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      BLOCO DE ATIVIDADES 19 – 2º ANO - REGIÕES BRASILEIRAS – COMIDAS TÍPICAS. 
 

 
Atividade:  
 
1º) A LISTA ABAIXO MOSTRA OS PRATOS TÍPICOS DA REGIÃO NORDESTE. CIRCULE A 
COMIDA QUE VOCÊ CONHECE. 
 
Orientações: 
 
Professor/a, o adulto deve ler este material e fazer a descrição das imagens do mapa, no caso de crianças 
cegas ou com BV acentuada. Se possível, confeccionar um mapa tátil, seguindo as orientações abaixo:  

 
 
 
 
 
Descrição da imagem: Mapa do Brasil dividido por 
regiões. Com linhas divisórias entres as regiões feita 
com cordão de algodão. Cada região está em cor e 
textura diferente.  
 
 
 
 
 
 
 

Link: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-
pessoas-com-deficiencia-visual.html  

 
1) Escolher o Mapa que deseja reproduzir (Escolhemos o Mapa do Brasil – Macrorregiões). 
É importante evitar os mapas com excesso de informação. Por exemplo, o Mapa do Brasil Político 
deve ser evitado por conter muitas informações que acabariam por dificultar a leitura tátil, melhor 
seria confeccionar um Mapa por Macro Região. 
 
Caso não tenha gráfica para imprimir, pode-se projetar o mapa e decalcar direto nos materiais. 
 

• Obs: no portal IBGEeduca você encontra diversas opções de mapas mudos, que são ideais 
para esse tipo de uso: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/18964-mapas.html 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  
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2) Após impresso o mapa, deve-se recortá-lo para que sirva como 
molde para cada material escolhido para representar cada área e cortá-
lo para ser colado na base escolhida. 
 

3) Preparar o material que servirá de base para o Mapa, não esquecer 
de deixar espaço para inserir as legendas. 
 

• Obs: Pode-se utilizar tecido, mas observei mais durabilidade com o 
EVA (emborrachado). O ideal é que o fundo seja de cor escura para 
aumentar o contraste para as pessoas de baixa visão. 

4) Transcrever o mapa para 
a superfície e os materiais 
escolhidos com caneta 
colorida, hidrocor ou 
marcador permanente. 
 

5) Colar os diferentes 
materiais sobre o mapa em 

cada região correspondente. Não esquecer de reservar para cada material utilizado uma pequena 
parte para a construção da legenda. 
 

• Obs: A escolha dos materiais que servirão para representar cada macrorregião deve utilizar 
alguns critérios: 
o Use o que houver disponível em sua região. Não necessariamente precisa ser comprado; 
o Textura: Todos os materiais precisam ser reconhecíveis através do toque; 
o Coloridos: Deve-se aproveitar ao máximo o contraste de cores entre os mapas com objetivo de 

permitir acesso às pessoas com baixa visão; 
o Agradável ao toque: Evitar 

materiais que possam de alguma 
forma agredir os dedos do 
usuário. 
 

6) Fazer a linha divisória com 
barbante ou outro material. 

• Obs: Utilizar um material de 
espessura grossa para facilitar sua 
leitura e, se possível, também 
utilizá-lo em cores. 
 

7) Confeccionar a legenda escrita em caixa alta em fonte grande, recortá-la e proceder com a 
colagem no material. 
 

8) Confeccionar a escrita em Braile em um acetato transparente (material para transparência) e 
colar por cima do nome escrito em tinta; 

• Obs: O alfabeto em braile está amplamente disponível da Internet. Essa etapa pode ser 
realizada através de uma reglete ou mesmo sem ela. Há diversos tutoriais no You Tube que 
ensinam a fazê-lo. 
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9) Faça o acabamento do mapa com o material de sua preferência. 
 

Sugerimos o vídeo em Libras com os sinais das 5 regiões: 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNPYj7ThdA (Geografia 001 - Regiões do Brasil – Libras,  
Sala8) 

 
 
Atividade: 
  
2º) AGORA, LEIA O BILHETE QUE MARIANA ESCREVEU PARA A MÃE.  
ESCREVA O QUE A MÃE DE MARIANA TERIA RESPONDIDO PARA ELA. 
 
 
Orientações: 
 
Professor/a, o adulto poderá auxiliar a criança nesta atividade através do registro ou da leitura do 
texto, do enunciado e das sentenças desta atividade, uma vez que essa possa estar no processo 
de alfabetização. É sempre bom ampliar o vocabulário dos sinais de Libras dos estudantes, 
sugerimos que para isto seja utilizado o APP HAND TALK que pode ser baixado no celular.  
É importante 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 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_home/este_
catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 
 
Essa questão poderá ser respondida através de desenhos, de forma oral, utilizando a Língua 
Brasileira de Sinais- Libras ou Braille, ou 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. 
 
Atividade: 
 
3º) OBSERVE O MAPA DA REGIÃO NORDESTE E CIRCULE O NOME DO NOSSO ESTADO. 
 
Orientações: 

 
Use o mapa tátil, ensinado na 1ª questão para que crianças cegas e com Baixa Visão realizem a 
atividade de maneira significativa. Além de circular o nome do Estado de Pernambuco, sugerimos 
que a criança também utilize o alfabeto móvel para formar a palavras PERNAMBUCO. Caso ela 
não consiga realizar o movimento de “circular” o nome, ela pode apontar ou mostrar da maneira 
dela a localização do Estado. 
 
Atividade: 
 
4º) DE ACORDO COM O TEXTO, MARQUE AS RESPOSTA CERTAS. 
 
Orientações: 
Esta questão é posterior a uma receita.  

https://www.youtube.com/watch?v=oxNPYj7ThdA
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
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Sugerimos um vídeo com a receita em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=9AEurzZqROk 

(PÃO DE QUEIJO | RECEITA EM LIBRAS | COZINHA VIAJANTE, Cozinha Viajante). 

Os registros das questões seguirão as orientações dadas em questões e blocos anteriores, para 
que sejam feitos de forma mais acessível para a criança e ela tenha o máximo de autonomia durante 
a realização das atividades. 
 
 
 
Atividade: 
 
5º) VOCÊ GOSTA DE ARROZ? QUE TAL LER OS NOMES DOS INGREDIENTES 
NECESSÁRIOS PARA FAZER UM ARROZ TÍPICO DA REGIÃO SUDESTE?! ESTE PRATO É 
DELICIOSO. 
COM ESSES INGREDIENTES, VOCÊ CONSEGUE FAZER UMA RECEITA PARA 5 PESSOAS. 
REESCREVA AS QUANTIDADES DE INGREDIENTES NECESSÁRIOS PARA FAZER ESTE 
ARROZ PARA 10 PESSOAS.  
 
Orientações: 
Para essa atividade a criança precisa entender a noção de dobro. O link abaixo apresenta esse 
conceito e está acessível em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=avYPYG69UD4 (Matemática - 005 - Dobro - Libras, Sala8) 
Receita do Arroz carreteiro acessível em Libras:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dGBEXtin3d8 (O que comemos - Região Sul - Proteínas 

(com Libras), Laboratório de Tecnologias Educacionais). 

Esse vídeo também é muito interessante para as crianças, inclusive as que têm Altas Habilidades, 
porque ele trabalha a questão das proteínas neste prato típico. Excelente material audiovisual. 
 
Atividade: 
 
6º) DONA LU PRETENDE FAZER PICADINHO COM QUIABO, QUE É UM PRATO TÍPICO DA 
REGIÃO CENTRO-OESTE. OBSERVE O PREÇO DOS INGREDIENTES QUE ELA PRECISA E 
RESPONDA AO QUE SE PEDE. 
 
Orientações: 
Essa atividade trabalha com o manuseio de dinheiro. Para aprimorar o conhecimento, vivenciar o 
conteúdo de forma lúdica ajudará muito a compreensão do assunto. Sugerimos o link 
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-vamos-poupar/relacionados.  
Vamos Poupar - para crianças de 6 a 10 anos, esse joguinho envolve cálculos de valores. Além de 
aprender a poupar, a criança fica craque em matemática. Para os registros, sugerimos as 
orientações já dadas anteriormente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9AEurzZqROk
https://www.youtube.com/watch?v=avYPYG69UD4
https://www.youtube.com/watch?v=dGBEXtin3d8
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-vamos-poupar/relacionados
http://www.smartkids.com.br/
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Atividade: 
 
7º) SR. JOSUÉ RESOLVEU FAZER UMA ENQUETE NA FAMÍLIA. PERGUNTOU A CADA UM, 
QUAL PRATO TÍPICO DE CADA REGIÃO DO BRASIL ELES GOSTARIAM DE COMER. 
OBSERVE O RESULTADO. 
 
Orientações: 
Esse quesito trabalha com gráfico, usando barras.  
Sugerimos, além de ter o apoio do adulto para a leitura do gráfico, é interessante que a criança, 
seja cega, surda ou tenha outras deficiências e transtornos, se familiarize com gráficos.  
Pode-se “materializar” esse gráfico da atividade, confeccionando à parte, usando papelão, ou outro 
material que tenham em casa, para leitura tátil por parte do/a estudante cego/a e, também para 
melhor compreensão dos outros estudantes. Detalhes transcritos em libras (figuras com 
configuração de mãos) ou em braile, ampliarão o vocabulário das crianças. 
O exemplo abaixo é um gráfico feito com tampinhas de garrafas pet: 
Link: http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-com-graficos.html  

 
 
 
 
Descrição da imagem: gráfico de barras feito com 
tampinhas de garrafas pets, com cinco colunas, 
nas cores: vermelha, preta, verde, amarela e azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atividade: 
 

http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-com-graficos.html
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8º) QUE TAL PERGUNTAR À MAMÃE QUAL DESSES PRATOS TÍPICOS DA NOSSA REGIÃO 
ELA SABE FAZER? ESCOLHA UM DELES E ESCREVA A RECEITA! 
 
 
Orientações: 
Essa questão pode ser feita também com o apoio de alguém da família que saiba cozinhar, caso a 
criança não tenha a mamãe ou seja criado (cuidado/ educado) por outra pessoa que seja para ele 
a figura materna. 
As imagens devem ser descritas para crianças com Baixa Visão ou cegueira.  
Pode-se ativar a memória afetiva da criança, caso ela já tenha comido um desses pratos e tenha 
gostado, lembrando de um momento especial.  
Essa questão poderá ser respondida através de desenhos, colagens, de forma oral, uso da Língua 
Brasileira de Sinais- Libras ou Braille, ou utilização de Pranchas de Comunicação Alternativa 
Aumentativa físicas ou digitais (já sugeridas em outros Blocos de atividades). O adulto poderá 
contribuir sempre registrando o momento em que a criança realize sua atividade. 
Caso a pessoa da família não saiba fazer nenhum desses pratos, pode escolher um outro que seja 
típico e concluir a tarefa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: receita de panqueca escrita com desenhos usados para apoio visual. Link: 
https://br.pinterest.com/pin/283515739021000653/ 

 
 
 
        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. 

           


