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      BLOCO DE ATIVIDADES - 16 – 4 º ANO 

 

Atividade:  

A VIDA, O TEMPO E SUAS TRASFORMAÇÕES 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2. 

1. Qual a importância da água para a população? 

Orientações:   

Professor, esta atividade poderá ser trabalhada através do vídeo que se encontra no 
endereço abaixo (é preciso fazer a acessibilidade do vídeo através da audiodescrição) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sMgCgImKCKw  - Guilherme Arantes Planeta 
Água– Videoclipe Colaborativo - Guilherme Arantes. 

Com estudantes surdos/as sugerimos o vídeo que está no link abaixo, já com a 
acessibilidade em Libras. 

Link: shttps://www.youtube.com/watch?v=_HhviaWwZK8 - Planeta Água em Libras – 
Fátima Andrade - Musicalidade em Libras 

Esta atividade pede resposta de forma escrita, mas o/a estudante também poderá utilizar 
a oralidade, escrita Braille, pranchas de comunicação alternativa aumentativa e em Libras. 

2. Ao cair das pedras, a água pode se transformar em um espetáculo maravilhoso, 
que muito se parece com um véu. Como chamamos esse trecho de curso de água? 

Orientações:  

Pode ser utilizado apoios visuais, o que é interessante tanto para estudantes com 
deficiência intelectual, autistas, surdos/as como também para estudantes com mobilidade 
reduzida que poderão fazer a escolha de sua resposta através da imagem escolhida. É só 
apresentar imagens dos itens elencados. 

Para o/a estudante cego/a, ele tanto poderá responder através da oralidade quanto 
através da escrita Braille.  

É importante incentivar sempre a autonomia do/a estudante na resolução de suas 
atividades. 

3. A ação humana interfere diretamente na natureza. Jogar lixo nos rios é uma ação 
que causa poluição e diversos prejuízos para o meio ambiente. Que mudanças de 
comportamento podem ser adotadas pela população para contribuir com a 
preservação dos rios e cuidados com o meio ambiente? 
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Orientações:  

Sugerimos o vídeo abaixo com acessibilidade em Libras para trabalhar a importância de 
manter os rios e as fontes de água potável do planeta limpos. O material servirá para 
proporcionar um espaço de reflexão sobre a ação do homem na natureza. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kaQEgfTqrBY&feature=youtu.be – Criando 
Juntos/61 O rio poluído (versão em Libras) – De Criança Para Criança 

Aproveite o vídeo para propor versões diferenciadas de resposta e envolvimento com o 
tema apresentado, isto fará que todos possam participar com suas habilidades cognitivas 
de forma criativa e prazerosa. 

Lembramos que o/a estudante deve ser incentivado/a a fazer o registro com auxílio de 
tecnologias assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses 
funcionais, facilitador palmar, jogos e aplicativos etc.), a fim de que sua autonomia seja 
valorizada. No entanto, quando isso não for possível, poderá responder utilizando sua 
prática de comunicação usual e/ou o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser feito 
através de gravação de áudio, vídeos, fotos etc. 

4. Leia o texto abaixo e responda às questões. 

Orientações:   

É importante considerar todas as orientações dadas anteriormente, assim como, devemos 
estimular os/as estudantes cego/as a fazerem uso de leitores de telas para celulares 
Google Talk Back para celulares com sistema Android e NVDA para computadores, este 
último está disponível no link indicado anteriormente. O adulto poderá digitar as 
descrições das imagens ou fazer a audiodescrição. As mesmas poderão ser utilizadas 
como cartão de pista visual para responder as questões deste quesito. 

Indicamos o vídeo abaixo para a ampliação do universo do vocabular em Sinais de Libras. 
Esta atividade pode ser feita por todos os/as estudantes.: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tnoDFzSu3AI&t=7s - Sinais da Natureza em 
Libras – Estudando Libras.  

Para responder à questão matemática, os/as estudantes poderão fazer uso das 
Tecnologia Assistivas (calculadoras, computadores etc.). 

5. Observe a imagem do rio Beberibe e escreva que ações negativas a fotografia 
está mostrando. 

Orientações:  

No caso do/a estudante com cegueira deve-se utilizar o leitor de telas para realização 
dela.  Troque o comando “observe a imagem” para: de acordo com a audiodescrição da 
imagem, quais ações negativas ela mostra? Registre o que você percebeu. 

Após a leitura do texto introdutório da questão, é interessante que o adulto tenha uma 
conversa sobre o conteúdo exposto através do texto, contextualizando com a realidade 
do/a estudante ampliando a leitura de mundo, para depois responder as questões 
referentes à atividade. Ele poderá responder de forma oral, contanto que o adulto registre 
através de áudio ou vídeos. 

Aprender de forma lúdica através dos jogos é sempre uma maneira de diversificar as 
formas de construção do conhecimento. Abaixo seguem algumas sugestões:  

https://www.youtube.com/watch?v=kaQEgfTqrBY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tnoDFzSu3AI&t=7s
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Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/memoagua/?deviceType=computer- Escola 
Games 

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/missaoPlanetaAgua/ - Escola Games.  

Esse último sugerido para estudantes com Altas Habilidades. 

Também é possível fazer a atividade através das pranchas de comunicação digitais como 
o Falaê, Falafácil, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem E Discussão, Livox, 
descritos no catálogo games e sites assistivos do 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 

6. Que ações precisam ser feitas para despoluir os rios de nossa cidade?  

Orientações:  

Professor/a, você poderá dar continuidade à atividade através do jogo:  

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/heroisDosMares/ - ESCOLA GAMES  

 

     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. 

 

 

 

 

           

http://www.escolagames.com.br/jogos/memoagua/?deviceType=computer-
http://www.escolagames.com.br/jogos/missaoPlanetaAgua/
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.escolagames.com.br/jogos/heroisDosMares/

