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      BLOCO DE ATIVIDADES 16 – 5º ANO 

 

Atividade:  

A VIDA, O TEMPO E SUAS TRASFORMAÇÕES 

 

1. Leia o poema e responda às questões. 

Orientações:  

Sugerimos que o Poema seja apresentado a todos os/as estudantes não só através da 
leitura, mas de outras formas mais acessíveis. Para estudantes cego/a sugerimos que 
eles escutem o poema através do link abaixo: 

Link:https://open.spotify.com/episode/1ZozKSmAwJTpgCDxHwTNzi?si=mBvHnbdKTBCJ
2SSf7InSqA (EPISÓDIO PODCAST – O TEMPO – MÁRIO QUINTANA) – Gabriela Petito. 

Para os/as estudantes surdos sugerimos o vídeo que já está acessível em Libras, mas 
que pode ser trabalhado também com toda a turma. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YY90KvtCrHA (POEMA DE MÁRIO QUINTANA 
EM LIBRAS- TEMPO) – Elaine Rocha. 

Os/as estudantes poderão responder as questões apresentadas através da forma escrita 
como está sendo solicitado, mas poderá responder através da Libras, oralidade, escrita 
Braille ou fazendo uso da comunicação alternativa aumentativa. Indicamos também o uso 
dos aplicativos AUTAP- AUTISMO, FELLINGS-EMOTIONAL GROWTH (CONFORTAR 
AMIGOS) – BABY BUS. Ambos estão descritos e disponíveis 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 

Observe o gráfico com as expectativas de vida, no Brasil, no ano de 2009 e, em 
seguida, responda às questões 2 e 3. 

2. Qual a expectativa de vida das mulheres em 2009?  

3. Que estado brasileiro possui a menor expectativa de vida em 2009? 

Orientações:  

Indicamos a leitura deste artigo e do relato de experiência abaixo, mesmo que os textos 
sejam relativos ao ensino do fundamental II e ensino médio, tem sugestões de trabalhos 
contidas neles possíveis de trabalhar com o 5º ano do ensino fundamental. 
Principalmente quanto ao tratamento da informação e o trabalho a ser desenvolvido com 
o/a estudante cego/a ou com baixa visão. Segue os links de acesso ao material 
acadêmico: 

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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Link:http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/9589/1/CT_COMAT_2017_1_02.
pdf - Matemática para cego/a: Uma possibilidade no ensino de polinômios – Camila Ehrat 
dias 

Link:file:///C:/Users/PMRecife/Downloads/71-Texto%20do%20Artigo-376-1-10 
20120928.pdf  - REVISTA THEMAS 

Esta atividade solicita por resposta na forma escrita, mas a mesma poderá ser respondida 
através da oralidade, Libras, pranchas de comunicação alternativa aumentativa, com uso 
de cartões de apoio visuais, Braille, gestos, desenhos, apoio de alfabeto e números 
móveis, desde que a criança realize a atividade da forma mais autônoma possível. 

Outra forma de desenvolver o trabalho com gráficos junto às crianças cegas é através dos 
Gráficos Táteis. Para isto, sugerimos que o professor faça a leitura do artigo A 
construção de gráficos táteis para alunos deficientes visuais, ele traz um trabalho 
com gráficos associados ao ensino da Geografia, mas as propostas e conceitos contidos 
nele são muito úteis ao ensino da matemática também. 

Link:file:///C:/Users/PMRecife/Downloads/A_construcao_de_graficos_tateis_para_alunos
_defici.pdf   

Professor sugerimos o APP KHAM ACADEMY, que poderá ser baixado de forma gratuita 
no celular ou computador, para trabalhar com os/as estudantes de forma prazerosa o 
conteúdo em questão, onde ele escolhe o ano de estudo e o conteúdo e aprende brincado 
a ler e interpretar gráficos. É importante que o adulto/familiar ou o/a professor/a do 
Atendimento Educacional Especializado faça a acessibilidade em Libras das questões 
que aparecem no aplicativo. 

4. Observe a imagem e preencha o quadro a seguir. 

Orientações:  

Para trabalharmos a temática da questão indicamos o podcast abaixo para o trabalho com 
estudantes cego/a: 

Link:https://open.spotify.com/episode/4NtjnDceUcbA2aGTDxY5QU?si=eYVYiIRVRDaNX
1mTWjST6A  - POLUIÇÃO -  SCICAST #318 – Acicas 

Sugerimos também os vídeos abaixo que estão disponíveis no YouTube e já com a 
acessibilidade em Libras, mas se for utilizado com estudantes cegos/as necessita que 
seja feito a audiodescrição por parte do adulto que acompanha o/a estudante em suas 
atividades. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xMsUxhzov7E&feature=youtu.be  - Quais os 
tipos de poluição que existem? em LIBRAS – SAPS – CEMEA LIBRAS 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ogtnjFc3-pk&feature=youtu.be - Conservação do 
solo -  CEFORME – Vinhedo 

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 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 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/9589/1/CT_COMAT_2017_1_02.pdf
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ela pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação 
alternativa aumentativa, onde o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser feito através 
de gravação de áudio, vídeos, fotos etc. 

Sugerimos ainda que o quadro seja ampliado o tamanho (folha de A4 inteira ou A3, ou 
cartolina) para que os/as estudantes com mobilidade reduzida, autistas ou deficientes 
intelectuais possam ter um campo maior de escrita. 

5. Faça um desenho para expressar uma atitude positiva em relação à preservação 
do solo. Capriche! 

Orientações:  

Professor, essa atividade da forma como está apresentada torna-se excludente, para o/a 
estudante cego/a que não terá como realizá-la. Sugerimos que ela seja reelaborada para 
estes alunos, podendo ser indicado que o mesmo oralizem ou utilize a escrita Braille para 
responder à questão. Ao invés de dizer “faça um desenho” diga: fale para mim qual 
atitude positiva... 

Para os demais estudantes sugerimos que utilizem os aplicativos: HAND TALK (Libras), 
DESENHAR (PAINT FREE), pranchas de comunicação alternativa aumentativa 
(tradicional ou digital) para responder a atividade acima, assim como, considere as outras 
orientações já informadas nos quesitos anteriores. Todos os aplicativos indicados estão 
no site do Portal da Educação já indicado anteriormente. 

6 – Leia os textos abaixo e responda às questões. 

Orientações:  

No caso do/a estudante com cegueira deve-se utilizar o leitor de telas para realização 
dela.  Após a leitura dos textos é interessante que o adulto tenha uma conversa sobre os 
ensinamentos adquiridos através dos textos, sempre contextualizados na realidade do/a 
estudante para depois responder as questões. Ele/ela poderá responder de forma oral, 
contanto que o adulto registre através de áudio ou vídeos. 

No momento de responder às questões acima, para quem tem dificuldade motora, a 
prancha de comunicação alternativa aumentativa é um recurso muito proveitoso para esta 
tarefa. As respostas podem ser dadas através da Libras; escrita, oralmente. Outro recurso 
que poderá ser utilizado é o aplicativo Produzindo Texto, que está disponível no site do 
Portal da Educação, com o link informado em anteriormente. 

É importante ampliar o vocabulário de sinais de Libras dos/as 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 e  

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

7. Complete o quadro a seguir com as informações sobre o lugar onde você vive. 

Orientações:  

Indicamos para esta atividade que seja feito fichas com as informações e que os/as 
estudantes possam selecionar a opção que teria como resposta. Fichas com nome do 
país, do estado em que mora, da cidade, bairro e seu próprio nome etc. onde a criança 
escolhe a sua resposta e coloque em uma prancha de comunicação ou no próprio 
caderno. As pistas visuais são interessantes, você pode criar várias formas de pistas 

https://www.youtube.com/watch?v=TKGvKj72RIg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23HugoEnsina26
https://www.youtube.com/watch?v=6Lu6QSlTEt8&t=50s
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visuais e dessa maneira a atividade pode ser feita por todos os/as estudantes, se 
associada a imagens reais (tipo: Bandeira do Brasil, de Pernambuco, seu próprio retrato 
etc.). Isto colabora para o reconhecimento com mais facilidade por parte dos/as 
estudantes com variadas habilidades cognitivas. 

Esta atividade poderá ser respondida através da oralidade, da escrita Braille ou ainda por 
meio de Libras, não sendo a escrita a única forma de resolução dela. Nestes casos o 
adulto deverá fazer o registro através de gravação de áudio, vídeo, ou registro fotográfico 
e enviar ao professor.  

8. O Brasil é um país que possui muitos gêneros musicais. Alguns se 
transformaram com o passar do tempo e outros foram inventados diante da 
realidade multicultural da atualidade. 

Converse com um adulto e preencha o quadro a seguir com os nomes de gêneros 
musicais conhecidos ao longo do tempo. 

Orientações:  

Professor, para o desenvolvimento do trabalho com estudantes Surdos sugerimos a 
leitura do texto A música no processo de ensino de libras que encontra-se no 
endereço a seguir: Link: https://pt.slideshare.net/escolabetinho/a-msica-no-processo-de-
ensino-de-libras - A MÚSICA NO PROCESSO DE ENSINO DE LIBRAS – Centro de 
Atendimento Educacional Especializado Hebert José de Souza. 

Professor/a, através da leitura do texto apresentado no link a seguir é possível trabalhar 
com uma linha do tempo tátil.  

Link:https://serrapilheira.org/estamos-so-no-comeco-da-machine-learning-diz-
pesquisadora-do-google/  - TEXTO DE CLARICE 
CUDISCHEVITCH 

 

                     

 

 

 

 

 

Esta atividade poderá ser realizada através da oralidade, escrita, escrita Braille, Libras ou 
Pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa. O adulto poderá auxiliar o/a 
estudante no registro da atividade através de vídeos chamadas ou gravação de vídeo e 
enviá-los ao professor/a posteriormente. Outros recursos da tecnologia assistiva que 
podem ser utilizados são os celulares, computadores e tablets através da digitação ou 
através do conversor de fala para a escrita utilizado no WhatsApp. 

 

     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 

           

Descrição: quadro com ondas sonoras coloridas 
indicando o início e fim dos gêneros musicais na 
linha do tempo. 

 

https://pt.slideshare.net/escolabetinho/a-msica-no-processo-de-ensino-de-libras
https://pt.slideshare.net/escolabetinho/a-msica-no-processo-de-ensino-de-libras
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não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 

 

 

 

 

 


