
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Atividade –VIDA RURAL E VIDA URBANA 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Nessa atividade, sugerimos o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ekbTYF_I8-M acessível em Libras. Nele 
teremos a história: “O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE”, onde serão 
abordadas as diferenças da zona rural e zona urbana, que é o tema principal 
do bloco de atividades. 

Para os estudantes Surdos, se utilizará a Libras. Caso a criança ainda não tenha 
domínio da Libras é importante estimular e ofertar sempre novas formas de 
enriquecimento vocabular em Libras para a mesma. 
 
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 
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 
 
 
 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

BLOCO DE ATIVIDADES 12 
Anos Iniciais – 2º ano



PEÇA A AJUDA DE UM ADULTO PARA LER A FÁBULA ABAIXO 

1º) RESPONDA AO QUE SE PEDE: 

a. QUAL O TÍTULO DA FÁBULA? 

b. NO TEXTO, O RATO DO CAMPO MORA 

c. EM SUA OPINIÃO, QUAL O MELHOR LUGAR PAPA MORAR: NA CIDADE 
OU NO CAMPO? 

AGORA, QUE TAL CRIAR UM NOME PARA CADA RATINHO? 

ORIENTAÇÕES: Para crianças com surdez pode ser utilizado o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ekbTYF_I8-M - acessível em Libras, 
sobre a vida na zona rural e a zona urbana, embora este vídeo possa ser utilizado 
com todos os estudantes. 

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. 

É importante que o estudante Cego desde cedo faça uso de leitores de Telas; 
Deve-se fazer a acessibilidade da imagem, digitando a descrição para que ele 
possa ler com um leitor de telas ou fazendo a audiodescrição. Ele poderá 
responder oralmente, apontar ou marcar o local indicado com auxílio de réguas 
guias que delimitam o espaço da escrita e com Braille. 
 
 
2º) LEIAS AS TIRAS ABAIXO. PINTE DE AZUL O QUE REPRESENTA A VIDA 
URBANA E, DE VERDE, O QUE REPRESENTA A VIDA 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 com 
temas da natureza. Fonte:  

https://1plus1plus1equals1.net/2019/05/pond-life-
nomenclature-free-3-part-cards/ 

 

 

3º) LEIA E ORGANIZE, NA TABELA, AS PALAVRAS ABAIXO, DE ACORDO 
COM OS ESPAÇOS EM QUE É MAIS COMUM ENCONTRARMOS:  

ORIENTAÇÕES: A atividade de classificação pode ser feita com cartões com 
imagens tiradas de jornais e revistas, ou mesmo com desenhos ou brinquedos 
que representem as palavras. 
 
Caso a apresentação visual da questão se mostre confusa para o estudante, 
pode-se reelaborar de maneira mais objetiva, da seguinte forma: 
 
RIACHO         (    ) espaço urbano           (    ) espaço rural 
 
SHOPPING    (    ) espaço urbano           (    ) espaço rural 
 
CARROÇA     (    ) espaço urbano           (    ) espaço rural 

Para estudantes surdos é necessário ampliar seu vocabulário em sinais de 
Libras, sugerimos esse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-
Gk  para trabalhar os sinais das palavras da atividade em questão que deve ser 
utilizado com estudante ouvintes também. . Pode-se utilizar os seguintes 
aplicativos: o HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, descritos no 
catálogo games e sites assistivos do Portal da Educação com endereço 
eletrônico já citado anteriormente.  

4º) CIRCULE OS ALIMENTOS QUE SÃO PRODUZIDOS NA ZONA RURAL. 

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). 



 

Descrição da imagem: cartão com um cacho com bananas amarelas 
e a palavra banana escrita embaixo da imagem. 

 

 

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)  

Sugerimos 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) 

 

5º) MARINA E SEU IRMÃO MORAM NO INTERIOR E VIERAM PASSAR AS 
FÉRIAS NA CIDADE DO RECIFE. OBSERVE AS FIGURAS DOS LUGARES 
QUE ELES VISITARAM E DEPOIS LIGUE-AS AOS NOMES 
CORRESPONDENTES. 

ORIENTAÇÕES: O adulto colabora fazendo a audiodescrição da imagem, e a 
criança responde da forma mais adequada à sua forma de se comunicar e 
realizando o registro, que pode ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc. 

 

 

 

Descrição da imagem: cartão com a palavra “TEATRO” escrita em Braille. Esse recurso pode ser 
utilizado pelo professor, que imprime o cartão com em Braille e faz a punção dos pontos ou 
destaca os pontos em relevo para o treino tátil. 

 

      BANANA 

 teatro 



Para as crianças Surdas, o uso de Libras é indicado, mesmo que seja apenas 
os sinais referentes as imagens, sem formação de frases, caso ainda estejam 
em processo de aprendizagem da linguagem. Sugerimos o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=GsymlOJZUbQ (sinais de locais públicos) – 
Libras. 

Caso a criança apresente mobilidade reduzida nos membros superiores, que 
dificultem o ato de ligar, ela pode realizar esta atividade com o auxílio de uma 
prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa ou com o uso de Tecnologias 
Assistivas. 

 

6º) OBSERVE OS PREÇOS DOS INGRESSOS DE CADA LUGAR QUE 
MARINA E SEU IRMÃO VISITARAM. 

a. QUANTOS REAIS OS DOIS GASTARAM PARA IR AO TEATRO? 

b. ELES PAGARAM A ENTRADA DO TEATRO COM UMA NOTA DE R$ 50,00. 
MARQUE O VALOR QUE CORRESPONDE AO QUE RECEBERAM DE 
TROCO. 

ORIENTAÇÕES: Sugerimos que a criança assista ao vídeo indicado para depois 
realizar a atividade https://www.youtube.com/watch?v=Ay53t2apy-4 e 
https://www.youtube.com/watch?v=mzxHo6tC4Sc acessível em Libras. A partir 
do vídeo, se faz interessante um momento de conversa com a mesma para que 
ela compreenda melhor o tema trabalhado no vídeo.  

Deve-se proporcionar a atividade o mais concreta possível para estudantes 
Cegos, Autistas, com Deficiência Intelectual, assim como, todas as crianças no 
processo de alfabetização matemática, sendo assim sugerimos a utilização de 
materiais pedagógicos manipuláveis, como os citados no link: 
https://www.soescola.com/2017/08/jogo-do-sistema-monetario.html 
 

Também é possível trabalhar o conteúdo através de jogos online como este: 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/matematica/quanto-custa/ 

 

Com estudantes Cegos sugerimos trabalhar com os mesmos utilizando as 
moedas e cédulas reais, pois este tipo de atividade irá ajudar a desenvolver-se 
nas atividades de vida diária. 
 

7º) LEIA O NOME DAS PROFISSÕES ABAIXO E PINTE AQUELAS QUE SÃO 
PRÓPRIAS DA ZONA RURAL.  

ORIENTAÇÕES:  



Indicamos este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk 
(acessível em Libras), para relembrar a aula sobre a zona rural e zona urbana. 
E este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=V2dPGiwVyI8 para 
contextualizar com apoio visual o conteúdo da questão. O adulto deve fazer a 
audiodescrição do vídeo. 

Para realização desta atividade, além das orientações dadas, acrescentaremos 
o uso de libras para crianças surdas, trabalhando o sinais das palavras usadas 
na atividade. Que pode ter o apoio do aplicativo HAND TALK, descrito 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 

Poderá ser respondida com o apoio de  pranchas de Comunicação Alternativa 
Aumentativa (físicas ou digitais) para crianças com dificuldades de motricidade 
fina ou paralisia cerebral (PC); também poderá ser respondida oralmente, desde 
que o adulto auxilie o registro, que também pode ser feito por meio de áudio, 
fotos, vídeos, etc. 

8º) AS FIGURAS A SEGUIR CONTAM UMA HISTÓRIA. NUMERE-AS 
SEGUINDO OS ACONTECIMENTOS RELATADOS NAS TIRAS ABAIXO. 

ORIENTAÇÕES: A atividade não é adequada a crianças Cegas, as quais devem 
trabalhar a orientação espaço-temporal por outras formas, o que normalmente é 
trabalhado através de técnicas de orientação e mobilidade. 

Para estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores as cenas 
podem ser recortadas e a cada frase lida por ele ou com o apoio do adulto, e ele 
pode indicar qual cena está relacionada, seja de forma oral, apontada, colando 
as frases na ordem certa, etc.  

No Link: https://br.pinterest.com/pin/727542514777833597/ há A imagens 
utilizadas na questão acima, que podem ser transformadas em cartões para o 
apoio visual e trabalho com sequência temporal. Esse apoio visual pode e deve 
ser utilizado também pelos estudantes Autistas, com Deficiência Intelectual ou 
Surdos.  

 

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. 


