
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Atividade –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).  
 

1°) Como podemos classificar o texto lido? Assinale X na resposta correta.  

2º) Procure, no texto, as palavras que rimam e escreva-as nas linhas 
abaixo. 

3º) Escolha um trecho do texto que descreve como é o campo e o centro 
urbano. 

a) O campo, cidade rural -  

b) O centro, zona urbana -  

ORIENTAÇÕES:  

A sugestão de vídeo a seguir é sobre as diferenças entre zona rural e a zona 
urbana, com acessibilidade em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk 

Também é importante para esse estudante ter uma compreensão do gênero 
textual trabalhado, no caso, um poema. Sugerimos como complemento nesse 
sentido o seguinte vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ – 
está acessível em Libras. 

 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 12 
Anos Iniciais – 3º ano



O estudante cego deve ter acessibilidade através de um texto que possa ser lido 
através de leitor de telas, o que deve ser incentivado desde o início de sua 
alfabetização, e através da audiodescrição pormenorizada das imagens.  

Após a leitura do texto é interessante que o adulto tenha uma conversa sobre o 
ensinamento adquirido através do texto, sempre contextualizando na realidade 
da criança para depois responder as questões referentes a ela. O mesmo poderá 
responder de forma oral, contanto que o adulto registre através de áudio ou 
vídeos. 

 

4°) As imagens abaixo são de obras produzidas por Tarsila do Amaral, uma 
importante pintora brasileira. Observe-as e responda às questões a seguir. 

a) Qual dessas obras representa a zona rural? Justifique sua resposta.  

b) Alguma das pinturas de Tarsila do Amaral se parece com o lugar onde 
você mora? Qual imagem? Comente. 
 
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. 
 
Segue, a título de exemplo, a audiodescrição da obra “ABAPORU”, de Tarsila 
do Amaral: https://www.youtube.com/watch?v=R6vIpaLgD0c , mas o professor 
deve adequar a audiodescrição ao vocabulário da criança. 

 

c) Pinte um quadro bem bonito com a paisagem do lugar onde você mora.  

ORIENTAÇÃO: A criança deve ser incentivada a fazer ela mesmo o registro com 
o auxílio de Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e 
não ópticos, órteses funcionais, facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.), mas 
quando isso não for possível, ela pode responder de forma oral ou por sinais de 
Libra, braile ou comunicação Alternativa Aumentativa e o adulto auxilia o registro, 
que também pode ser feito por meio de colagens, áudios, fotos, vídeos, etc. 

Outra possibilidade é a elaboração de tela tátil com massa de modelar, como 
mostrado no Link: https://www.youtube.com/watch?v=ENFDz03FYzg, caso o 
estudante não tenha a massa de modelar em casa, pode ser feita a massa de 
modelar caseira segue a receita no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Dw4OktkVI8. 

Neste vídeo é possível ver outras técnicas que podem ser utilizadas para 
confecção de tela tátil: https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk 



Através do DESENHAR PAINT FREE, também pode ser realizada esta 
atividade, para ter acesso ao aplicativo, busque no catálogo games e sites 
Assisitivos já indicado anteriormente 

 

5°) Leia as palavras do quadro abaixo e procure, no caça-palavras, o que 
podemos encontrar na zona rural.  

O Caça-palavras pode ser ampliado ou ter suas letras coladas em negrito, ou 
contornadas com piloto hidrocor preto para pessoas com baixa visão. Pode ser 
transcrito em cartolina ou em ofício para facilitar que se encontre as palavras 
solicitadas. Substituindo o caça-palavras, sugerimos que o adulto leia com a 
criança as palavras que devem ser encontradas em cartões acessíveis em Braille 
ou em um alfabeto móvel com as letras recortadas. 

A atividade pode ser adaptada para 
“complete/descubra as palavras”, com as palavras 
em quadradinhos, tendo apenas algumas letras e 
criança pode completar. Sempre colocando as 
palavras que estão sugeridas pela tarefa. 

O estudante cego pode trabalhar o vocabulário em células Braille: 

 

 

 

Descrição da imagem: cartão com a palavra “ANIMAIS” 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. 

 

6º) Como lemos anteriormente, o trigo é a matéria-prima do pão. Observe 
as imagens e organize a sequência do caminho que mostra o processo por 
que passa o trigo até ser transformado em pão e chegar à nossa casa, 
enumerando de 1 a 6. 

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. 

As imagens da atividade ou as disponíveis neste Link:  

https://www.pinterest.at/pin/15129348722457161/ 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.  

 animais 



 

7º) Você já ouviu falar na lenda da Cuca? Que tal conhecer essa 
personagem através da arte? Observe esta outra tela de Tarsila do Amaral, 
que retrata a Cuca. Leia o texto e, em seguida, responda às questões. 

ORIENTAÇÕES: Lembramos que o adulto deve fazer a audiodescrição da obra, 
conforme explicado anteriormente, para o estudante com cegueira ou a 
audiodescrição.  

Sugerimos a contação da história que está neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cLjNrLpxIsE ( Contação de história). Para os 
estudantes, em especial para o estudante Cego. O adulto deve fazer a 
audiodescrição das imagens. 

A mesma história encontra-se neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQsXPisePJw – Mas com Acessibilidade  
em Libras. O que favorece a aprendizagem dos estudantes Surdos. 

Além das orientações anteriores sugerimos que sejam feitos cartões com as 
imagens dos personagens baseadas na história do Sitio do Pica Pau Amarelo. 
As imagens para os cartões podem serem encontrados em: 
https://www.google.com/search?q=sitio+do+picap%C3%A1u+amarelo+desenh
o&tbm=isch&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR806BR806&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwijr9KY0ajrAhUmF7kGHUsFDJ4QrNwCKAB6BQgBE
MoB&biw=1324&bih=640 

Outra forma de trabalhar os elementos artísticos da questão é a proposta do  
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=pt88mny6YUM, onde os estudantes 
podem fazer a releitura da Tela de Tarsila do Amaral – A CUCA.  

É interessante realizar com os estudantes a atividade sugerida no vídeo só que 
de forma a tornar a releitura da obra acessível, onde o desafio será a utilização 
de materiais diversos, que favoreçam a leitura de pessoas Cega.  

8º) Agora, que tal contar para alguém da sua família, da forma como você 
souber, a Lenda da Cuca, que está retratada nessa pintura de Tarsila do 
Amaral?  

ORIENTAÇÕES: É importante levar em consideração sempre as orientações 
anteriores, além delas sugerimos o registro através do editor de texto, em braile, 
oralmente com o registro através de vídeos, ou através de pranchas de 
comunicação Alternativa Aumentativa (físicas ou digitais). 

Para estudantes com altas habilidade sugerimos os aplicativos: MÁQUINA DE 
BANDA DESENHADA DOS DESENHOS ANIMADOS (COMIC STRIP 
MAKER), PRODUZINDO TEXTOS ambos disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos, que podem ser baixados no site do portal da Educação do Recife. 



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 

 
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. 


