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      BLOCO DE ATIVIDADES 17 - 1º ANO 

Atividade:  

SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA 

1º) A IMAGEM ABAIXO MOSTRA PRODUTOS QUE FORAM PRODUZIDOS COM 
AUXÍLIO DE ALGUMA TECNOLOGIA, MAS QUANDO NÃO TIVEREM MAIS USO SE 
TORNARÃO LIXO. OBSERVE O TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DE CADA MATERIAL NO 
MEIO AMBIENTE. 

a. QUAL DOS MATERIAIS ACIMA LEVA MAIS TEMPO PARA SE DECOMPOR NO 
AMBIENTE?  

b. QUAL DOS MATERIAIS ACIMA LEVA MENOS TEMPO PARA SE DECOMPOR?  

Orientações:   

É importante que o/a estudante cego/a seja estimulado/a desde o início de sua 
escolarização a usar leitores de tela para computadores e/ou para celulares - Google Talk 
Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no link abaixo. O adulto poderá digitar as descrições das imagens ou fazer a 
audiodescrição das figuras. 

Link:http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_h
ome/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

É interessante ampliar o vocabulário dos sinais de Libras com todos os estudantes, para isto, 
sugerimos os aplicativos Hand Talk/Librário ambos estão disponíveis no catálogo games e 
sites assistivos do Portal da Educação no link acima indicado. 

Como os estudantes estão em processo de alfabetização, sugerimos que esta atividade seja 
respondida em várias possibilidades, Libras, Braille, oralmente, através de pranchas de 
comunicação alternativa aumentativa e não só a escrita.  

Lembramos sempre que as imagens reais favorecem a todos os estudantes com as mais 
variadas habilidades cognitivas, no reconhecimento e na compreensão dos conceitos. 

Professor, sugerimos que se possível em vez das imagens, utilize os materiais mesmo, a 
manipulação dos objetos, o desenvolvimento sensorial do/a estudante.  

Para complementação da atividade, indicamos o vídeo abaixo, que poderá ser trabalhado 
para todo o caderno: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=L3zaoUaHJhQ – Um plano para salvar o planeta 
(Turma da Mônica) 

2º) OBSERVE A TIRINHA COM ATENÇÃO E RESPONDA ÀS QUESTÕES, MARCANDO 
UM X NA RESPOSTA CORRETA. 

a. O QUE CEBOLINHA CONSEGUIU PESCAR? 

b. OS PEIXES ACHAM QUE CEBOLINHA É 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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Orientações:   

Esta atividade poderá seguir as orientações do quesito anterior, quanto à forma de 
realização. É importante que o adulto quando necessário, faça a leitura da atividade, assim 
como, o registro dela para envio ao professor. 

3º) LEIA A PALAVRA ABAIXO. 

a. QUANTAS LETRAS TEM ESTA PALAVRA?  

b. QUANTAS SÍLABAS TEM ESTA PALAVRA?  

c. CIRCULE TODAS AS VOGAIS DA PALAVRA SUSTENTABILIDADE. 

d. PINTE TODAS AS CONSOANTES DESTA PALAVRA.  

e. QUAIS VOGAIS SE REPETEM?  

f. QUAIS CONSOANTES SE REPETEM? 

Orientações:  

Professor/a, esta atividade poderá ser realizada de forma prática, com utilização de alfabeto 
móvel, letras recortadas e coladas em materiais concretos, ou mesmo da palavra recortada 
por letras – atividade já sugerida em blocos anteriores. Esta estratégia colabora para a 
aprendizagem e dessa maneira, a atividade pode ser feita por todos os estudantes. Eles 
estão no início da alfabetização e quanto mais concreta for a atividade melhor será a 
aprendizagem de todos. A mesma forma de atividade poderá ser realizada com a escrita 
Braille ou com o alfabeto datilológico. Vários materiais poderão ser utilizados: palitos de 
picolé, papelão, tampas de garrafas e/ou de margarinas (para ampliar as letras caso seja 
necessário para estudantes com baixa visão), folhas etc. 

 

Para ampliação da aprendizagem em Libras indicamos o vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mPQR4dXx-pE - Alfabeto em Libras- música 
infantil – (Educar Por Amor). 

4º) OBSERVE A QUANTIDADE DE LIXO QUE CEBOLINHA TIROU DO FUNDO DO RIO E 
REGISTRE NA TABELA ABAIXO. 

Orientações:  

Considere todas as orientações dadas anteriormente em especial a utilização de objetos 
reais/concretos, assim como indicamos que, 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 

Figura 1: dez palitos de 
picolé pintados cada um 

com a parte de uma 
melancia e letras formando 

o nome da fruta. 

Figura 2: cinco tiras de 
papel cada um com a 
parte do desenho de 

uma nuvem e as letras 
que formam a palavra. 

Figura 3: parte de uma folha 
com a palavra marmota em 
português e com alfabeto 

em Libras. 

Figura 4: parte de uma folha 
de papel escrito cegueira em 

tinta e em Braille. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPQR4dXx-pE
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dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar a lanterna do celular, inserir filtros de 
cores, tirar fotos com zoom e outras. O/a estudante deve ser incentivado/a a fazer ele/ela 
mesmo/a 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, onde o adulto pode auxiliar fazendo a 
digitação da descrição das imagens ou a audiodescrição delas para o/a estudante cego/a. 
Poderá ainda colaborar no registro, que pode ser feito através de gravação de áudio, vídeos, 
fotos etc. 

5º) CIRCULE OS NOMES DOS PRODUTOS QUE PODEM SER REAPROVEITADOS, 
REUTILIZADOS OU RECICLADOS ANTES DE IREM PARA O LIXO. 

Orientações:  

Uma forma de tornar esta atividade prazerosa, significativa e acessível a todos é através do 
jogo que está no link abaixo e que pode ser realizada por todos:  

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer - Coleta 
Seletiva – (Escola Games). 

6º) PENSE EM ALGO QUE PODE SER FEITO COM OS OBJETOS ABAIXO, ANTES DE 
SEREM JOGADOS NO LIXO E ESCREVA AO LADO OU DESENHE. 

Orientações:  

O adulto deverá fazer a digitação da descrição das imagens e/ou a audiodescrição delas 
para auxiliar o/a estudante cego/a. Essa atividade também poderá ser respondida através da 
oralidade, escrita Braille, Libras ou ainda através de Pranchas alternativas aumentativas 
tradicionais ou digitais Falaê, Falafácil, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem E 
Discussão, Livox, além das orientações dadas anteriormente.  

O registro poderá ser ampliado para a execução de algum brinquedo ou jogo utilizando 
materiais recicláveis encontrados no lar do/a estudante e além disso trabalhar com a 
criatividade permitindo que os estudantes com altas habilidades possam também ser 
contemplados e estimulados a criar além da atividade. Veja o vídeo abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CJKJlZOhJPE – 5 Brinquedos reciclados fáceis de 
fazer (Imaginativos) 

 

     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. 
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