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      BLOCO DE ATIVIDADES 16 – 3º ANO 

 

Atividade:  

A VIDA, O TEMPO E SUAS TRASFORMAÇÕES 

 

1º) Observe com atenção os brinquedos da página anterior e responda ao que se 
pede. 

a) Você já brincou com algum desses brinquedos? 

b) Qual foi o que você mais gostou? 

c) Que outros brinquedos ou brincadeiras você conhece?  

e) Agora, faça uma pesquisa com os adultos da sua família. Pergunte qual dos 
brinquedos, mostrados na página anterior, eles mais gostavam de brincar quando 
ero/a estudante e preencha o quadro abaixo.  

Orientações:   

Professor, o uso de imagens reais favorece o reconhecimento do objeto, o que contribui 
para a aprendizagem dos/as estudantes com diferentes habilidades cognitivas (em 
especial estudantes autistas e/ ou com deficiência intelectual.  

Essa atividade poderá ser mais inclusiva se utilizamos pistas visuais, (imagens - nome do 
brinquedo), com as quais os/as estudantes responderão as questões. Oferte pistas 
visuais com outras brincadeiras além das já propostas na atividade, ou fichas com os 
nomes das pessoas da família com o grau de parentesco e o brinquedo, Lembrando que 
o registro poderá ser não só de forma escrita, mas com a escolha dos cartões, Libras, 
escrita Braille, uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa.  

 

 

           

 
 

PIÃO 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

PEDRO 

TIO 



Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

Para estudantes Cegos oferte os próprios brinquedos para estimular o seu sentido Tátil, 
ou oferte as pistas visuais com relevos diferentes para contribuir com o desenvolvimento 
de sua sensibilidade tátil. 

 

É importante ampliar o vocabulário de sinais de Libras dos estudantes. Dentro do 
conteúdo trabalhado nestas questões sugerimos os vídeos a seguir: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg (#HugoEnsina26 Sinais de 
BRINQUEDOS em Libras) – HAND TALK  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6Lu6QSlTEt8&t=50s (SINAIS DE 
BRINCADEIRA EM LIBRAS) – Celline Guedes.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JzDXRkIGQt4 (#HUGOENSINA 14 – Sinais de 
Membros da Família em Libras) – HAND TALK. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xoFhMi-rIGM (Conhecendo tabela simples e de 
dupla entrada) – Kham Academy Brasil. Professor este vídeo ensina a fazer tabelas, mas 
precisa se tornar acessível em Libras.  

Leia o texto abaixo para responder as questões 3 e 4. 

3º) Você já viu fotos antigas da sua família? Deve ser bem diferente de hoje em dia, 
não é? Observe a foto dos familiares de Talita e responda às questões.  

4º) Observe a foto abaixo e responda ao que se pede. 

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. O/a estudante deve ser incentivado/a para fazer por si mesmo/a 
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 poderá 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. Poderá 
ainda colaborar no registro, que pode ser feito através de gravação de áudio, vídeos, fotos 
etc. 

Sugerimos que as perguntas que se seguem à questão 3 sejam direcionadas ao/à 
estudante cego/a, ao invés de dizer “você já viu fotos antigas...” diga: você sabe dizer se 
na sua família há fotos antigas? Ou ainda, “observe a foto dos familiares de Talita”, diga: 
de acordo com a audiodescrição da foto, responda às questões. Use uma linguagem 
adequada ao seu público. Isso mostra respeito e afeto para com o/a estudante.  

Indicamos também o uso dos jogos e aplicativos como: AUTAPP-AUTISMO - LET ME 
TALK - FALA FÁCIL AUTISMO - DIEGO DIZ - FALAÊ que estão disponíveis no catálogo 
games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da Educação: 

Link: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 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23HugoEnsina26
https://www.youtube.com/watch?v=6Lu6QSlTEt8&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=JzDXRkIGQt4
https://www.youtube.com/watch?v=xoFhMi-rIGM
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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5º) Observe as imagens abaixo e enumere de acordo com a legenda: 

(1) para paisagem natural. 

(2) para paisagem modificada. 

Orientações:  

É importante considerar todas as orientações dadas até este momento, assim como, 
devemos estimular os/as estudantes cegos no uso de leitores de telas para celulares 
(GOOGLE TALK BACK – para celulares com sistema Android) e (NVDA - computadores), 
este último está disponível no Catálogo de Aplicativos Assistivos indicado anteriormente. 
O adulto poderá digitar as descrições das imagens ou fazer a audiodescrição. Sugerimos 
que seja feita a introdução do tema trabalhado na questão com os/as estudantes cegos/as 
através do Podcast que está neste link: 

Link:https://open.spotify.com/episode/7GgsFF8QqjLKDpIoUpYMRQ?si=RCzhn305QlOpz
AzFRI_1eg  (Paisagem Natural e Cultural – Teste) – Aula em Curionópolis 

Com o/a estudante surdo/a orientamos trabalhar a questão através do vídeo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5QBGXpo0VZs&t=82s (Paisagem natural e 
paisagem transformada em Libras) – SAPS/CEMEA LIBRAS.  

Devemos sempre ampliar o vocabulário de sinais de Libras, de nossos/as estudantes e 
este vídeo é indicado para todos os estudantes. Para todos os/as estudantes trabalhe o 
conceito de natural e artificial. 

As imagens também podem ser transformadas em pistas visuais e coladas em folhas, 
cadernos desde que escolhida pelo/a estudante e posta no local correto de paisagem 
natural ou modificada, essa atividade poderá ser realizada desta forma por todos os 
estudantes, em especial os que têm dificuldades motoras. Esta atividade também poderá 
ser respondida através da Libras, oralmente, com a escrita Braille, através da 
comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital). O adulto deverá se 
responsabilizar pelo registro da execução da atividade através de vídeo chamada, vídeo, 
chamadas telefônicas para o professor. 

6º) As paisagens podem ser formadas por uma grande variedade de elementos. 
Observe a pintura “Paisagem com touro”, de Tarsila do Amaral, e responda. 

Orientações:  

Mude a pergunta para “de acordo com a audiodescrição da pintura paisagem com 
touro de Tarsila do Amaral, responda:” quando se dirigir ao/à estudante cego/a. 

É interessante que a tela em questão se torne tátil (com texturas diferentes para os 
variados elementos contidos nela). Professor a ideia da tela tátil seria como as 
demostradas nestes  

Link:http://www.advcomm.com.br/museus-abracam-acessibilidade-e-criam-recursos-para-
cegos-entenderem-obras-de-arte/ (ADV COMM) 

Link:https://www.ricardoshimosakai.com.br/exposicao-arte-acesso-apresenta-obras-
tateis-no-memorial-do-imigrante-em-vinhedo/ (TURISMO ADAPTADO). 

É importante que o/a estudante seja sempre incentivada a realizar as  atividades da forma 
mais autônoma possível, com ou  sem auxílios de tecnologias assistivas (como já vimos 
em sugestões de adaptações de Blocos de Atividades anteriores a este ), assim como, o 

https://open.spotify.com/episode/7GgsFF8QqjLKDpIoUpYMRQ?si=RCzhn305QlOpzAzFRI_1eg
https://open.spotify.com/episode/7GgsFF8QqjLKDpIoUpYMRQ?si=RCzhn305QlOpzAzFRI_1eg
https://www.youtube.com/watch?v=5QBGXpo0VZs&t=82s
http://www.advcomm.com.br/museus-abracam-acessibilidade-e-criam-recursos-para-cegos-entenderem-obras-de-arte/
http://www.advcomm.com.br/museus-abracam-acessibilidade-e-criam-recursos-para-cegos-entenderem-obras-de-arte/
https://www.ricardoshimosakai.com.br/exposicao-arte-acesso-apresenta-obras-tateis-no-memorial-do-imigrante-em-vinhedo/
https://www.ricardoshimosakai.com.br/exposicao-arte-acesso-apresenta-obras-tateis-no-memorial-do-imigrante-em-vinhedo/
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uso de leitores de telas para celulares e computadores desde o início de sua 
escolarização e a prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras tanto por estudantes 
surdos/as, como por estudantes que não oralizem como autistas, estudantes com 
paralisia cerebral. 

7º) Observe pela janela da sua casa e desenhe abaixo o que você vê. Depois, circule 
os elementos naturais que você desenhar e marque um X nos elementos 
modificados pelos seres humanos.  

Orientações:  

Professor, essa atividade da forma como está apresentada torna-se excludente, uma vez 
que estudantes cegos/as não terão como fazê-la (tanto o ver além da janela, como 
desenhar o que foi visto). Sugerimos que seja reelaborada para estes/estas estudantes, 
podendo ser indicado que sejam incentivados/as a observarem os sons além da sua 
janela e responder com a fala e/ou escrita Braille o que imaginam ter do outro lado. Neste 
momento o adulto já deverá ter indicando o que são elementos naturais e modificados.  

Para os demais estudantes sugerimos que utilizem HAND TALK (Libras), DESENHAR 
(PAINT FREE), pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa (tradicional ou digital). 
Todos os aplicativos indicados estão no site do Portal da Educação já indicado 
anteriormente. 

  

     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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           


