
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 

Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades! Dessa 
vez, o tema é: DIREITOS DA CRIANÇA. 

Nessa atividade, sugerimos a letra da música da cantora Mara Maravilha 
disponível no link: https://www.letras.mus.br . Nele será abordado o assunto 
“Direitos das Crianças.  

ORIENTAÇÕES GERAIS: Para os estudantes cegos, o adulto conversa 
sobre o assunto abordado e o contextualiza na realidade na criança para 
favorecer a compreensão e o entendimento por parte dos alunos. Caso 
estes não façam uso de leitor de telas, o adulto poderá auxiliar na leitura 
do texto. 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Porém, se a criança ainda 
não tem domínio da LIBRAS, uma pessoa da família pode utilizar sinais 
familiares já conhecidos pela criança e utilizar apoio visual mostrando 
imagens sobre o texto. A sugestão de vídeos a seguir trabalham os sinais 
em Libras de direitos das crianças:  

https://www.youtube.com/watch?v=hl76uQWSltw 
https://www.youtube.com/watch?v=26xIiFbnjEs 

Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado à sua percepção visual, além de 
utilizar os auxílios ópticos, não ópticos, eletrônicos e digitais que se 
fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode ajudar é a Lupa para 
Android, o qual também dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar 
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a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras. 
Está disponível nesse link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.ma
gnifyingglass 

 

1º) Leia o trecho da música e circule os direitos das crianças. 

2º) De acordo com a música, todas as crianças têm direitos. Em sua opinião, os 
direitos das crianças são respeitados e cumpridos? Por quê?  

ORIENTAÇÕES: : Além das orientações anteriores, é importante destacar 
que esta parte da atividade solicita uma forma de resposta escrita, mas 
pode ser utilizada a Prancha de CA, LIBRAS ou descrição oral, não apenas 
para a compreensão da questão, mas para a realização da tarefa. Outra 
forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar apps, jogos e sites.  

O jogo a seguir trabalha de forma lúdica tanto o conceito de Direitos e 
Deveres, quando os direitos citados no texto da atividade: 
https://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=1157 

 

3º) Observe alguns brinquedos representados na obra a seguir feita pelo artista 
plástico Ivan Cruz, converse com seus familiares e escreva ao lado os nomes 
desses brinquedos. 

ORIENTAÇÕES:  

O adulto deve fazer a audiodescrição da obra do artista para a criança cega, 
citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, 
emoções, paisagens e a cena retratada, personagens e significados. O 
registro da resposta pode ser feito através de Braille, editor de texto, 
oralmente, ou com auxílio de uma régua guia que delimita o espaço da 
escrita. 
 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o recurso 
citado: 
https://ndmais.com.br/noticias/uma-regua-que-
encurta-as-diferencas/ 
 
Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para 
escrever seu nome em um papel. 
 
 
 



A resposta pode ser dada também relacionando as imagens das 
brincadeiras que aparecem na questão e imagens das brincadeiras em 
fotografias com imagens reais. Depois da criança nomear cada 
brincadeira, ela faz o pareamento. Observar modelos nesse site: 
https://papjerimum.blogspot.com/2012/05/antigas-brincadeiras-
infantis.html 
 
Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do estudante Surdo, 
ampliando seu vocabulário de sinais de Libras das palavras trabalhadas na 
questão. Para isso pode-se utilizar os seguintes aplicativos, HAND TALK, 
LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, cuja descrição detalhada está no catálogo 
games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação do 
Recife: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_i
nformativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_0
9_19.pdf 

 

4º) Faça uma releitura da obra de Ivan Cruz, desenhando, no quadro abaixo, 
crianças com brinquedos de hoje. 

 
ORIENTAÇÕES:  A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o 
registro com o auxílio de Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, 
auxílios ópticos e não ópticos, órteses funcionais, facilitador palmar, 
tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  etc), mas quando isso não for 
possível, ela pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, Sinais 
familiares, Braille ou Comunicação Alternativa, e o adulto auxilia o registro, 
que também pode ser feito por meio de colagens, áudio, fotos, vídeos, etc. 
 

Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é selecionando 
fotografias da própria criança com seus brinquedos preferidos e fazendo-
se uma colagem digital ou convencional dessas fotos. Pode-se utilizar 
apps, jogos e sites que estão 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. Segue sugestões: DESENHAR PAINT FREE. 

 

5º) Observe a tirinha da turma da Mônica e responda às questões seguintes. 

a. No segundo quadrinho, o que o homem estava fazendo? 



b. Qual o sentimento que Mônica expressou ao perceber a ação do homem no 
segundo quadrinho?  

c. Qual foi a ideia que Mônica teve para evitar a ação do homem? Ela conseguiu? 
 

ORIENTAÇÕES: Sugerimos este vídeo para iniciar uma conversa sobre o 
desmatamento: https://www.youtube.com/watch?v=vaAWvPuj-04 e  
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_Pmn9kUnE (Libras). Não só pela 

audiodescrição, mas também pra conversar sobre o desmatamento e os 
efeitos que geram para as pessoas.  

É importante destacar que esta parte da atividade se solicita uma forma de 
resposta escrita, mas pode ser utilizada a Prancha de CA, LIBRAS e que 
pode ser respondida oralmente. Pode-se utilizar o alfabeto móvel também 
(feito de material reciclável- tampinhas de garrafa ou de outras tampas 
plásticas) para montar as respostas e depois escrevê-las(se tiver condição)  

O adulto deve fazer a audiodescrição da tirinha para o estudante cego, 
citando detalhes como cores, formas, figuras, expressões, ações, 
emoções, paisagens e a cena retratada, personagens e significados. O 
registro da resposta pode ser feito através de Braille, editor de texto, 
oralmente, ou com auxílio de uma régua guia que delimita o espaço da 
escrita. 
 

6º) Observe o cartaz e responda às questões.  

a. Qual o objetivo do cartaz? Que alimentos você identifica no cartaz? Escreve 

os nomes deles. 

7º) Qual a importância de uma alimentação saudável? 

 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, Sugerimos o jogo: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/monstroComeFruta/ que aborda o 
tema de alimentação saudável, onde a criança aprende brincando. 

 

 

 

 



8º) Leia o texto a seguir e responda às questões.  

a. Onde eram vendidos os folhetos de cordel? 

b. Como eram vendidos os folhetos de cordel? 

c. Esses folhetos falavam sobre quais assuntos? 

d. Para ficar informado das notícias, você usa que meios de comunicação?  

ORIENTAÇÕES: Além das orientações já citadas, destacamos a 
importância de contextualizar as questões na realidade da criança de forma 
acessível. 

Sugerimos esse canal, “Cordel em Libras”, para o estudante surdo tomar 
contato com o gênero literário da questão:  

https://www.youtube.com/channel/UCnawbM63PmSZpPnNWktq7AA 

Esse outro vídeo é um exemplo de cordel acessível para surdos e cegos: 
“A chegada de Lampião no Céu”: 
https://www.youtube.com/watch?v=KQChyvNe2Ac 

Crianças com deficiência intelectual ou autismo podem se beneficiar desse 
vídeo onde um cordel é narrado com apoio visual: 
https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ 

 

9º) Pedrinho é uma criança que adora novidades. Ele fez uma 
pesquisa com seus amigos do 4º ano sobre lugares que gostariam 
de ir. Observe o resultado da pesquisa na tabela abaixo e responda 
às questões.  

a. Qual o local de maior preferência? 

b. E o de menor preferência? 

c. Quantos estudantes responderam à pesquisa? 

 

 



ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, sugerimos que antes de 
realizar a atividade  o(a)Estudante assista ao vídeo deste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6U1YDIvs8mw, que trata do trabalho 
com tabelas.  

A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder a 
questão, uma vez que a torna acessível não só para estudantes cegos mas 
para todos os demais. Para mais detalhes, ver artigo abaixo: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_i
sabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: gráfico construído com quadrados de papel de diferentes texturas e 
cores. 

 

10º) Pedrinho está ansioso para ir ao parque e planejou com seus 
pais que, se o isolamento social acabar em outubro, ele iria brincar 
com os amigos. Observe o calendário e responda às questões. 

a. Ele combinou de ir ao parque no primeiro domingo. Que data 

será?  

b. No dia seguinte da ida ao parque, ele irá para escola. Qual dia da 

semana será? 

c. Quantas semanas completas tem o mês de outubro? 

d. O último dia do mês de outubro será em que dia da semana? 

 



ORIENTAÇÕES: Sugerimos que antes de realizar a atividade  o(a)Estudante 
assista ao vídeo deste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O0BtOsCaH0w e 
https://www.youtube.com/watch?v=ZG6BKjygNTI (Libras), que trabalha 
com o tema calendário; os vídeo ajudará na compreensão do assunto 
trabalhado.  

O estudante pode utilizar seu quadro de rotinas para simular as situações 
trazidas pela questão e entender o contexto da mesma.  

Também é interessante utilizar um calendário interativo, seja um de EVA 
ou outro material concreto, seja um em formato digital, mas onde a criança 
possa manipular palavras e números para melhor fixar os conceitos e 
processar o raciocínio: 

Exemplo de calendário interativo concreto: 

https://maeligada.com.br/calendario-infantil-como-usar-e-como-fazer/ 

 

Exemplo de calendário interativo digital (jogo): 

http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=co
mputer 

 

Que tal fazer uma versão em Braille desse calendário? 

https://www.brindesdemais.com.br/produto/remind/calendario-
permanente-de-madeira-box-de-acrilico-calendario-permanente-
produzido-em-madeira-compensado-natural-de-4-mm-com-base-de-
acrilico-formato/191693 

 

 

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. 


