
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Tema –VIDA RURAL E VIDA URBANA 

VOCÊ VAI CONHECER A REALIDADE DE QUEM VIVE NO CAMPO (ZONA 
RURAL) E DE QUEM VIVE NA CIDADE (ZONA URBANA).  
 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Nessa atividade, sugerimos que o contexto seja complementado pelo vídeo “Na 
roça é diferente!” – Chico Bento – Turma da Mônica 1990. Disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bfx_E3zvnjc e nele será abordado a  
história em quadrinho  que fala sobre as diferenças da zona rural e da zona 
urbana. Esse recurso pode ajudar a compreensão dos conceitos por crianças 
com déficit intelectual.  

Para os estudantes Surdos, se utilizará a Libras. Porém, se a criança ainda não 
tem domínio da Libras, pode-se fazer uso de alguns sinais familiares já 
conhecidos pela criança. A sugestão de vídeo a seguir é sobre as diferenças 
entre zona rural e a zona urbana, com acessibilidade em Libras, que pode ser 
utilizado com todas as crianças. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk  

 
Para os estudantes Cegos, é importante incentivar o uso do leitor de telas, e em 
último caso o adulto faz a descrição das imagens e conversa sobre o assunto 
abordado para favorecer a compreensão e o entendimento por parte dos alunos. 
 
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 
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dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar 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.magnifyin
gglass 
 

1º) MARQUE UM X NA IMAGEM QUE TEM MAIS ELEMENTOS DO LUGAR 
ONDE VOCÊ MORA. 

ORIENTAÇÕES: É importante que o estudante Cego desde cedo faça uso de 
leitores de Telas; o adulto pode colaborar com a criança fazendo a digitação ou 
audiodescrição da imagem, procedendo assim também com o texto. 

No momento de responder as questões acima, para quem tem dificuldade 
motora, a Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa é um recurso muito 
proveitoso para esta tarefa. O estudante surdo também pode responder as 
questões utilizando os sinais de Libras. 

Para o estudante Cego deve ser feita acessibilidade da imagem, digitando-o a 
descrição, para que ele possa ler com um leitor de telas ou fazendo a 
audiodescrição, ele poderá responder oralmente ou através de escrita em Braille. 
 

2º) PINTE DE AZUL AS COISAS QUE SÃO MAIS COMUNS DE SEREM 
ENCONTRADAS NA CIDADE E, DE VERMELHO, AS QUE SÃO MAIS 
COMUNS DE ENCONTRARMOS NA ZONA RURAL.  

ORIENTAÇÕES: Para realização desta atividade, além das orientações dadas, 
acrescentaremos o uso de libras para crianças surdas, cartões de Comunicação 
Alternativa Aumentativa ou cartões de Linguagem. Para crianças com 
dificuldades de motricidade fina ou paralisia cerebral (PC), com rigidez nos 
membros superiores, também é possível fazer a atividade através das pranchas 
de comunicação digitais como o LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, 
VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO descritos no catálogo games 
e sites assistivos do Portal da Educação: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf. 



 

 

Descrição da imagem: cartões de linguagem e miniaturas de 
objetos com o tema de animais da fazenda. Fonte: 
https://www.bestchoicereviews.org/toys/montessori-toys-for-

toddlers/ 

 

 

3º) DESENHE, NO ESPAÇO ABAIXO, A RUA DE UMA CIDADE. EM 
SEGUIDA, ESCOLHA E RECORTE, DA PÁGINA DE RECORTES, FIGURAS 
PARA COMPLETAR O SEU DESENHO. 

ORIENTAÇÕES:  

Sugerimos a utilização de tesouras adaptadas para crianças com mobilidade 
reduzida nos membros superiores. Esta página mostra algumas possibilidades: 
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.html 

Estudantes Autistas ou com Deficiência Intelectual necessitam de atividades o 
mais diretas e concretas possível; é interessante que com este grupo de 
estudantes seja feita uma saída até a rua em que moram mesmo, ou na 
impossibilidade de ir até a rua, verem imagens/fotos da rua em que moram no 
próprio celular .  

Também é possível utilizar o Google Street View, que faz parte do aplicativo 
Google Maps, para fazer um passeio virtual na rua em que mora ou numa rua 
próxima, mas que seja da realidade do estudante. Neste caso seria possível 
imprimir a imagem da rua escolhida pelo estudante. 

É interessante que após esse passeio através das imagens (fotos ou virtual) que 
o assunto converse com a criança sobre os elementos que compõe as imagens, 
para depois passar a desenhar. Se a criança tiver dificuldades motoras nos 
membros superiores e não consegue desenhar, recortar  e colar (se for 
necessário, é pertinente  o uso de tecnologias assistiva como engrossadores de 
lápis, tesouras adaptadas, etc.), sugerimos que ela aponte pra imagens que 
estão no anexo ou utilize a prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa. 

4º) OBSERVE AS IMAGENS E LIGUE AOS SEUS NOMES.  

ORIENTAÇÕES: A criança deve ser estimulada a executar suas atividades de 
forma mais autônoma possível, caso ela não esteja alfabetizada o adulto deve 
estimular a leitura e/ou realiza a leitura para ela. A criança responde da forma 
mais adequada a sua maneira de se comunicar.  



Para as crianças surdas, o uso de Libras é importante, mesmo que seja apenas 
os sinais referentes às imagens, sem formação de frases, associado ao uso do 
alfabeto datilológico. Veja no link: https://www.youtube.com/watch?v=ns-
MylNcEic     

Para o estudante Cego deve ser feita acessibilidade desta atividade, digitando-
os nomes e a descrição das imagens (é necessário que a descrição seja 
enfatizada) para que ele possa ler com um leitor de telas, e poderá responder 
oralmente. Nesta fase é importante que o mesmo seja iniciado a alfabetização 
em Braille também. 

 

 

 

Descrição da imagem: miniatura de plástico de uma galinha ao lado de um cartão com a palavra 
galinha escrita em sinais de Braille. Esse recurso pode ser utilizado pelo professor, que imprime 
o cartão com os sinais de Braille e faz a punção dos pontos ou destaca os pontos em relevo para 
o treino tátil. 

 

5º) LEIA AS PALAVRAS E COMPLETE O QUADRO COM O QUE SE PEDE. 

 
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 Aumentativa, e o adulto auxilia o registro, que também pode ser feito 
por meio de áudio, fotos, vídeos, etc. 
 
Através do aplicativo Hand Talk, amplie o vocabulário de sinais da criança Surda. 
 
É importante para responder à questão um apoio visual, o que pode ser 
importante para estudantes autistas ou com Deficiência Intelectual, ou mesmo 
para as crianças ainda não alfabetizadas, neste caso seria os nomes dos objetos  
escritos em folha maior e recortado letra a letra pra favorecer a contagem (tipo 
um quebra cabeça de letras). Pode também ser utilizado o alfabeto móvel ou 
mesmo as letras que compõe os nomes recortadas de revistas ou jornais. Para 
o registro numéricos, pode ser feito através da escrita dos números 
correspondentes e colagens de palitos ou bolinhas de papel para registrar as 
quantidades. 
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Descrição da imagem: cartão com a imagem de um Cavalo marrom parado entre árvores e as 
letras da palavra cavalo separadas por linhas verticais. 

Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar apps, jogos e sites, 
nossas sugestões são:  ABC AUTISMO, ABC NAS CAIXAS, LER E CONTAR, 
LELÊ SÍLABAS. Todos estão disponíveis no link do Portal da Educação já 
indicado anteriormente. 

 

6º) CONTE QUANTAS FIGURAS EXISTEM EM CADA CONJUNTO E PINTE O 
QUADRADINHO COM O NÚMERO CORRESPONDENTE À QUANTIDADE. 

ORIENTAÇÕES: Além da demais orientações já dadas, é importante a utilização 
de material concreto de apoio (contadores), e de números móveis, que auxiliam 
tanto estudantes Cegos, Autistas como também os estudantes com Deficiência 
Intelectual. Sugerimos que antes de iniciar a atividade assistam ao vídeo que 
está neste Link: https://www.youtube.com/watch?v=RSIfprTWL_g.  

Com este vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=RIhEs2U8XxM – 
podemos trabalhar os números para contagem em Libras. Essa atividade, junto 
com o vídeo, pode ser realizada com todos os estudantes, ampliando o 
vocabulário em Libras de todos. 

Estes vídeos são para auxiliar aos professores e as família a trabalharem a 
contagem junto aos estudantes Cegos de forma a já ir desenvolvendo a escrita 
Braille dos números e colaborar na aprendizagem de contagem de elementos 
https://www.youtube.com/watch?v=qvX38V6N8lI 
https://www.youtube.com/watch?v=p0vHdtLCcTU 

Pode-se utilizar caixas e/ou pregadores de roupas para que o mesmo realize 
contagem, ou qualquer outro material concreto. 



Estudantes com mobilidades reduzida de membros superiores podem realizar a 
atividade através da Prancha de Comunicação Alternativa e Aumentativa física 
ou digital.  

Outro jeito de trabalhar o conteúdo desta atividade é através do DINO TIM: 
JOGOS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS - FORMAS E CONTAR, que se 
encontra disponível no catálogo games e sites assistivos do Portal da Educação 
com endereço eletrônico indicado anteriormente. 

 

7º) ORGANIZE OS NÚMEROS EM ORDEM CRESCENTE (DO MENOR PARA 
O MAIOR) DENTRO DOS VAGÕES DO TREM. 

ORIENTAÇÕES:  

Neste vídeo https://www.youtube.com/watch?v=QIghDIfJY44 temos algumas 
sugestões para trabalhar com o estudantes com deficiências, mas com os 
demais também, utilizando os mesmos materiais concretos vistos no vídeo.  

Sugerimos ainda que com os estudantes com cegueira sejam iniciados na 
alfabetização matemática também em Braille. Conforme os vídeos indicados: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3VOcjVTVQY 
https://www.youtube.com/watch?v=UoSmQvH5rUk .  

Através deste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=g2h8g-uoaiI 
podemos trabalhar o conceito matemático de ordem crescente em Libras, 
atividade esta que poderá ser realizada com todos os estudantes promovendo o 
enriquecimento vocabular em sinais de Libra de todos os estudantes. 

Estudantes com mobilidades reduzida de membros superiores pode realizar a 
atividade através da Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa física ou 
digital. Outro jeito de trabalhar o conteúdo de forma bem lúdica é utilizado os 
jogos. Sugerimos este jogo do site da ESCOLA GAMES, que em contêm níveis 
variados, favorecendo  ao desenvolvimento de estudantes com altas Habilidades 
quando jogado nos níveis mais difíceis Link: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/ . 

 

8º) LEIA A TIRINHA. 

DOS ALIMENTOS ABAIXO, CIRCULE SOMENTE AQUELES QUE VÊM DA 
ZONA RURAL.  

ORIENTAÇÕES:  



Todos os estudantes devem ser encorajados a realizarem suas atividades com 
independência. Uma ideia interessante é que a família disponha alguns 
alimentos mencionados na atividade, para que o estudante possa manipular e 
depois selecionar indicando quais são os oriundos da zona rural.  Dessa forma 
é possível que eles oralizem  ou apontem o solicitado. 

Autistas e estudantes com Deficiência Intelectual podem utilizar os mesmos 
materiais (alimentos concretos) e/ou fichas de apoio com a imagem e o nome do 
alimento para relacioná-los aos da atividade e depois realizarem a atividade de 
forma escrita (circulando os alimentos oriundos da zona rural). 
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Descrição da imagem: Cartão com a imagem de um cacho com bananas amarelas e as letras 
da palavra banana escritas ao lado direito separadas por linhas verticais. 

Para enriquecimento vocabular em Libras de todos os estudantes sugerimos os 
vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=None0NiWMFk 

https://www.youtube.com/watch?v=OnN5-JAJHCo .  

Para desenvolver ainda mais os estudantes de uma forma leve e lúdica 
sugerimos os jogos:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/monstroComeFruta/  
http://www.escolagames.com.br/jogos/frutas/ (nível mais leve)  

e o aplicativo do KHAM ACADEMY no estudo do uso das plantas  na 
alimentação - para estudantes com altas habilidades, pois traz sugestões 
desafiadoras de elaboração e construção de projetos a serem desenvolvidos em 
casa mesmo. Baixe o aplicativo que está disponível no Catálogo games e sites 
assistivos no site do Portal da Educação (ver link em atividades anteriores) 

 

9º) PINTE AS CENAS QUE DEMONSTRAM A FORMA CORRETA DE 
COLOCAR O LIXO.  



ORIENTAÇÕES: Para ampliação do vocabulário em Libras de todos os 
estudantes sugerimos o vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=tp3H1tAfQAo&t=192s – a criança deve 
ser encorajada a fazer ela mesma o registro da atividade, quando isso não for 
possível, ela pode responder de forma oral, por sinais de Libras, Braille ou 
comunicação alternativa aumentativa, e o adulto auxilia o registro, que também 
pode ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc.  

Para estudantes Cegos. Autistas e com Deficiência Intelectual é interessante que 
o adulto faça uma atividade de vida diária ensinando na prática como manejar 
com segurança e higiene o lixo doméstico. 

 

10º) NA VIDA RURAL, O CONTATO COM A NATUREZA E COM OS ANIMAIS 
É MUITO COMUM. VAMOS CONSTRUIR DEDOCHES DE ANIMAIS QUE 
COSTUMAMOS VER COM MAIS FREQUÊNCIA NO CAMPO E BRINCAR À 
VONTADE.  

 
ORIENTAÇÕES: Para que o estudante seja sempre protagonista de sua 
aprendizagem precisamos proporcionar à eles atividades que possam 
desenvolver com autonomia, sendo assim, para a realização desta atividade 
sugerimos a produção de dedoches mas prática para o recorte como a sugerida 
neste link: https://www.soescola.com/2018/09/4-ideias-de-dedoches.html , 
só que com a temática de animais da fazenda. É interessante observar que 
esses exemplos utilizam várias texturas nos mesmos, como fitas, algodão, 
tecidos, botões, lixa, etc. para que os estudantes serestimulados sensorialmente 
de forma ampla, não apenas visualmente. Além do uso de Tecnologias 
Assistivas, sugerimos o uso de modelos cujo recorte seja de execução mais fácil, 
de acordo com o desenvolvimento motor do estudante. 
A exemplo destas imagens: 
 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/442619469634927510/ 

Descrição da imagem: Desenhos de vaca, coelho, cachorro, pato rato e cavalo em formato de 
dedoches para recortar. 



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. 


