
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

TEMA: CULTURA POPULAR 

 

1°) Leia os textos e responda às questões. 

a) Qual a origem do Maracatu de Baque Virado? 

b) Quem é a personagem central do Macaratu de Baque Solto? 

2º) De acordo com o que você leu sobre o maracatu, escreva as principais 

semelhanças entre o Maracatu de Baque Virado e o de Baque Solto. 

 

ORIENTAÇÃO: 

O professor deve promover a acessibilidade do texto em Libras e fazer a leitura 
para o estudante cego que não utiliza o recurso do leitor de tela. Pode ampliar 
o tema conversando sobre o grupo “Batuqueiros do Silêncio”, formado por 
Surdos que tocam maracatu. Ver reportagem a respeito: 
https://www.youtube.com/watch?v=p1Nc_HC3uJs 

Para estudantes com deficiência intelectual e autismo pode ser relevante ter 
contato com áudios e vídeos complementares para reforçar sua aprendizagem 
sobre o tema. Sugerimos esses: 
https://www.youtube.com/watch?v=gak6dmC6ITM 
https://www.youtube.com/watch?v=d-o_5-KRgzQ 
 
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, 
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órteses funcionais, facilitador palmar, 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 

 

ORIENTAÇÃO: 

3º) O frevo é mais um elemento da cultura popular do Nordeste. Leia o texto 
abaixo e responda ao que se pede. 

a) Em que dia é comemorado o “Dia do Frevo”? 

b) O que é o frevo? 

c) Em 2007, o frevo completou 100 anos. Quantos anos fez o frevo em 

fevereiro de 2020? 

 

ORIENTAÇÃO: 

Além das orientações anteriores, recomendamos que o professor selecione um 
trecho desse vídeo acessível em Libras para incrementar o aprendizado do 
estudante Surdo: https://www.youtube.com/watch?v=0hmf7FiIh7E&t=920s 
 
O mesmo vídeo acessível com audiodescrição:  
https://www.youtube.com/watch?v=Z44UI8j2BjU 
 
Outros vídeos que podem complementar para estudantes que aprendem melhor 
com apoio audiovisual: 
https://www.youtube.com/watch?v=lc_WjFFlK3U 
https://www.youtube.com/watch?v=uo2K59CBcsQ 
 
 
Leia o trecho do cordel abaixo. 
4º) Retire do texto as palavras que rimam e escreva nas linhas abaixo. 

ORIENTAÇÃO: 

No caso do estudante Surdo, deve-se apontar as semelhanças gráficas entre os 
finas das palavras a fim de explicar o conceito de “Rima” na língua fônica, mas 
sem ênfase nesta, uma vez que sua segunda língua é o português escrito (L2). 



5º) Observe a imagem da xilogravura do artista J. Borges e responda às 
questões abaixo.  

a) Que personagens estão presentes na xilogravura acima? 

b) O que o artista quis representar nessa xilogravura? 

c) Você já ouviu falar sobre a seca? Converse com seus familiares e 
escreva, com suas palavras, os motivos que levam pessoas a saírem do 
sertão para morarem nos centros urbanos. 
 

ORIENTAÇÃO: 

Sugerimos que o estudante Surdo possa ter contato com o gênero literário em 
questão com acessibilidade em Libras para melhor compreendê-lo, o que pode 
ser feito através de vídeos como esse: 
https://www.youtube.com/watch?v=FOOVoOeHxhM 

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. 
 

No vídeo a seguir, completamente em Libras, é ensinado a fazer um projeto 
simples de xilogravura usando material reciclável 
https://www.youtube.com/watch?v=l2yhDxJB0vE 

 

6º) Vamos conhecer um artista muito famoso nas festas juninas de 
Pernambuco?  Luiz Gonzaga, também conhecido por Rei do Baião, 
escreveu músicas com ritmos bem conhecidos no Nordeste, como o 
xaxado, o forró, o baião e a quadrilha. Ele exerceu grande influência na 
valorização da cultura popular do nordeste. 

a) Na frase “Mandacaru quando fulora na seca”, qual é o sentido da 
palavra fulora? 

b) A partir da leitura dos trechos abaixo, marque a resposta que indica 

o que estava acontecendo com a personagem central da música. 

7º) Releia o texto “O XOTE DAS MENINAS” e responda à questão.   
 

a) Como é conhecido o longo período sem chuvas no sertão? 

ORIENTAÇÃO: 

Segue vídeo acessível em Libras com interpretação do Xote das meninas: 

https://www.youtube.com/watch?v=2X4dzxkXUAQ 

 



O vídeo que segue pode ajudar estudantes cegos, autistas e com deficiência 

intelectual a compreenderem o contexto, conhecendo melhor o mandacaru. 

Embora não seja audiodescrito, a narração do vídeo é muito precisa e descritiva, 

ao mesmo tempo que tem uma boa qualidade visual: 

https://www.youtube.com/watch?v=fHWnFwAZ1Jo 

 

8º) O texto “LENDA DA COMADRE FLORZINHA” fala sobre algumas ações 
que prejudicam o meio ambiente. Releia o texto e responda ao que se pede. 

a)  Que ação negativa os homens podem causar às matas que desperta 
raiva na Comadre Florzinha? 

b) Comadre Florzinha é uma defensora da natureza. E você, o que 
poderia fazer para proteger o meio ambiente? 

ORIENTAÇÃO: 

O vídeo a seguir, sobre a Comadre Fulozinha tem acessibilidade em Libras e 
com audiodescrição: https://www.youtube.com/watch?v=rRmlpp1IrtM 

 

9º) Faça uma pesquisa entre seus familiares e pergunte quantos conhecem 
as lendas brasileiras a seguir. Preencha a tabela abaixo, pintando 1(um) 
quadradinho para cada lenda indicada. Escolha uma cor para cada pessoa 
entrevistada e escreva ao lado o número de votos de cada lenda.  

Agora, com as informações colhidas na pesquisa, responda às questões. 

a) Quantas pessoas você pesquisou? 

b) Qual foi a lenda mais conhecida? 

c) Quantas pessoas indicaram mais de uma lenda? 

d) Quantas pessoas indicaram apenas uma lenda? 

ORIENTAÇÃO: 

A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de 
responder a questão, uma vez que a torna acessível não só 
para estudantes cegos mas para todos os demais. Para 
mais detalhes, ver artigo abaixo: 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/const
r_graficos_tateis_def_visuais.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. 


