFI_HH5IhE 

 



 

Reforçamos que para estudantes com baixa visão, em todas as atividades propostas é 
necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em tamanho adequado a sua percepção 
visual, se possível aumentando o contraste das cores, o que pode ser feito utilizando um 
papel celofane amarelo sobre o texto. 

 
 

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. 


