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   BLOCO DE ATIVIDADES 18 – 3º ANO 

 
Atividade:   
 
ESPORTE E CIDADANIA. 
 
1º) Observe a imagem abaixo e responda às questões. 
 

Descrição da imagem:  
Cinco crianças vestidas com roupas utilizadas em algum tipo de 
esporte e um pássaro voando sobre elas brincando com peteca. 
A primeira menina está usando maiô e óculos de natação.  
A segunda menina usa bermuda e camisa apropriada para jogar 
voleibol e está com uma bola de vôlei. 
O terceiro menino está com roupa de time do Brasil (amarelo e 
verde) e brincando com bola de futebol. 
A quarta menina está com saia e blusa utilizada em jogo de tênis 
e com uma raquete na mão.  
E o quinto é um menino com bermuda e camisa, usando um 
boné virado para o lado, com uma bola de basquete. 

 
Orientações: 
Primeiramente, o adulto deve realizar a descrição das imagens, pois a criança cega ou com 
baixa visão acentuada precisará entender o desenho para responder as três perguntas a 
seguir  Os registros poderão ser feitos com apoio de prancha de comunicação alternativa, 
Libras, Braille, a resposta pode ser verbalizada pela criança, ou até mesmo através de 
desenho, caso ela apresente dificuldade para registro escrito, seja por não estar 
alfabetizada ou ter mobilidade reduzida nos membros superiores ou não tê-los. 

 
2º) No bairro onde Felipe mora vai haver, no domingo, o Futebol da Comunidade, 
com o objetivo de divertir a família e arrecadar fundos para a reforma da quadra 
poliesportiva.  
Para isso, será cobrado um valor simbólico de R$ 2,00 por cada ingresso. Observe o 
cartaz ao lado e responda ao que se pede. 
 
Orientações: 
A sugestão de adaptação segue a mesma linha de raciocínio do quesito anterior: descrição 
detalhada da imagem para as crianças cegas ou com baixa visão acentuada, caso não seja 
possível o uso da lupa, só que evidenciando as informações do evento para que o/a 
estudante consiga responder as perguntas da melhor maneira possível. Com relação à 
última questão envolvendo operação matemática, sugerimos o uso de material dourado ou 
outros objetos concretos como tampinhas de garrafa pet, palitos de picolé, pedrinhas, etc. 
O soroban é um ótimo recurso para os alunos cegos, caso possuam.   
 
 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
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3º) A quadra de uma escola municipal do Recife fica aberta durante o fim de semana 
e assim os estudantes podem usá-la para praticar esportes. Encontre, na imagem 
abaixo, algumas figuras geométricas e pinte-as de acordo com a legenda. 
 
Orientações: 
Terá dificuldade para realizar essa questão os/as estudantes cegos/as. Sugerimos que 
essa planta da quadra seja ampliada em folha à parte e colocada em alto relevo com uso 
de cola (colorida ou não), cordão. Abaixo temos a imagem de um exemplo de maquete tátil 
de uma quadra de futebol com legenda ao lado. Algumas crianças não poderão pintar as 
formas geométricas por questões visuais ou motoras, mas elas podem identificá-las e 
responder oralmente. 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
https://unibheducacaofisica.wordpress.com/2014/06/12/maquete-tatil/ 

 

Neste endereço, temos um vídeo com as formas geométricas em Libras. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ULx-1_J8Wwk - FORMAS GEOMETRICAS 
LIBRAS, Aprendendo em Casa  (Professora Raquel) 

 
4º) Felipe e seus amigos foram à quadra da escola jogar futebol. O jogo começou às 
14h. 
a) Marque um X no relógio que representa o horário marcado.  
b) Sabendo que uma partida de futebol tem dois tempos de 45 minutos com intervalo 
de 15 minutos entre o primeiro e o segundo tempo, a que horas Felipe e seus amigos 
saíram do ginásio? Represente o horário nos relógios abaixo.  
 
Orientações: 
 
O adulto poderá utilizar um relógio de brinquedo para trabalhar as horas, desses de 
plástico ou madeira, caso a família tenha. Se não, poderá usar o relógio de pulso de 
alguém da família ou um de parede e explicar a leitura das horas. 
Sugerimos  jogos variados, inclusive trabalhando o assunto das horas como estes 
indicados nesse endereço: 
 
Link: https://www.digipuzzle.net/pt/jogoseducativos/horas/ (Digipuzzle) 
 
A imagem abaixo é um print de parte da tela deste site de jogos mostrando alguns 
assuntos abordados de forma lúdica: 
 
 
 
 
 

Descrição da imagem:  
Maquete tátil de campo de futebol com legendas 
também táteis para identificação das partes do 
campo. 

https://unibheducacaofisica.wordpress.com/2014/06/12/maquete-tatil/
https://www.youtube.com/watch?v=ULx-1_J8Wwk
https://www.digipuzzle.net/pt/jogoseducativos/horas/


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5º) Guilherme e Pedrinho combinaram de ir ao estádio ver o jogo de futebol. Também 
foram com eles Bruno e seu pai, Omar.  
Observe a tabela de preços ao lado e responda. 
 
a) Sabendo que os três meninos pagam meia entrada, quanto eles pagariam para 
ficar na arquibancada?                                                          
b) Se os meninos resolvessem assistir ao jogo nas cadeiras, quanto gastariam?  
c) O pai de Bruno, seu Omar, não é estudante e por isso paga a entrada inteira. 
Quanto os quatro vão pagar, se todos comprarem ingressos para as cadeiras? 
 
Orientações: 
Para o/a estudante resolver essas situações-problema precisa entender sobre sistema 
monetário e as operações matemáticas, inclusive a noção de “metade” (50%). É importante 
utilizar objetos concretos e não apenas dinheiro de “brinquedo”. Estudantes cegos/as 
também podem utilizar o soroban para facilitar a contagem e chegar nos resultados, tendo 
o adulto como leitor das questões, caso não lhe seja possível ter o material escrito em 
Braille. 
Esses objetos concretos podem ser aqueles que a família disponibilizar.  
Temos no YouTube a playlist de uma professora bilíngue de São Paulo chamada Doani 
Emanuela Bertan, com várias aulas acessíveis em Libras, inclusive de Matemática. Essas 
aulas servem para crianças surdas ouvintes. 
 
Link: https://www.youtube.com/channel/UCtlGkfOCk5Wc1IhU9W5h05A  - Sala 8 
 
Os registros das respostas podem ser feitos de acordo com a condição de cada criança, 
como já orientado em blocos e atividades anteriores, seja usando recursos de baixa ou alta 
tecnologia. 
 
6º) Circule quais cédulas eles usariam para pagar o valor acima (resposta da letra C) 
e escreva-o por extenso (como se lê). 
 
Orientações: 
A imagem das cédulas para alguns/algumas estudantes podem estar muitos pequenas e 
sem acessibilidade visual, principalmente para quem tem baixa visão. Sugerimos utilizar 
“dinheiro de brinquedo” ou desenhar ampliado as imagens das cédulas e, se possível, 
imprimi-las. 

Descrição da imagem: 
Cópia da tela inicial do site sobre jogos educativos, 
contendo várias gravuras, fichas com palavras, onde 
o usuário escolherá que tipo de jogo escolherá. 

https://www.youtube.com/channel/UCtlGkfOCk5Wc1IhU9W5h05A%20%20-%20Sala%208


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

Estudantes cegos/as podem aprender a identificar as notas pelo tamanho e moedas pelos 
formatos e detalhes diferentes. 
Caso o/a estudante apresente dificuldade seja motora ou cognitiva para escrever por 
extenso os valores de cada cédula, a resposta pode ser oral ou com apoio de prancha de 
comunicação alternativa ou alfabeto móvel. 
 
7º) Seu Manoel reuniu as crianças, na quadra do bairro, e criou um jogo chamado 
“bola voadora”. Ele explicou a regra do jogo aos meninos. 
 
a) Para que serve a regra de um jogo?  
b) Todo esporte possui regras que devem ser seguidas. O que deve acontecer  com o 
jogador que não obedecer às regras?  
c) Temos regras para várias atividades, até mesmo para as brincadeiras. Pense em 
uma brincadeira ou um esporte que você conhece e escreva, nas linhas abaixo, as 
regras para participar. 
 
Orientações: 
Professor/a, caso o/a estudante não seja alfabetizado/a ou o material não esteja acessível 
em Braille para o/a estudante cego/a, sugerimos que o adulto leia as regras e os registros 
das respostas de cada questão e que sejam realizados de acordo com a condição 
apresentada pelo/a estudante. Dependendo da pergunta, poderá desenhar a resposta. 
Além do uso de Libras ou Braille. 
Para crianças com Altas Habilidades e que gostam de aprofundar seus conhecimentos, 

sugerimos este link  

https://www.youtube.com/watch?v=qCL0hKP6C2o – Para que servem as regras de jogo?”. 

(Khan Academy Brasil)  

 
8º) Uma das principais regras de todos os esportes diz respeito à boa convivência 
durante as atividades esportivas. Observe a imagem abaixo e escreva que regra 
poderia ser essa e como poderíamos obedecê-la. 
 
Orientações: 
A imagem precisará ser descrita e, dependendo do grau da baixa visão do/a estudante, ser 
ampliada em folha a parte ou escurecida com piloto/hidrocor preto. 
O registro da resposta seguirá as orientações já colocados nas questões e blocos 
anteriores. 
 
9º) Que palavras você usaria nas situações abaixo. 
 a) Chegou atrasado a um evento 
 b) Recebeu um presente de um parente  
    c) Vai solicitar algo a um amigo  
    d) Precisa interromper uma conversa  
 
Orientações: 
Professor/a, dependendo da necessidade específica apresentada pelo/a estudante, você 
poderá escolher qual forma de registro será a mais indicada. 
Sugerimos também serem feitas fichas simples, que podem ser escritas à mão, em negrito, 
tamanho ampliado para ser acessível e se possível, com imagens. O/A estudante pode 
apontar a palavra ou pegar a ficha e mostrar ao adulto identificando a palavra à frase lida. 
Veja alguns exemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qCL0hKP6C2o
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  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. 

           

OBRIGADO DESCULPE 

POR FAVOR 

COM LICENÇA 

OBRIGADA 

Descrição da imagem: 
Quatro formigas, cada uma com uma 
aparência diferente, com balões em forma de 
coração cada um com uma palavra escrita 
dentro, por favor, desculpe, obrigado e com 
licença. No alto acima de todas está escrito 
palavrinhas mágicas. 


