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      BLOCO DE ATIVIDADES 19 – REGIÕES BRASILEIRAS -COMIDAS TÍPICAS - 4º 
ANO 

 

Atividade: 1º) Pesquise com seus familiares a receita de uma comida típica da nossa 

Região Nordeste e escreva a seguir. 

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 comidas 
típicas de nossa região Nordeste. 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.  

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). 

Atividade: 2º) Leia a história a seguir, responda às questões e descubra uma comida 

típica da Região Sudeste, que também é apreciada em várias regiões brasileiras. 

a. Com quem Dona Baratinha iria casar?  

b. Qual o prato preferido do noivo?  

c. Qual o principal ingrediente desse prato?  

d. O que Dom Ratão fez quando voltou para casa?  
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e. O que aconteceu com Dom Ratão?  

 
Orientações:  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. 
 
Caso o(a) estudante Cego não fizer uso de leitores de telas (celular ou computadores) se 
faz necessário tornar a história acessível, para isto indicamos o Podcast abaixo que conta 
a HISTÓRIA DE DONA BARATINHA: 
https://open.spotify.com/episode/7jFBcdGxSahepgVtl9xyNs?si=Sy6hjzDgQpi8w1HqCFd5
LQ (Episódio de PODCAST – DONA BARATINHA, HISTÓRIA CONTADA) – Fafá Conta 
Podcast. 
Da mesma forma indicamos o vídeo abaixo que apresenta o teatro em Libras da 
HISTÓRIA DE DONA BARATINHA: 
https://www.youtube.com/watch?v=tDEI2d7hLvU (EM LIBRAS – TEATRO A DONA 
BARTINHA) – Maria Ângela Oliveira. 
 
Neste link temos a história de Dona Baratinha contada, mas não tem acessibilidade, mas 
pode ajudar a fazer pistas visuais que ajudarão na compreensão da história e na resolução 
das questões sobre a história. 
https://www.youtube.com/watch?v=TRavk8XCIHI&feature=youtu.be (DONA BARATINHA – 
ANA MARIA MACHADO) – UME Aracy Esteves e com a ajuda das pistas visuais 
encontradas no link:  : http://wikidoamarelinho.pbworks.com/f/Dona_baratinha_historia.pdf 
(WIKIDOAMARELINHO) estudantes terão mais facilidade para responder as questões 
relativas ao texto e até mesmo utilizá-las como recursos  para as  respostas. 
 
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) Você gostou do fim da história? Que outro final você escreveria? 

Capriche em sua imaginação e utilize as linhas abaixo para escrever um novo final 

para a história. 

Orientações:  É importante levar em consideração as orientações anteriores para a 
resolução desta atividade, desde a ampliação da fonte do texto para o tamanho adequado 
a percepção visual do(a) estudante com baixa visão; o estímulo ao uso de leitores de telas 
à considerar as possíveis  formas de respostas já elencadas em quesito antecessores a 
este. 
 

Atividade: 4º) Cozinhar é uma arte. Os ingredientes e os temperos são responsáveis 

pelo sabor dos pratos, sejam eles salgados ou doces. Alguns pratos, como a feijoada, 

https://open.spotify.com/episode/7jFBcdGxSahepgVtl9xyNs?si=Sy6hjzDgQpi8w1HqCFd5LQ
https://open.spotify.com/episode/7jFBcdGxSahepgVtl9xyNs?si=Sy6hjzDgQpi8w1HqCFd5LQ
https://www.youtube.com/watch?v=tDEI2d7hLvU
https://www.youtube.com/watch?v=TRavk8XCIHI&feature=youtu.be
http://wikidoamarelinho.pbworks.com/f/Dona_baratinha_historia.pdf
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são conhecidos como típicos da culinária brasileira. Leia, a seguir, a receita e 

responda ao que se pede.  

a. Quantas porções esta receita rende? 

b. Quantos gramas de feijão serão necessários para uma feijoada render 8 porções? 

c. Quanto tempo é necessário para o preparo desse prato?  

Orientações: É importante considerar todas as orientações dadas até este momento, 
assim como, devemos estimular os estudantes Cegos o uso de leitores de telas para 
celulares (GOOGLE TALK BACK – para celulares com sistema Android) e computadores 
(NVDA), este último está disponível no link indicado anteriormente do Site do Portal da 
Educação. Caso o estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um 
adulto faça a leitura da receita, assim como, do enunciado das questões. 

Professor(a) é muito importante que esta receita apresente pistas visuais para estudantes 
Autistas, Surdos, com Deficiência intelectual, pois isto contribuirá para a compreensão do 
conteúdo trabalhado (estas pistas visuais podem ser os ingredientes  caso tenham em casa 
– se tiverem estes ingredientes é importante que os estudantes Cegos possam manipular 
para desenvolver sua percepção sensorial {tato e olfato}. Ou imagens de encartes de 
supermercados, ou imagens da internet, que precisam ser audiodescritas para os mesmos. 

Sugerimos que os(as) estudantes conheçam o Gênero textual Receitas e para isto 
sugerimos o vídeo que está neste link, o mesmo está acessível em Libras, mas se faz 
necessário que o adulto ou o professor em articulação com o professor do Atendimento 
Educacional especializado faça a audiodescrição do mesmo: 
https://www.youtube.com/watch?v=OH9TWcZw0Ok (PORTUGUÊS – GÊNERO TEXTUAL 
– RECEITA – LIBRAS) Sala8. 

Atividade: 5º) Sabendo que o tempo de preparo dessa receita é de 3 horas, se você 

começar a preparar a feijoada às 9 horas, a que horas ela estará pronta? Indique a 

resposta certa, desenhando os ponteiros no relógio. 

Orientações: Professor(a), sugerimos através deste vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=5X0-e8BCcL0 (História Para Ensinar A Ler Horas No 
Relógio Analógico E As Unidades De Medida De Tempo) – Boletim Escolar Online. Que 
traz uma proposta pra iniciar o trabalho com o uso de relógio e aprender as Horas.  
 
Outra sugestão de vídeo para trabalhar as Horas exatas: 
https://www.youtube.com/watch?v=4dhd_1nbk3w (Medidas de Tempo – Horas Exatas) – 
Prof.ª Fabíola Dias. Como já informamos anteriormente as atividades com os objetos 
concretos é sempre uma excelente opção para trabalhar s conteúdo das questões acima. 
Nossa sugestão é que a criança manipule um relógio acessível. “É um relógio totalmente 
inclusivo onde todos poderão desfrutar igualmente do aprendizado.” – Prof.ª Kátia Vila Nova. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OH9TWcZw0Ok
https://www.youtube.com/watch?v=5X0-e8BCcL0
https://www.youtube.com/watch?v=4dhd_1nbk3w
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Fonte: arquivo pessoal professora Kátia Vila Nova. 
Relógio feito com material reciclável -prato para bolo descartável, EVA amarelo, vermelho e verde, ponteiros 
de material maleável que não machuca a criança. 

Esta atividade poderá ser  realizada através do joguinho Aprendendo as Horas que está 
disponível no site da ESCOLAGAMES no link: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer, Onde as 
crianças aprendem através da diversão. 

Sugerimos  sempre  ampliar o vocabulário de sinais em Libras, para auxiliar nesta questão 
sugerimos o vídeo que está disponível no You tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s (Horas em Libras) – Estudando 
Libras. 

Atividade: 6º) Leia o trecho de uma reportagem uma comida típica brasileira e 

responda à questão, marcando X na reposta correta.  

Orientações: Professor avalie as orientações já mencionadas e as leve em conta também 
para a realização desta atividade, pois este tipo de atividade poderá gerar dificuldades para 
estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores. Por tanto considere que a 
mesma possa ser respondida de várias formas escritas, oral, Libras, Braille ou com uso de 
pranchas de comunicação como já foi mencionado anteriormente. 

Atividade: Leia o texto a seguir e responda às questões 7, 8 e 9. 

    7º) Que pratos típicos podem ser preparados a partir dos peixes e crustáceos? 

8º) Qual atividade de subsistência citada no texto é muito comum nas regiões 

litorâneas? Assinale um X na resposta correta.  

9º) De acordo com o texto acima, percebemos que alguns alimentos utilizados em 
comidas típicas regionais são retirados dos rios e mares. É importante reconhecer 
que a água é um recurso natural importante e que precisa ser preservado. Sobre esse 
recurso, leia as afirmativas abaixo e escreva (V) para as verdadeiras e (F) para as 
falsas. 
 
 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s
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Orientações:  Essas questões poderão ser respondidas através de cartões respostas 
(Pista visual), onde o estudante escreva, mostre/aponte o cartão escolhido para completar 
a sentença, oralize, utilize a Língua Brasileira de Sinais- Libras ou a escrita Braille, ou 
mesmo utilize pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa (já sugeridas em outros 
Blocos de atividades) para responder as questões. O adulto poderá contribuir sempre 
registrando o momento em que a criança realize sua atividade e enviando posteriormente 
ao(a) professor(a). 
 
É importante ampliar o vocabulário dos sinais de Libras de nossos(as) estudantes para isto 
sugerimos o vídeo abaixo, é preciso audiodescrever pois o mesmo só está acessível em 
Libras. 
https://www.youtube.com/watch?v=OH1louaoycc&feature=youtu.be (4 COMIDAS TÍPICAS 
DA REGIÃO NORDESTE EM LIBRAS) – Letícia Cunha. 
 
 
     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. 
 
 
 
  
 
 

           

https://www.youtube.com/watch?v=OH1louaoycc&feature=youtu.be

