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      BLOCO DE ATIVIDADES 15 – 3º ANO 
 
Atividade:   
 
A MATEMÁTICA NO DIA A DIA. 
 
1º) Leia o texto e responda às questões. (TEXTO SOBRE RÉGUA) 

 
a) De qual objeto de medida fala o poema? 
b) Além dele, existem outros instrumentos usados para medir. Quais são eles?  
c) Observe a imagem e escreva o comprimento de cada objeto apresentado na 

régua.  
● O lápis tem ______ cm 
● A caneta tem_____ cm 
● O palito de fósforo tem _____cm 

d) Qual objeto apresentou o maior tamanho? 
e) De quantos centímetros é a diferença entre o maior e menor objeto? 

 
Orientações: 
 
Sugerimos que durante toda a atividade, os/as estudantes cegos/as ou com baixa visão 
acentuada, sejam estimulados ao uso da escrita em Braille ou responder oralmente, após 
a leitura do texto ser feita por um adulto. Em relação às últimas questões, poderão 
manusear uma régua e os objetivos apresentados no desenho acima (caneta, lápis e palito 
de fósforo), sempre com a orientação de um adulto para concretizar o exercício.  
 
Existe a possibilidade de adaptar uma régua para que o estudante consiga sentir os 
espaços entre centímetros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para os estudantes surdos, o texto pode ficar acessível em Libras, caso o estudante não 
esteja alfabetizado em Português. 
Temos disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do 
Portal da Educação. Dentre essas sugestões, temos o app VLIBRAS que consiste em um 
conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, responsável por traduzir 
conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua Brasileira de Sinais - Libras, tornando 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
 

          

Descrição da imagem: régua transparente de 30 cm, 
com pontos pretos em alto relevo acima de cada 
numeração indicando os centímetros. Esses pontos 
podem ser feitos de cola alto relevo, para o estudante 
manusear e aprender a medida. A cada 10 cm, são 
colocados dois pontos em alto relevo. 
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computadores, dispositivos móveis e plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Só 
é possível utilizar com internet.  
 
Link: https://www.vlibras.gov.br/. 
 
Com relação aos registros das respostas, os/as estudantes podem responder em Braille, 
em Libras, através de desenho, usar prancha de comunicação. 
  
 
2º) Observe a tabela da página anterior com os horários dos programas apresentados 
pela Turma da Mônica. Em seguida, complete os relógios com a hora de cada 
programa solicitado. 
 
Orientações: 
 
Aqui, para quem tem cegueira, é necessário ampliar os relógios em folha adequada para 
escrita em Braille. Se possível, utilizar um relógio de brinquedo, se não for em Braille, pode 
ser com os números em alto relevo (madeira, plástico), que vai ser interessante paro/a 
estudantes com baixa visão e deficiência intelectual. Alguns/as estudantes têm dificuldade 
as horas em relógio analógico, pois exige conhecimento de multiplicação. 
Sugerimos confeccionar um relógio com materiais fáceis de ter. No vídeo abaixo, se ensina 
de forma rápida e prática a como fazer o relógio  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g, (Como fazer um relógio para 
aprender a ler as horas, da Hellokids) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para os/as estudantes que gostam de jogos virtuais, sugerimos o site abaixo, que tem o 
jogo Aprendendo as horas (Ajuste os ponteiros do relógio para a hora indicada.) A cada 
acerto o estudante ganha uma vida para brincar dentro do relógio, em um jogo divertido:  
 
Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer 
 
Objetivos pedagógicos 

● Conhecer as funções dos ponteiros de um relógio; 
● Identificar as horas e minutos em um relógio; 
● Reconhecer o relógio como um instrumento de medida de tempo; 
● Traduzir a representação da fração nos fragmentos das horas; 
● Participar de resoluções de situações problemas envolvendo horários. 

 
 

Descrição da imagem: relógio em madeira, com rosto 
(olhos e boca sorrindo), tendo escrito os números 
cardinais para videntes e cegos (em Braille). Os 
ponteiros de horas e minutos são móveis para que os 
estudantes possam manusear e aprender as horas. 
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3°) Observe a figura abaixo e responda às questões a seguir. 
 
Orientações: 
 
Essa atividade exige conhecimento em números ordinais e tem uma figura com pessoas 
numa filha para depois os estudantes responderem questões utilizando esses números. 
É importante “materializar essa fila” para os/as estudantes, sejam cegas, com baixa visão, 
surdas ou que tenham dificuldades cognitivas, para deixar “concreto” a problemática 
abordada.  
Podemos utilizar bonequinhos, carrinhos, objetos ou animais. Enfim, coisas que simbolizem 
o conceito de fila e explicar a posição de cada objeto, sua ordem, para que seja 
compreendido o assunto. Inclusive, se a família ou amigos ajudarem, podem fazer uma “fila 
humana” até em algum ambiente da casa e o/a estudante brincar para entender melhor os 
números ordinais. 
Esse vídeo a seguir, demonstra o assunto de forma lúdica, colaborando para o/a estudante 
com deficiência intelectual aprender de forma divertida.  
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=fvtjQLkufoE (3º ANO MATEMÁTICA NÚMEROS 
ORDINAIS, Mentes Notáveis) 
 
Nesse próximo vídeo temos os números cardinais e ordinais em Libras. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ePtLF3tmQUU (#HugoEnsina05 - Sinais de 
Números em Libras, Hand Talk) 
 
4º) Alguns amigos estão na fila, aguardando para brincar na cama elástica. Siga as 
pistas e identifique cada um deles. Em seguida, preencha o quadro com o nome dos 
meninos na ordem em que estão na fila. 
 
Orientações: 
 

Essa atividade segue a mesma sugestão da anterior, mas além de utilizar ordem, também 
usar características individuais dos/as estudantes apresentadas na imagem.  
Sugerimos para, se possível, “materializar” a imagem para que o/a estudante cego/a, com 
transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual ou com mobilidade reduzida 
consiga compreender a proposta da atividade e tenha o máximo de autonomia durante a 
realização da tarefa.  
Pode-se usar bolinha de papel, copo descartável, pegador de roupa, boneco, carrinho etc., 
pode fazer as seguintes perguntas: 

1. Em qual posição está o copo descartável, ele é o segundo, o terceiro...? 
2. Coloque o boneco na última posição da fila... E assim por diante.  

Para o/a estudante com Altas Habilidades e que gosta de criar, pode confeccionar e jogar 
em família. O vídeo Brincando e aprendendo números ordinais - jogo da memória feito em 
casa, vai ajudar na compreensão do assunto de forma lúdica e criativa.  
Esse jogo pode ser utilizado por crianças que apresentem outras condições, como 
transtorno do espectro do autismo e deficiência intelectual. Cada professor vai aplicar o que 
for melhor para a realidade do seu aluno. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=9rSjL6NS4MU (Brincando e aprendendo números 
ordinais - jogo da memória feito em 🏡, Prof.ª. Cláudia Clara) 
 
5º) Hugo e Maria foram ao cinema e compraram um pacote de pipoca e dois 
refrigerantes que juntos custaram R$ 37,00. Na hora de pagar, eles entregaram uma 
nota de R$ 50,00. Marque com um X o valor correspondente ao troco que eles irão 
receber.  
 
Orientações: 
 
A atividade precisa que o/a estudante desenvolva o conhecimento do sistema monetário. 
 
Esse vídeo ensina usando notas de brinquedo:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5jB0qydr5Vg (Aula 12 - Sistema Monetário 
Brasileiro, Espaço Pedagógico) 
 
Nesse tem valores monetários em Libras:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EzlOH-8mruk (VALORES MONETÁRIOS em 
LIBRAS, de Angela Girardi) 
 
Neste, trata Como Cegos identificam dinheiro?? - Histórias de Cego responde.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l9-OuXe2Bo0 (Como Cegos identificam 
dinheiro?? - Histórias de Cego) 
 
Tem um aplicativo Leitor de dinheiro, no vídeo abaixo mostra como ele funciona:  
Link: https://youtu.be/_HMVXEZNeNM (DEMONSTRAÇÃO DO APLICATIVO LEITOR DE 
DINHEIRO, de Lucia Helena Florio) 
 
Mas, o mais importante nesta atividade é o/a estudante conseguir fazer a operação de 
subtração usando o sistema monetário. O registro pode ser oral ou o/a estudante apontar, 
caso ela tenha mobilidade reduzida nos membros superiores, ou seja cega. Uma que o 
espaço de marcar X é bem pequeno.  
 
6°) Observe o gráfico abaixo que representa os gastos da família Silva com materiais 
de limpeza durante 4 meses. 
 
Orientações: 
 
Sugerimos trabalhar de forma prática a questão do gráfico, porque para os/as estudantes 
responderem às questões subsequentes, elas precisarão entender esse assunto. 
Para os/as estudantes cegos/as, o gráfico pode ser adaptado em alto relevo, utilizando uma 
folha de papel A4 ou outro que tenha em casa. Nela deve-se colar retângulos de papelão 
ou papel mais grosso, ou fazê-los desenhado com um cordão em volta para o/a estudante 
sentir o tamanho de cada retângulo (na vertical). Pode ser com tampinha de garrafa. Use a 
criatividade e o material disponível.  
Lembrando que a direcionamos para o/a estudante cego/a, mas os/as estudantes que 
apresentam outras necessidades específicas, também serão beneficiados/as 
cognitivamente durante a confecção deste material, pois o lúdico e o concreto facilita a 
aprendizagem. 
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Os registros das respostas dependerão da condição de cada estudante. O importante é que 
ele tenha incentivado ao máximo a sua autonomia ao efetivar essas atividades. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8º) Escreva o valor referente a cada cofrinho, observando as quantias abaixo. 

 
Orientações: 
 
Sugerimos utilizar, se possível, moedas “de verdade” para os/as estudantes manusearem, 
sejam cegas ou videntes, pois as moedas são mais fáceis de serem identificadas através 
do tato. 
Se o/a estudante tiver um cofre, pode utilizar esse contexto dela para deixar a atividade 
mais significativa, pois muitas pessoas ainda têm pequenos cofrinhos de diversos formatos 
em casa, inclusive os/as estudantes. Tem um vídeo interessante que sugerimos para 
aplicação desta atividade. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4uLrR_xiEfw (Conhecendo as moedas, 
Pedagogia das Cores) 
 
Aplique a atividade do vídeo para que o/a estudante conheça o valor e a aparência de cada 
moeda. Continue com atividades de soma de valores, monte feirinhas para que elas 
entendam como funciona a utilização do dinheiro. Com crianças maiores, trabalhe utilizando 
a atividade do vídeo assim:  
 

● Jogo “até 5 “:  Faça um círculo com os/as estudantes e deixe o porquinho no meio. 
Distribua o mesmo número de moedas (valores variados) para cada participante. 
Cada participante coloca uma moeda por vez nas moedas do porquinho, em cada 
valor só pode ser colocado até 5 moedas. Exemplo: Nas moedas do porquinho de 1 
real já tem 5 moedas do valor em cada. Então, se o participante não tiver outro valor, 
passará a sua vez. Quem terminar o jogo sem nenhuma moeda, será o vencedor. 
Se ninguém tiver moeda no valor para colocar no porquinho, o jogo será finalizado e 
vencerá quem tiver o valor menor na soma das moedas. (Fonte: 
www.pedagogiadascores.com.br) 

Sugerimos utilizar para os/as estudantes cegas, caso seja possível, moedas “de verdade” 
em vez de moedas de papel.  

Descrição da figura: um gráfico na vertical, com cinco 
colunas feitas com garrafinha de garrafa pet. Tem 
como título: Como eu venho para a escola? E abaixo 
de cada gráfico, tem meios de transporte: carro, 
andando, ônibus, van, bicicleta. 
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9º) Agora, responda às questões abaixo.   
      
a) Quantas máscaras Dona Sandra costura em uma semana?  
b) Qual instrumento de medida Dona Sandra utilizou para medir o tamanho das 
máscaras quando foi recortar os tecidos?  
 
Orientações: 
 
Ainda trabalhando com medidas, agora com fita métrica. Sugerimos que se na residência 
do/a estudante tiver fita métrica, será interessante utilizá-la para que possa manusear e ver 
a numeração, medir objetos, pessoas e até mesmo roupas.         
Essas atividades matemáticas, quanto mais pudermos deixar concretas para os/as 
estudantes, adaptando conforme a sua condição, favorecerá a aprendizagem de maneira 
mais significativa, para ela entender que a matemática está no seu dia a dia e em coisas 
simples, como é o caso da costura de máscaras. 
Vejam como essa professora cega dá dicas para o dia a dia, inclusive como ela “lê” uma 
fita métrica”:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zBhb_yxzSfQ  
Outra sugestão é a fita métrica adaptada para cegos. Neste site tem slides que mostram 
vários tipos de materiais adaptados para serem usados por pessoas cegas, inclusive em 
situações educacionais sistemáticas.:  
Link: https://www.slideshare.net/MaryanneMonteiro/braile-como-tratar-deficientes-visuais-
corretamente .  

 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: Fita métrica adaptada com 
marcações feitas por pequenos furos e recortes junto de 
uma régua também com detalhes em alto relevo para 
leitura tátil. 
 
 
 
 

Descrição da imagem: print da tela do vídeo do 
YouTube onde aparece duas mãos colocando 
moedas dentro do desenho de um porquinho 
em folha de papel cor de rosa (simbolizando um 
cofre). 
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     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          


