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      BLOCO DE ATIVIDADES 18 – 4º ANO   

 

Atividade:   

ESPORTE E CIDADANIA. 

 

Leia o texto a seguir e respondas às questões 1 e 2. 

1º) Com base no texto acima, quais pessoas eram excluídas da prática esportiva em 
algumas modalidades, como o futebol? 

2º) De acordo com o texto, o futebol é um esporte só para homens? Justifique sua 
resposta.  

3º) O texto apresenta o nome de algumas mulheres medalhistas em olimpíadas.                                                                                                      
Escreva, nas linhas abaixo, os nomes delas e em qual esporte elas concorreram.  

Orientações: 

Para que o/a estudante possa responder as questões é necessário que ler e entender o 
texto. Caso ela não possa realizar a leitura, um adulto poderá ajudá-la, seja através da 
interpretação em Libras, seja através da acessibilidade do texto em Braille, ou usando 
aplicativos de leitura óptica, como o EyeFy, que foi desenvolvido no Brasil e promete 
auxiliar a vida de pessoas que possuem problemas de visão. O aplicativo utiliza técnicas 
avançadas de inteligência artificial e aprendizado de máquina para reconhecer textos e 
efetuar a leitura deles em voz alta, o que permite maior autonomia não só para pessoas 
com problemas de visão, como também para aquelas não alfabetizadas. 

O funcionamento dele é bem simples: ao executar o programa, o app acessará a câmera 
do celular e então é só apontar a lente para o texto desejado, segurando o dedo sobre a 
tela por alguns segundos. Ao soltar o dedo, o aplicativo reconhecerá o texto no quadro e o 
lerá em voz alta. O EyeFy já está disponível para download na Play Store e estará 
na App Store. 

Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.alphamob.aie&hl=en_US&gl=US  

Essas questões poderão ser respondidas através de desenhos, de forma oral,  com apoio 
do alfabeto móvel, utilizando a Língua Brasileira de Sinais – Libras, Braille, ou utilize 
pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa (já sugeridas em outros Blocos de 
atividades). O adulto poderá contribuir sempre registrando o momento em que o/a 
estudante realiza sua atividade. 

 

4º) Para que você cresça saudável e possa praticar todos os esportes que gosta, é 
preciso, ao nascer, tomar todas as vacinas. O cartão de vacina é um direito de 
todo/a estudante. Nele, também existem informações pessoais. Peça para o/a 
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seu/sua responsável o seu cartão de vacina, procure as informações a seguir e 
registre nos espaços em branco o que se pede.  

a) Com quantos quilos você nasceu? 

b) Quantos centímetros você media ao nascer? 

c) Qual foi a primeira vacina que você tomou? 

5º) As vacinas que você já tomou até hoje protegeram contra quais doenças? Se 
necessário, pergunte a alguém de sua família e registre a resposta nas linhas a 
seguir.  

Orientações: 

Professor/a, oriente o responsável a permitir que o/a estudante tenha acesso ao seu 
cartão de vacinação. Se ele/ela for cego/a ou ter baixa visão acentuada não tem 
problema, ela pode sim manusear, folhear e o adulto ler as informações para ela. Os 
registros das respostas seguirão as orientações anteriores. 

Sempre incentive o/a estudante a fazer por si mesmo/a as atividades propostas, com ou 
sem auxílio de recursos da tecnologia assistivas, considere sempre várias formas de 
resolução da atividade (escrita, oralidade, Libras, escrita Braille, ou através das pranchas 
de comunicação alternativa aumentativa tradicional ou digital), no catálogo temos várias 
sugestões de comunicação alternativa aumentativa, entre no site e conheça os 
instrumentos, estão todos a disposição da aprendizagem dos/das estudantes. 

 

6º) Agora, que tal escrever um pouco sobre seu bairro? Pesquise com seus 
familiares e responda às questões. 

a) Qual o nome do seu bairro? 

b) No seu bairro tem alguma quadra de esporte ou espaço para práticas 
esportivas? 

c) Onde você costuma praticar atividades físicas? 

d) Que esportes são praticados no seu bairro? 

e) Escreva os nomes de esportes que você conhece. 

Orientações: 

Sabemos que nesse tempo de pandemia é complicado para algumas famílias saírem com 
o/a estudante no bairro para que ela veja, sinta, ouça ou vivencie algo dentro do contexto 
solicitado pela atividade do 6° quesito. Sendo possível, sem expô-lo/la a qualquer tipo de 
risco à sua saúde, será muito significativo para que ela, tomando as medidas preventivas. 

Sugerimos também que o/a estudante tenha acesso ao Google Street View, que permite 
que o usuário acesse mapas de 2007 e faça comparações com a versão atual dos 
registros em vários países. Sendo assim, é possível ver as mudanças do seu próprio 
bairro, acompanhar o andamento de construções, ou visualizar antes e depois de lugares 
afetados por grandes tragédias naturais ou guerras, por exemplo. 

Link: 

https://mapas-earth.com/mapa/?k=google%20street%20view&gclid=EAIaIQobChMIv-
O7lPyT7AIVlIaRCh0ipgB0EAAYASAAEgJD-vD_BwE  
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7º) Observe a imagem abaixo e escreva os nomes dos esportes que você reconhece 
que são praticados no seu bairro. 

8º) Observe a história em quadrinhos e responda. 

a) Qual esporte Mônica está jogando? 

b) Por que será que Mônica está jogando sozinha? 

c) Você conhece o temperamento dela? Como a Mônica se comporta? 

9º) Desenhe e escreva o nome de dois esportes coletivos, ou seja, que precisam da 
participação de mais de uma pessoa.  

Orientações: 

Depois de serem realizadas as descrições da imagem e da história em quadrinhos, para 
facilitar os registros das respostas das questões de 7 a 9, além das orientações 
anteriores, podemos usar tecnologia assistiva e o app Aboard é excelente, pois consiste 
numa prancha de comunicação alternativa e aumentativa que permite a construção de 
frases através do clique em imagens subdivididas nas categorias ações, qualidades, 
pessoas, alimentos, roupas, sensações, lugares, perguntas, objetos, cores, animais, 
partes do corpo e tempo. Após elaborar frases, os usuários poderão clicar em um ícone 
que verbaliza as palavras/frases. Há também um modo de respostas rápidas (sim, não, 
até logo etc.), e sugestões de categorias para completar a frase.  

Link: https://educatecifrj.wordpress.com/aboard/ 

 

10º) O futebol é um dos esportes mais populares e praticado no mundo. Ele exerce 
grande influência na sociedade brasileira, sendo o que mais desperta interesse 
entre as pessoas. Observe o quadrinho e responda. 

a) Que esporte eles estão praticando?  

b) O que aconteceu com André quando Cebolinha passou a bola para ele? 

c) O que Cebolinha quis dizer com “Vá num pé e volte no outro.”? Marque um 
(X) na opção correta. 

(    ) Vá jogando.               (    ) Vá rápido.              (    ) Vá pulando. 

d) O que André entendeu quando Cebolinha falou “Vá num pé e volte no 
outro.”? 

Orientações: 

Novamente será necessário que um adulto faça a descrição dos quadrinhos para o/a 
estudante cega ou que tenha baixa visão. Não temos esse quadrinho em vídeo com 
audiodescrição, o que ajudaria muito na realização da atividade, mas podemos deixar 
neste espaço uma sugestão de playlist da Turma da Mônica com várias histórias com 
audiodescrição que podem ser vistas por todos os estudantes, salvo os surdocegos.  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=lj6VYyHn_Zg&list=PLWduEF1R_tVZlO-
3FBtQRJgyoWLc1pXek  - Audiodescrição – Turma da Mônica – O espantalho (Turma da 
Mônica) 

Professor/a, incentive o/a estudante a fazer sozinho/a as atividades propostas com ou 
sem auxílio de recursos da tecnologia assistivas e considere sempre várias formas de 
resolução para a atividade (escrita, oralidade, Libras, escrita Braille, ou através das 
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pranchas de comunicação alternativa aumentativa tradicional ou digital), no catálogo 
temos várias sugestões de Comunicação Alternativa Aumentativa, entre no site e conheça 
os instrumentos, estão todos a disposição da aprendizagem dos/das estudantes e são 
gratuitos 

 

     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. 

           


