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      BLOCO DE ATIVIDADES 19 – REGIÕES BRASILEIRAS -COMIDAS TÍPICAS - 5º 
ANO 

Atividade: 1º) Observando o mapa da Região Nordeste, circule o estado de 
Pernambuco e os nomes das comidas que você conhece. 

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.) e fazendo os contornos com barbante. Não esqueça de utilizar legenda 
(inclusive em 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 
 
O(a) estudante também poderá aprender mais sobre esta Região Brasileira utilizando o 
GEOATLAS – GEOGRAFIA DO BRASIL. 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. 
 
As comidas citadas nos textos devem ter associadas ao seu nome também 
imagens/fotografias delas já prontas para servi como pista visual. Este 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. 

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 
Libras. https://www.youtube.com/watch?v=LW1bmaDINBU  (Estados da Região Nordeste 
em Libras) – Daylandia Moura. 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
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Essa atividade solicita a resposta da questão através da coordenação motora fina o que 
pode dificultar a realização da mesma por pessoas que tenham a mobilidade de membros 
superiores  comprometidas, por isto sugerimos que possa  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: 2º) Escolha uma comida típica que você conheça e, em seguida, escreva 
o nome dela e faça o desenho. Pesquise como ela é preparada e não esqueça de 
relacionar os ingredientes e o modo de fazer da sua receita.  

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. 

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. 

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, assim como os elementos a serem 
utilizados como medidas). Ou imagens de encartes de supermercados, ou imagens da 
internet, que precisam ser audiodescritas para os mesmos. 

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. 
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Atividade: 3º) De acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, que alimentos eram 
consumidos pelos indígenas? 

Orientações:  É pertinente incentivar o uso de leitores de telas por parte dos(as) estudantes 
Cegos(as), desde o início de sua escolarização para que possa ter autonomia em suas 
atividades escolares e de vida diária. Mas caso o(a) estudante não utilize o recurso, o adulto 
deverá fazer a leitura do texto para o mesmo. 
 
Essa atividade poderá ser realizada através da escrita Braille, da escrita em Língua 
Portuguesa, em Libras, oralmente ou através de usos de cartões de imagens (pode ser 
ofertado vários cartões com a imagem e o nome de alimentos contendo os citados no texto) 
para que o(a) estudante indique como sua resposta a questão. 
 
Para contribuir na ampliação do vocabulário de sinais de Libras sugerimos os links abaixo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yBos0bAIPCk&feature=youtu.be (VERDURAS E 
LEGUMES EM LIBRAS) – Minutos Especiais. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VHoPIjyvGcc&feature=youtu.be (FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES EM LIBRAS) – Kelly Alflen. 
 
https://www.youtube.com/user/HandTalkTV/search?query=legumes (#HUGOENSINA 13 – 
SINAIS DE FRUTAS EM LIBRAS) – Hand Talk. 

Atividade: 4º) De acordo com a lenda da Mandioca, responda: 

a. Qual é o nome da menina que deu o nome a planta que é símbolo de alegria e 
abundância para os índios?  

b. Segundo o texto acima, qual a origem da palavra mandioca? 

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 LENDA DAMANDIOCA: 
https://open.spotify.com/episode/3lCPHZMM5fUGdymAqXaPdt?si=J7YFer8kTna5-
wRvArPyQg (EPISÓDIO DE PODCAST – A LENDA DA MANDIOCA, HISTÓRIA CONTADA) 
– Fafá conta Podcast. 

Da mesma forma indicamos o vídeo abaixo que apresenta a Lenda da Mandioca: 
https://www.youtube.com/watch?v=xZFbXiJr-Q8 (HISTÓRIAS EM LIBRAS – A LENDA DA 
MANDIOCA) – TV CES. 

Neste link temos a Lenda da Mandioca, que poderá ajudar a fazer pistas visuais que 
ajudarão na compreensão da história e na resolução das questões sobre a Lenda da 

https://www.youtube.com/watch?v=yBos0bAIPCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHoPIjyvGcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/HandTalkTV/search?query=legumes
https://open.spotify.com/episode/3lCPHZMM5fUGdymAqXaPdt?si=J7YFer8kTna5-wRvArPyQg
https://open.spotify.com/episode/3lCPHZMM5fUGdymAqXaPdt?si=J7YFer8kTna5-wRvArPyQg
https://www.youtube.com/watch?v=xZFbXiJr-Q8
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Mandioca: https://www.youtube.com/watch?v=eQdEEWdDVEg&t=78s (A LENDA DA 
MANDIOCA) – TV TINDOLELÊ. 

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, assim como, com o auxílio das pistas visuais, onde o(a) aluno(a) escolhe e indica 
como resposta as questões elencadas acima. 

Atividade: 5º) Leia o trecho do texto e responda a seguir. 

a. De acordo com o texto, qual o principal alimento utilizado pelos índios na 
preparação de diversos pratos apresentados? 

b. Que pratos típicos (tradicionais) são citados no texto? 

c. Você ou alguém de sua família já comeu algum prato típico (tradicional) citado no 
texto? Se sim, qual/is? 

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. 

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 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: 6º) A região Centro Oeste tem uma diversidade de espécies de animais 
(jacarés, seriemas, peixes-pintado, porcos-do-mato, capivaras, macacos, etc.). 
Identifique alguns animais que aparecem no mapa e que são utilizados nos pratos 
típicos dessa região, escolha um e escreva suas características (ambiente que vive, 
como se reproduz, do que se alimentam...). 

Orientações: Professor(a) indicamos os links a seguir  para enriquecer 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 e neste outro link: 
https://www.youtube.com/watch?v=I2rTOEQNZcA (CLASSIFICADORES DE ANIMAIS) – 
Instituto Phala. 

O(a) estudante também poderá aprender mais sobre esta Região Brasileira utilizando o 
GEOATLAS – GEOGRAFIA DO BRASIL, aplicativo que está no link já citado neste Bloco 
de atividades, do catálogo de games e sites assistivos do Portal da Educação. Este 

https://www.youtube.com/watch?v=eQdEEWdDVEg&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=3r-IODF67iM
https://www.youtube.com/watch?v=I2rTOEQNZcA
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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. 
Também é possível a construção de um mapa tátil da região trabalhada, utilizando vários 
tipos de materiais. 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). 

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

Atividade: 7º) Observe o mapa da Regiões Norte e Sul e seus pratos típicos, e 
responda ao que se pede. 

a. Quantos estados tem na Região Norte? 

b. Quantos estados tem na Região Sul?  

c. Qual região tem maior extensão (tamanho)?  
Orientações:  Para resolução destas questões sugerimos que o(a) estudante utilize o 
aplicativo GEOATLAS – GEOGRAFIA DO BRASIL, assim como, trabalhem também com   
mapas táteis das duas regiões que favorecem a todos os estudantes uma vez que ajuda a 
percepção  sensorial  e  lúdica de todos não só do(a) estudante Cego. 

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. 
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! 
 
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, 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. 

d. Escolha uma comida típica da região norte ou da região sul, pesquise sobre ela, 
como ela é preparada e escreva a seguir. 

Orientações:  Essa atividade vai ser bem prazerosa pois para as crianças realizar esta 
atividade ela precisará fazer uso da tecnologia para pesquisar comidas típicas das regiões 
indicadas no enunciado da questão. 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.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DhUE_Txxm6I
https://www.youtube.com/watch?v=POXq2zXY4XU
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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 conforme já recomendado. 

Atividade: 8º) A Região Sudeste tem uma grande variedade de comidas típicas, 
algumas tiveram contribuições indígenas. Observe a imagem da Região Sudeste e 
responda.  

a. Quantos e quais são os estados da Região Sudeste?  

b. De acordo com a imagem, que comida representa o estado de Minas Gerais? 

c. Circule uma comida típica da Região Sudeste que também é conhecida na Região 
Nordeste. 
 
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. Esse aplicativo pode 
ser utilizado por todos os estudantes. 
 
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 o link abaixo para ampliação do universo vocabular dos sinais em Libras  de 
todos os estudantes o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A5iuTbbYg6w (ESTADOS 
DA REGIÃO SUDESTE EM LIBRAS) – Daylandia Moura. 
 
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). 
 
     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=A5iuTbbYg6w

