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Vacinação 

Você já tomou alguma vacina? Vamos conhecer um pouco sobre as 
vacinas, sua importância e como nos protegermos de algumas doenças. 
Vamos lá?  

Acesse o link  https://www.youtube.com/watch?v=LGJXqJY2VCA e 
assista ao vídeo.  

Agora, pegue o seu material escolar! Vamos fazer uma atividade, 
refletindo um pouco sobre o que assistimos. 

 

ORIENTAÇÃO: 

Como as crianças do 5º ano são maiores, sugerimos este link 
https://www.youtube.com/watch?v=Ap6v6xda9jk que tem um vídeo com 
acessibilidade em Libras falando sobre a importância da vacinação de forma 
jornalística e bem explicativa.  

É importante que os pais permitam que a criança manuseie o seu cartão e 
vacina e conversem sobre as anotações que estão no documento, inclusive 
explicando que para eles serem matriculados, uma das exigência no ato da 
matrícula é entregue uma cópia do cartão para comprovar que a criança está 
com a vacinação em dia. 

Os registros das respostas irão depender da habilidade do estudante. Eles  
podem precisar de ajuda de adulto para que as informações fiquem acessíveis 
e eles possam responder da melhor forma possível e com autonomia, seja 
através de desenho, com engrossador, com apoio de alfabeto móvel, de forma 
oral, com auxílio de pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização da 
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Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares, utilizando pranchas de 
comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK. 
 
O estudante surdo também pode responder por meio de sinais de Libras. 
 
O estudante cego pode responder com escrita em Braille, ou convencional com 
auxílio de Tecnologias Assistivas, como editores de texto ou réguas guia que 
delimitam o espaço da escrita. 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o recurso citado: 
https://www.researchgate.net/publication/327079816_A_regua_da_inclusao_no_processo_d
e_aprendizagem_de_pessoas_com_deficiencia_visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem: homem utiliza régua guia para escrever seu nome em um 
papel. 

 
 
Para as crianças que gostam de atividades manuais, sugerimos o vídeo “Como 
fazer Capa simples - caderneta de vacinação E.V.A.”.  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ayJ_8VpxAPQ 
 
O jogo VACINAX pode ampliar o tema para o estudante: 
https://www.ludoeducativo.com.br/pt/play/vacinax 
 
 

 Lembrem-se que essa atividade é apenas uma sugestão! Fiquem à 
vontade para conduzir o trabalho de acordo com a realidade da sua 
turma.  
 

 Observem o quadro com os Direitos de Aprendizagem e os 
Conteúdos relacionados à atividade. Eles são os mesmos para 
estudantes com e sem deficiência. 

 


