
 

 
 
 

TEMA –VIDA RURAL E VIDA URBANA 
 
 
1º) Leia o poema com atenção e responda ao que se pede.  

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Nesta questão inicial temos um texto intitulado “A paisagem”. É importante ler o texto para 
as crianças cegas, casa não façam uso de 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.  
 
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.magnifyingglass 
 
As crianças surdas ou ainda não alfabetizadas podem ter a ajuda de um leitor. E, no caso 
específico do estudante surdo, é importante incentivar a comunicação por Libras, 
enquanto ele ainda esteja no processo de apropriação da língua.  
 
Além do texto, temos nos próximos quesitos solicitação de respostas escritas. 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. 
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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 

 

RELEMBRANDO E APRENDENDO MAIS! 

 
Em um bloco anterior, já falamos sobre o bairro, o que há nele, como ele é.  Você 
sabia que vários bairros formam uma cidade? 

ORIENTAÇÕES: 
 
Nos quesitos 2 e 3 além das orientações acima, podemos acrescentar a importância de 
contextualizar o conteúdo de vida urbana e vida rural com a vida da criança, inclusive 
conversando sobre os bairros circunvizinhos ao bairro onde reside. Pode ser dado pontos 
de referências para ajudar na compreensão. Isso é especialmente importante para 
estudantes com deficiência visual, que precisam de referências para compreender o 
contexto das paisagens.  
 
Esse vídeo em Libras fala sobre zona rural e urbana:  
https://www.youtube.com/watch?v=ltmyNypw-Gk 
 
Sugerimos ainda esse vídeo para o professor, sobre como explorar o conceito de 
paisagens: https://www.youtube.com/watch?v=qqhMCr6aqNs 
 
 
4º) Observe as figuras abaixo e coloque 1 para a imagem de um local urbano e 2 

para a imagem de um local rural. 

5º) Pense no local onde você mora e faça uma lista com as informações solicitadas 

abaixo.   

Elementos naturais que não 
passaram por transformação 

humana 

Elementos modificados pela ação 
humana 

  

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Nos quesitos 4 e 5 os espaços para marcação e escrita pode ser pequeno para algumas 
crianças, dependendo da sua condição. O mesmo pode responder oralmente as 
questões. Uma alternativa interessante é fazer essa classificação usando  imagens 
colhidas em jornais e revistas locais, ou mesmo na internet, e depois de transformá-las 
em cartões, propor que o estudante as separe e classifique.  



 
Para estudantes surdos deve-se sempre utilizar a Libras, assim como apoio visual. 
 

 

Descrição da imagem: cartões de linguagem com temas da 
natureza. Fonte:  

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

 

 
 
 
 
6º) Observe as imagens e leia as informações.     

Observando as imagens das zonas rural e urbana, leia as informações e registre 

nos parênteses (F) para as afirmativas falsas e (V) para as verdadeiras. 

ORIENTAÇÕES: 
 
O adulto deve fazer a descrição das imagens para a criança cega, citando detalhes como: 
cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e as cenas retratadas, 
personagens e significados. para as crianças cegas ou com baixa visão, no momento da 
marcação das respostas seguir as orientações anteriores. O registro deve seguir as 
orientações já ditas anteriormente. 

 
7º) Você mora em um local rural ou urbano?______________________ 

8º) Você acha que a zona rural depende da zona urbana?___________________.    

ORIENTAÇÕES: 
 
Nessa atividade dos quesitos 7 e 8, a criança pode recortar e colar imagens de jornais, 
fotografias ou desenhar locais do seu bairro que confirmem que ele está na zona rural ou 
urbana. Pode ser colado ou desenhado na parte de trás da folha impressa do bloco de 
atividades. O vocabulário em Libras deve ser incentivado, e a escrita pode ser feita com 
alfabeto móvel. 
 
9º) Observe, com atenção, a pintura de Tarsila do Amaral e responda ao que se 
pede. 
 
Você sabia que existem várias figuras geométricas: círculo, quadrado, triângulo, 

losango, retângulo, trapézio, paralelogramo?  



10º ) Observe a pintura de Tarsila do Amaral e escreva, nas linhas abaixo, o nome 
das figuras geométricas que você consegue identificar. 
 

11º) Use sua imaginação e, utilizando figuras geométricas, represente o local onde 
você mora. Se inspire na obra de Tarsila do Amaral e boa produção.  
 

ORIENTAÇÕES: 
 
Sugerimos que essa atividade seja feita tendo como exemplo a tarefa abaixo: as formas 
geométricas com seus nomes e a criança pode pintar as que tiverem presente na obra da 
artista. Se a criança for cega, ela pode manusear as formas e sólidos geométricos 
concretos (recortados em papel ou EVA) e, a partir da descrição das imagens, ela mostra 
as formas que percebeu estarem na obra. Essa percepção de formas na imagem do 
quadro pode ser feita colando-se barbantes ou usando cola dimensional para contornar as 
figuras.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrição da imagem: Folha com nove formas geométricas e seus nomes abaixo de cada uma. 

 
Pode-se utilizar também, para enriquecimento curricular, o aplicativo   Jogos educativos 
para crianças: formas e contar , que está escrito no catálogo games e sites assistivos 
disponível no link: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.DinoTim&hl=pt_BR 
 
Para as questões 10 e 11, valem 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). As crianças podem fazer colagem com 
essas formas geométricas e montar a figura que simboliza o local onde mora, 
acrescentando desenhos para os detalhes, se quiser e dependendo da sua condição. 



Nesse link, se ensina a confeccionar um jogo com as formas geométricas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mb9_-62PJ_Y 

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 

 
 
12º) Leia as dicas e complete a cruzadinha corretamente.  

ORIENTAÇÕES: 
 
Cruzadinha é uma atividade não acessível para muitas crianças, sejam cegas, com baixa 
visão, alguns Autistas e crianças com paralisia cerebral cujos membros superiores 
apresentam mobilidade reduzida. Enfim, essa questão pode ser modificada, dependendo 
da condição do/a estudante. 

Sugerimos substituir por responder utilizando alfabeto móvel, Prancha de Comunicação 
ou até mesmo oral ou através de desenhos, Libras ou uso do Braille em folha adequada. 

Tem um vídeo que trata sobre Adaptação de Palavras Cruzadas para Alunos com 
Deficiência Intelectual. Ele é longo, mas o professor explica e dá exemplos como fazer 
adaptações significativas. Link: https://www.youtube.com/watch?v=b3jrfq-9g4s. 
 

Além deste, tem uma cruzadinha diferente, que substitui as palavras por figuras... Muito 
bom!  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Myol-gue4g0  
 

 
  
 
 
Descrição da imagem:  
Cartela com três quadros na linha horizontal e três 
quadrados na linha vertical, perfazendo um total de 
nove quadrados. Em cima tem as letras A, B, C. E 
na lateral os números 1, 2 e 3. Nesses quadrados 
serão colocadas as figuras de acordo com as 
palavras que tem do lado direto dos quadrados. 
Cruzadinha estilo batalha naval. 
 
 
 
 

 
 



 
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. 
 


