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      BLOCO DE ATIVIDADES 19 – REGIÕES BRASILEIRAS E SUAS COMIDAS 
TÍPICAS - 3º ANO 
 

Atividade: 1°) Agora que você já conhece os nomes dos estados do Nordeste, com 

base no texto e seguindo as pistas abaixo, preencha a tabela com os estados e as 

siglas correspondentes. 

Orientações: Esta atividade poderá ser apresentada de forma mais prática em fichas onde 
os Estados e as Siglas correspondentes  podem ser apresentadas numeradas e/ou  já 
cortadas, e os estudantes possam fazer a correspondência pelas formas geométricas e/ou 
pela correspondência numérica,  onde a criança segue as orientações para identificar os 
Estados e sua respectiva sigla.  

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. No caso 
do(a) estudante com cegueira pode-se ainda contornar todas as formas com barbante, lã, 
etc., assim como a escrita Braille também deve estar presente, para que ele faça a 
correspondência pelo tato e realize a leitura através do Braille. 

 O(a) estudante Cego deve ser incentivado desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor de telas para celulares (GOOGLE 
TALK BACK – para celulares com sistema Android) e computadores (NVDA), este último 
está disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da 
Educação: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

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, jogos e aplicativos, etc.). Mas quando isso não for possível ela pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou Comunicação Alternativa e 
Aumentativa. O adulto poderá colabora fazendo o recorte das formas e poderá ainda 
colaborar no registro da realização da atividade, que pode ser feito através de gravação de 
áudio, vídeos, fotos, etc. e enviar posteriormente ao(a) professor(a). 

É importante que os(as) estudantes aprendam Libras, que é nossa segunda Língua, para 
isto indicamos o vídeo que está no link abaixo para ampliação do vocabulário de sinais de 
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Libras. https://www.youtube.com/watch?v=LW1bmaDINBU  (Estados da Região Nordeste 
em Libras) – Daylandia Moura. 

Atividade: 2°) Responda às questões. 

a) Cite o nome de três comidas típicas do Nordeste feitas de milho.  

b) Em outros estados a mandioca também é conhecida como aipim. Mas em 

Pernambuco ela recebe outro nome. Que nome é esse? 

Orientações: Se o(a) estudante Cego não fizer uso ainda de leitores de Telas, se faz 
necessário que o adulto faça a audiodescrição da imagem contida nesta questão assim 
como a leitura do texto. Também é possível a construção de um mapa tátil da região 
trabalhada, utilizando vários tipos de materiais (grãos, areia, tecidos, papeis com texturas 
diferentes, etc.). 
O(a) estudante também poderá aprender mais sobre esta Região Brasileira utilizando o 
GEOATLAS – GEOGRAFIA DO BRASIL, aplicativo que está no link citado na questão 
anterior do catálogo de games e sites assistivos do Portal da Educação. Este aplicativo se 
utilizado com TALKBACK (leitor de tela para Android) possibilitará ao(a) estudante, acesso 
a audiodescrição das imagens, caso não utilize o talkback o(a) estudante poderá acionar o 
botão de leitura que reproduzirá os textos apresentados em áudios. 
 
Outra forma também de apresentar a região é através do apoio visual (imagens, fotografias, 
retratos, etc.) que podem utilizar a pesquisa feitas na internet também, ou mesmo através 
de uma conversa com o(a) estudante para que ela seja estimulada a indicar as comidas 
conhecidas pela família. O apoio visual favorece a aprendizagem de todos os estudantes 
em especial os Autistas, com Deficiência Intelectual e também os surdos.  
Sugerimos os links abaixo para ampliação do universo vocabular de sinais em Libras.  
https://www.youtube.com/watch?v=OH1louaoycc (4 Comidas Típicas da Região Nordeste 
– Libras) – Letícia Cunha. 
https://www.youtube.com/watch?v=7MdyKzOv-58 (Comidas Típicas Festas Juninas em 
Libras) – Sheyleni Rodrigues. 
 
Essa atividade solicita as respostas das questões de  forma escrita, mas elas também 
poderão ser respondidas através da escrita Braille, em Libras, de forma oral, ou mesmo 
através do uso de pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa (tradicional ou digital) 
- LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VÍRNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E 
DISCUSSÃO todos estão disponíveis no catálogo  do Portal da Educação anteriormente 
citado. 

Atividade: 3º) De passeio pelo Nordeste, Juliana e sua família visitaram uma feira de 

comidas típicas.  

Ficaram encantados com tanta variedade de sabores e resolveram provar essas 

delícias. Calcule quanto eles gastaram na barraca de Seu Severino. 

Observe a tabela de preços.  

a) O pai de Juliana, Sr. Antônio, comprou uma porção de sururu e outra de vatapá. 

Quanto ele pagou? 

https://www.youtube.com/watch?v=LW1bmaDINBU
https://www.youtube.com/watch?v=OH1louaoycc
https://www.youtube.com/watch?v=7MdyKzOv-58
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b) Dona Célia, mãe de Juliana, quis provar o sarapatel. Gostou tanto que comprou 

duas porções. Quanto ela pagou?  

c) Juliana comprou um acarajé, uma canjica e uma cocada. Quanto ela gastou?  

d) No total quanto os três juntos gastaram na barraca de Seu Severino?  
 

Orientações:  Para realização  destas questões, para um estudante Cego é interessante 
que o adulto faça a leitura do texto e apresente uma tabela adaptada com os nomes e 
valores na escrita Braille caso o(a) estudante faça uso da escrita, ou faça a leitura do 
enunciado e das questões para que o estudante faça as operações matemáticas e as 
registre seja de forma escrita ou oralmente.  
Na alfabetização matemática é importante a utilização do material concreto, o uso de 
diversos materiais concretos é valioso para TODOS os estudantes não só os com 
deficiência. Indicamos o uso do material Dourado, assim como 
Sugerimos a leitura desses artigos sobre o uso de materiais concretos no ensino da 
matemática: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica/article/view/200848-2/25948 (Material 
Concreto: Uma estratégia Pedagógica no ensino e aprendizagem de matemática.)  
 
https://videira.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/27/2018/09/5-O-USO-DO-MATERIAL-
CONCRETO.pdf (O uso de material concreto no ensino da matemática em turma do 5º ano 
do Ensino Fundamental). 
Outro recurso que pode e deve ser bem explorado aqui para trabalhar essas questões é o 
uso do dinheiro de brinquedo, realizar a “compra e fazer os pagamentos” vai contextualizar 
bem as crianças. Para se tornar lúdica a atividade pode-se colocar as imagens dos 
alimentos a serem comprados (Pista visual) e o dinheiro para o pagamento (material 
concreto). 
Com o(a) estudante Cego é importante o uso de notas de dinheiro verdadeiras, para que 
ele desde cedo utilize a sua percepção tátil para identificar as notas e moedas. Fazendo 
isto estaremos trabalhando não só o conteúdo matemático (neste caso Adição/subtração) 
mas estaremos também trabalhando Atividades de Vida Diária – AVD, que também são de 
extrema importância na vida de uma pessoa Cega ou Baixa Visão! 

Atividade: 4º) Leia o texto abaixo e, em seguida, faça a correspondência, 

identificando a comida típica a cada estado da Região Norte. 

Orientações: É interessante levar em consideração todas as orientações anteriores. 
Sugerimos  que após a leitura do texto (com ou sem o auxílio de recursos da Tecnologia 
Assistiva – TA, ou com o auxilia de um adulto o(a) estudante possa responder fazendo 
correspondências de pistas visuais (pistas com os nomes dos Estados da Região Norte do 
Brasil – Em Braille e em português) e pistas com as imagens da comida e seu respectivo 
nome. Pode transformar em um joguinho de pares (NOME DO ESTADO + IMAGEM DO 
ALIMENTO).  
Essa atividade também poderá ser respondida de forma oral, com uso da Libras ou de 
pranchas de Comunicação alternativa aumentativa como já indicado anteriormente. 
Estimule sempre a ampliação vocabular dos sinais de Libras, para auxiliar neste sentido 
recomendamos o vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=DhUE_Txxm6I 
(ESTADOS DA REGIÃO NORTE EM LIBRAS) -Daylandia Moura. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica/article/view/200848-2/25948
https://videira.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/27/2018/09/5-O-USO-DO-MATERIAL-CONCRETO.pdf
https://videira.ifc.edu.br/wp-content/uploads/sites/27/2018/09/5-O-USO-DO-MATERIAL-CONCRETO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DhUE_Txxm6I
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Também é possível a construção de um mapa tátil da região trabalhada, utilizando vários 
tipos de materiais conforme indicado na 2ª questão. Com o(a) estudante Cego(a) é 
importante considerar a resposta escrita em Braille ou oral. O adulto deverá registrar a 
atividade através de vídeos chamadas e/ou vídeos a ser enviados ao(a) professor(a), leve 
em consideração a utilização do GEOATLAS para conhecer melhor esta Região.  

Atividade: 5°) Observe as imagens abaixo que mostram dois pratos típicos da região 

Centro-Oeste. Eles têm o nome bem diferente, não é? Você sabe quais os 

ingredientes principais dessas duas receitas? Que tal fazer uma pesquisa e 

descobrir?  

 
Orientações:  Essa atividade vai ser bem atraente para as crianças pois para encontrar as 
respostas desta atividade ela precisará fazer uso da tecnologia para pesquisar essas 
comidas típicas da região Centro-Oeste. É importante proporcionar aos estudantes os 
recursos da Tecnologia Assistiva necessários para que o mesmo faça uso de computadores 
(mouses adaptados, leitores de telas com várias formas de acionamentos, uso de tablets, 
captadores de áudio de celulares para o Google, etc. A forma do registro pode ser escrito, 
oral, Braille, Libras ou pranchas de Comunicação Alternativas Aumentativas (tradicionais 
ou digitais). 

Atividade: 6°) Na Região Centro-Oeste está localizada a atual capital do Brasil. 

Orientações: Enrique o vocabulário de sinais de Libras de seus estudantes através do 
vídeo que está neste link: https://www.youtube.com/watch?v=3r-IODF67iM (ESTADOS DA 
REGIÃO CENTRO-OESTE EM LIBRAS) – Daylandia Moura. 

A atividade poderá ser respondida na forma escrita, oral, Libras, Braille ou com uso de 
pranchas de comunicação como já mencionado na orientação anterior. 

Também é possível a construção de um mapa tátil da região trabalhada, utilizando vários 
tipos de materiais conforme indicado na 2ª questão. Com o(a) estudante Cego(a) é 
importante considerar a resposta escrita em Braille ou oral. O adulto deverá registrar a 
atividade através de vídeos chamadas e/ou vídeos a ser enviados ao(a) professor (a), 
lembramos também a possibilidade de uso do GEOATLAS. 

Atividade: 7°) Responda de acordo como o texto acima. 

a) A culinária do Rio Grande do Sul sofreu influência de quais países e culturas? 

b) Você já experimentou algum desses pratos?  

Quais? 

c) Quais os nomes dos outros estados da Região Sul?  
 

Orientações:  Para enriquecimento do repertório vocabular dos sinais em Libras sobre o 
tema desta questão aconselhamos este  vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=POXq2zXY4XU (ESTADOS DA REGIÃO SUL EM 
LIBRAS) – Daylandia Moura. Amplie o vocabulário de todos os(as) estudantes em Libras, 
afinal nossa segunda Língua é a Libras! 

https://www.youtube.com/watch?v=3r-IODF67iM
https://www.youtube.com/watch?v=POXq2zXY4XU
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É pertinente levar todas as orientações anteriores em consideração. Em especial no que 
se refere a forma de executar a atividade, a mesma indica uma resposta de forma escrita, 
mas poderá também ser realizada com a escrita Braille, Respostas em Libras, oral ou 
através das pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa já informada anteriormente. 
 
Outra preocupação importante é que seja feito sempre a audiodescrição das imagens e a 
leitura dos textos pelo adulto, caso o estudante não utilize o leitor de telas. 
 
Também é possível a construção de um mapa tátil da região trabalhada, utilizando vários 
tipos de materiais conforme indicado na 2ª questão. Com o(a) estudante Cego(a) é 
importante considerar a resposta escrita em Braille ou oral. O adulto deverá registrar a 
atividade através de vídeos chamadas e/ou vídeos a ser enviados ao(a) professor(a). Outra 
forma é utilizar o GEOATLAS para ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre a 
Região trabalhada. 

Atividade: 8°) Agora, complete a cruzadinha com os ingredientes da feijoada em 

destaque. 

Orientações: Professor(a) esse tipo de atividade é inapropriado para estudantes Cegos, 
como também apresenta muitos comandos, o que acaba gerando dificuldades 
desnecessárias para estudantes autistas e/ou com Deficiência Intelectual executarem. 
Sugerimos que esta atividade seja substituída por jogos com o tema trabalhado, no catálogo 
acima mencionada temos o ESTADOS DO BRASIL- OS MAPAS, CAPITAIS E BANDEIRAS, 
onde os(as) estudantes aprendem deforma lúdica e tem um quiz bem interessante a ser 
jogado por eles. Neste mesmo catálogo temos o QUIZ DE GEOGRAFIA, que indicamos 
para estudantes com Altas Habilidades. 
 
Nos links a seguir temos várias sugestão de jogos cmo alternativa para trabalhar os 
conteúdos: 
 https://rachacuca.com.br/passatempos/x-tudo/5/estados-do-brasil/ (ESTADOS DO 
BRASIL) – Rachacuca. 
 
https://plenarinho.leg.br/diversao/jogos/jogo_memoria_estados/ (JOGO DA MEMÓRIA – 
ESTADOS E CAPITAIS). Plenarinho. Leg.br 
 
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=7&jogo=Jogos%
20das%20Capitais%20do%20Brasil (JOGOS DAS CAPITAIS DO BRASIL) – Educação 
Dinâmica. 
 
Sugerimos o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A5iuTbbYg6w (ESTADOS DA 
REGIÃO SUDESTE EM LIBRAS) – Daylandia Moura para colaborar no enriquecimento do 
vocabulário de sinais de Libras de todos os estudantes. 
 
Também é possível a construção de um mapa tátil da região trabalhada, utilizando vários 
tipos de materiais conforme indicado na 2ª questão ou aprender sobre a região estudada 
neste quesito através do GEOATLAS. Com o(a) estudante Cego(a) é importante considerar 
a resposta escrita em Braille ou oral. O adulto deverá registrar a atividade através de vídeos 
chamadas e/ou vídeos a ser enviados ao(a) professor(a). 
 

https://rachacuca.com.br/passatempos/x-tudo/5/estados-do-brasil/
https://plenarinho.leg.br/diversao/jogos/jogo_memoria_estados/
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=7&jogo=Jogos%20das%20Capitais%20do%20Brasil
https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=7&jogo=Jogos%20das%20Capitais%20do%20Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=A5iuTbbYg6w
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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. 
 
 

           


