
 

  
 
 
 
 
 
Tema – VIDA RURAL E VIDA URBANA 

Leia a fábula e responda às questões 1 e 2.    

 
  

O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Nesta questão inicial temos um texto com a uma fábula. É importante descrever para 
as crianças cegas a imagem que está acima do título e ler o texto, caso não tenha 
acesso ao uso do leitor de telas. Mas, havendo a possibilidade de transcrever para 
Braille, é importante que se faça, pois o nosso trabalho é que o estudante tenha o 
máximo de autonomia possível ao realizar essas atividades. Nesse link há a fábula 
em vídeo, que pode ser utilizada para contextualizar e apoiar visualmente a 
compreensão da história: https://www.youtube.com/watch?v=9UUgPqWYhPE . O 
vídeo tem uma narração bem descritiva, e pode ser usado com estudantes Cegos 
também. 
 
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 
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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.magnifyingglas
s 
 
As crianças surdas ou ainda não alfabetizadas pode ter a ajuda de um leitor. E, no 
caso específico do estudante surdo, deve-se estimular a comunicação em Libras, 
mesmo que ele ainda esteja no processo de apropriação desta língua. Nesse link 
tem a fábula acessível em Libras:  
https://www.youtube.com/watch?v=t07HbWmLb6o. 
 
Além do texto com a fábula, temos os dois primeiros quesitos, solicitando resposta 
escrita. A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro com auxílio de 
Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, 
órteses funcionais, facilitador palmar, mas quando não for possível ela pode ser 
utilizar a Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa, Libras ou oralmente,. 
Para estudante com cegueira o registro da resposta pode ser feito através de Braille, 
editor de texto, ou com auxílio de uma régua guia que delimita o espaço da escrita. 
 
A respeito do segundo quesito, lembramos que para crianças autistas é muito 
importante que as perguntas sejam elaboradas objetivamente, com o uso mínimo de 
figuras de linguagem típicas dosditados populares, uma vez que Autistas tendem a 
compreender a Linguagem de forma bastante literal. Deve-se ter o cuidado de 
explicar as expressões de Linguagem cuidadosamente, usando exemplos o mais 
reais e situações o mais concretas possíveis. Deve-se também, pelo mesmo motivo, 
compreender que talvez essas crianças talvez demorem um pouco mais para 
entender e processar o uso dessas expressões no contexto adequado. Para facilitar 
esse processo, recomendamos o uso do recurso das histórias sociais, que tornam a 
compreensão dos comportamentos mais simples de ser visualizados 
 
 
Leia os quadrinhos do Chico Bento, personagem conhecido da Turma da 
Mônica, para responder à questão 3.      
 
ORIENTAÇÕES: 
O adulto deve fazer a audiodescrição das imagens para a criança cega, citando 
detalhes como: cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e as 
cenas retratadas, personagens e significados. O mesmo pode responder oralmente, 
em Braille ou com um editor de texto as questões abaixo relacionadas. 
Para estudantes surdos deve-se sempre utilizar a Libras, além do apoio visual. 

 
 
3º) Na história em quadrinhos que você leu, há uma conversa entre Chico 
Bento e sua namorada, a Rosinha. Chico vive num sítio e tem uma forma 
específica de falar.  Nos espaços abaixo, reescreva as falas das personagens 
dos quadrinhos, seguindo as normas de escrita adequadas.  
 
 
 



ORIENTAÇÕES: 
 
Nesta questão pede para a criança colocar a frase dentro da norma culta de escrita. 
Sugerimos outra forma de registro desta atividade: a criança pode ligar os 
quadrinhos às frases que estão escritas corretamente ou, depois de recortar os 
quadrinhos e as frases, fazer o pareamento. A escrita está em letra bastão, tamanho 
18 e em negrito, facilitando para as crianças que tem baixa visão. O adulto pode ler 
as frases nos quadrinhos e ela ligar para a frase escrita adequadamente. 
 

 

 

 

 

 
 
 

OS BICHOS  

MAIS ENCOLHIDOS! 

AS ÁRVORES  

MAIS 

DESFOLHADAS! 

NO FRIO, OS DIAS 
FICAM MAIS CURTOS! 

MAS O MELHOR         
DE TUDO... 

E NÃO CARECE DE 
MAIS NADA! 

SÓ ESQUENTAR O 
CORAÇÃO! 



 
 
                                      
 
4º) Durante uma semana, Chico Bento juntou 3 dúzias de ovos das galinhas 
para sua família vender na feira. Sabendo que uma dúzia equivale a 12 
unidades, quantos ovos Chico conseguiu juntar na semana?  
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Essa atividade exige conhecimento matemático de soma e multiplicação. Sugerimos 
o uso de material concreto, como tampinhas de garrafas, brinquedos, lápis, etc. O 
objetivo é facilitar o entendimento e a criança conseguir realizar a soma ou a 
multiplicação.  
Esse link tem um vídeo que explica como fazer multiplicação usando o soroban, que 
pode ajudar todos os estudantes, inclusive o com deficiência visual:  
https://www.youtube.com/watch?v=bze1-xZZFQY 
 
 
5º Observe o gráfico que mostra o resultado da produção, em sacas, de alguns 
alimentos em uma fazenda.  
 
ORIENTAÇÕES: 
 
Sugerimos para o gráfico desta atividade seja confeccionado para ser um gráfico 
tátil, cooperando com a aprendizagem de pessoas cegas e até com baixa visão 
acentuada. No link: 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9
/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf encontramos orientação para a confecção de 
gráficos táteis. Como exemplo, temos a figura abaixo: 
 

 
Descrição da imagem: gráfico tátil feito com papelão com 05 colunas em cores e texturas diferentes. 
 
As crianças podem registrar as quantidades da planilha e das questões a seguir 
utilizando o apoio de material dourado. Podem responder oralmente, com ajuda de 

...É SENTIR AQUELE 
CALORZINHO DE VEZ 

EM QUANDO! 



um adulto, colar o número que representa a quantidade, da forma mais adequada 
para ela. É importante que seja ampliado o espaço para que sejam feitos os 
registros escritos, tanto para crianças com mobilidade reduzida  (com 
comprometimento da coordenação motora fina), quanto para crianças com baixa 
visão. As crianças cegas podem utilizar o Braille em papel adequado. 
 
 
Leia a história em quadrinhos abaixo e responda à questão 6.  
6º) Leia as afirmativas abaixo e escreva V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 
 
ORIENTAÇÕES: 
Além das orientações dadas em questões acima, relativas à acessibilidade dos 
quadrinhos para as crianças, destacamos a importância de ser explicado o assunto 
abordado nessas tirinhas, pois a criança precisa compreender o conteúdo para 
poder realizar o registro de cada resposta, que necessariamente, não precisa ser 
com a marcação do V ou F, pois o espaço está pequeno e algumas crianças podem 
apresentar dificuldade no registro, mesmo que utilizem engrossadores. 
 
Sugerimos um vídeo jornalístico que explica a relação existente entre campo e 
cidade: https://www.youtube.com/watch?v=XY1kpTEpuPs 
 
 
7º) Responda ao que se pede. 
8º) Vamos recordar as partes e funções das plantas, enumerando a segunda 
coluna de acordo com a primeira.           
 
ORIENTAÇÕES: 
Sugerimos o uso de materiais concretos e de apoio visual para melhor ilustrar o 
conteúdo, como os exemplos abaixo: 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: material concreto mostrando o desenvolvimento da semente até virar uma 
planta, em miniatura de plástico e feltro. Fonte: https://www.geodessee.com/montessori-botany-
expansion-lesson-seeds/ 
 



 
 
 
 
 
Descrição da imagem: cartões de nomenclatura com as 
imagens das partes das plantas destacadas. Fonte: 
http://thehelpfulgarden.blogspot.com/2012/11/montessori-
botany-nomenclature-set-for.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9º) Na obra “Paisagem com touro”, de Tarsila do Amaral, foram utilizadas 
cores fortes e também podem ser observadas algumas figuras geométricas 
planas. Assinale X no nome das figuras planas que aparecem na pintura.  
 
ORIENTAÇÕES: 
Nas questões 7, 9 e 10 é imprescindível que seja feita a audiodescrição das 
imagens par ao estudante Cego e conversar com a criança sobre os tipos de 
paisagens urbana e rural. Se a criança não conseguir escrever nas linhas (questão 
7) e dentro do espaço dos números (questão 8), ela pode oralizar ou utilizar 
números móveis, a Prancha de Comunicação ou o Braille em folha adequada para 
dar sua resposta, além do uso da Libras. Caso a criança não saiba alguns sinais, 
pode ser ensinado as partes da árvore em Libras:  

 
 

Descrição da imagem: desenho de árvore centralizada com imagens de pessoas fazendo os sinais em 
Libras de cada parte da árvore. 

 



Na questão 9, segue as orientações acima, acrescentando o uso de materiais 
concretos com as formas geométricas em madeira, emborrachado, papelão (esses 
últimos que podem ser confeccionados em casa). 
Nesse link, se ensina a confeccionar um jogo com as formas geométricas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9_-62PJ_Y 
 
10º) Agora é sua vez! Faça uma releitura do quadro de Tarsila do Amaral 
“Paisagem com touro”. Capriche e pinte! 
 

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, adaptadores para lápis de cor e pincéis, 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 áudio, fotos, 
vídeos, etc. 

As respostas também podem ser dadas 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 

 

No mesmo catálogo é descrito o aplicativo PAINT FREE, que também pode ser 

utilizado como alternativa ao registro desta questão. 

Outra possibilidade é a releitura da obra através da 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. 

 

 

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. 
 


