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      BLOCO DE ATIVIDADES 15 – 5º ANO 
 
Atividade:   
 
A MATEMÁTICA NO DIA A DIA. 
 

Uma forma de encontrar a Matemática no nosso dia a dia é quando 
utilizamos o dinheiro. 

 
1- Leia e responda o problema abaixo. 

Manoel foi à feira comprar frutas e levou R$ 120,00. Ele comprou uma palma de 
bananas por R$ 6,00, R$ 15,50 de maçãs, R$ 12,00 de uvas, R$ 5,00 de limões e um 
abacaxi por R$ 4,50. 

a) Quantos reais Manoel gastou? _________  
 

b) Sobrou troco? ________ Se sim, quanto foi o troco? _______ 

Orientações: 
 
A atividade precisa que o/a estudante desenvolva o conhecimento do sistema monetário. 
 
Esse vídeo ensina valores monetários em Libras, com exemplos de operações:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hR2dWfUjLsY (Sistema monetário) - Matemática, 
Na Palma da Mão 
 
No vídeo abaixo, é apresentado o soroban, que ajuda a desenvolver a capacidade de 
raciocínio, o poder de concentração e a disciplina. O Soroban, nome dado ao ábaco 
japonês, é um instrumento tradicional de cálculos matemáticos, ou seja, uma calculadora 
mecânica. Também é fácil de entender os conceitos de soma e subtração e, por 
consequência, aplicá-los também a cálculos de multiplicação, divisão e até raiz quadrada. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sJCwo064h0s (Aula de matemática com 
Soroban)  
 
O mais importante nesta atividade é que o/a estudante consiga realizar a operação de 
subtração e soma usando o sistema monetário, portanto, também indicamos trabalhar com 
dinheiro de brinquedo ou incentivar fazer suas próprias cédulas. Traga para a ampliação do 
conceito de valor monetário, o uso de propaganda de roupas, comidas e outros itens 
conhecidos e proponha brincadeiras de compra e venda para o/a estudante. Desta forma, 
você proporcionará uma vivência da matemática para todos, principalmente para quem tem 
altas habilidades. 
O registro pode ser oral ou a estudante apontar, caso ela tenha mobilidade reduzida nos 
membros superiores ou cega, uma vez que, o espaço é bem pequeno para a resposta.  

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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2. Releia o problema da questão 1 e escreva uma lista com todas as frutas que Manoel 
comprou, organizando-as do menor para o maior valor. 

Orientações: 
 
Sugerimos que essa planilha seja ampliada em folha de papel A4, utilizando piloto preto 
(hidrocor), para que os/as estudantes com baixa visão tenham condições de respondê-la. 
Caso o/a estudante ainda esteja em processo inicial de alfabetização, um adulto leia para 
ela.  
O/A estudante surdo/a pode responder utilizando Libras. Outras formas de responder seria, 
além da escrita, usar desenho ou recorte de frutas na primeira coluna e na segunda coluna 
escrever os valores ou usar recorte e colagem de números com apoio de adulto ou familiar. 
Além, se for o caso, responder oralmente.  
 

 

Pode ser apresentada para o/a estudante a cartela acima, à medida que for lida a  questão, 
ele/ela vai identificando as frutas que têm no problema, recortando e colando na 1ª coluna, 
na ordem do valor (do menor para o maior). 

Use o dinheiro de “brinquedo” para facilitar a comparação dos valores. Se conseguir fazer 
os valores usando as notas, será bem mais significativo para as estudantes. 

3. Escreva, por extenso, o valor que Manoel levou para fazer as suas compras na 
feira. 

Orientações: 
 
Sugerimos que essa questão da escrita por extenso seja feita pelos/as estudantes cegos/as 
em Braille e em folha adequada ou utilizar celas de papelão com tampinhas de garrafa pet 
ou com outros materiais reciclados.  

 
 

 

Descrição da imagem: quatro celas Braille 
com o número 120 em Braille. 

 

 

  

 

 

Descrição: Cartela contendo a frutas banana, laranja, 
um cacho de bananas, pera, cerejas, morango, limão, 
mirtilo, uvas, maçã, melancia, pêssego e abacaxi. 
Fonte da imagem: Internet 
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Descrição da imagem: professora apresentando quatro 
celas Braille vazadas com material reciclado. Material 
feito com caixa de sapato com seis círculos recortados 
em cima, seis potes de Danone vazios, seis bolas de 
isopor pintadas de vermelho para fazer as escrita Braille 
nas celas vazadas. Ao lado tem uma tesoura, cola, 
caneta e estilete.  

   

 

A confecção desta cela Braille está apresentado no vídeo abaixo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=h4xvM-XMz-Y&app=desktop (Cela Braille com 
Material Reciclado, de Teresinha Alvarenga de Sá). 

 

Leia a situação abaixo e responda à questão 4. 

Orientações: 
 
Reiteramos a importância de buscarmos trabalhar com material concreto que representem 
a imagem para o/a estudante cego/a. Para estudantes com baixa visão, a imagem está clara 
e precisa ser escurecida com piloto preto. 
 
Podemos utilizar bonequinhos, carrinhos, objetos, animais. Mas é importante destacar que 
são pessoas e tem o nome de cada uma. Enfim, coisas que simbolizem pessoas em fila e 
explicar a posição de cada uma, sua ordem, para que seja compreendido o assunto. 
Inclusive, se a família ou amigos ajudarem, podem fazer uma “fila humana” até em alguma 
ambiente da casa e o/a estudante brincar para entender melhor os números ordinais. 
 
O registro das respostas podem ser feitas de acordo com as possibilidades de casa 
estudante. Ele pode falar, apontar, utilizar Braille ou Libras para responder, além da escrita, 
claro. Que também pode ser com auxílio do alfabeto móvel.  
 
Esse vídeo trabalha o assunto de forma bem lúdica, colaborando para estudantes com 
deficiência intelectual aprenderem de forma divertida. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NvLDD9CGXQo (NÚMEROS ORDINAIS) A Cris 
Te Ajuda! 
 
No 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 
 
Observe o calendário abaixo e responda às questões 5, 6 e 7. (CALENDÁRIO) 

Orientações: 
 

A Matemática nos ajuda nas questões da nossa rotina diária. 
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Nessa atividade temos a imagem de um calendário anual com os meses, semanas e dias. 
Como está supracitado, três questões subsequentes dependem da leitura do calendário 
para serem respondidas.  
Os registros das respostas serão feitos de acordo com as necessidades específicas de 
cada estudante: em Libras, em Braille, oralmente, utilizando apoio de alfabeto móvel 
(números também), prancha de comunicação, lápis com engrossadores etc. 
Uma observação: a escrita desta atividade deverá ser ampliada, em folha a parte, e em 
negrito para melhor visualização, caso o/a estudante tenha baixa visão. Sugerimos o uso 
do calendário em Braille para o/a estudante cego/a. 
 
Aqui segue uma dica de como fazer um calendário em Braille.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6veBlk4tvzI (Calendário em Braille e Relevo, da 
LudiPed). 
 
8. Carla viajou para o interior no dia 18 de março e voltou no dia 28 de junho.  A 
viagem de Carla durou quantos dias? 

Orientações: 
 
Essa atividade envolve conhecimento de calendário. Disponibilize para a estudante um 
calendário para realizar a tarefa de forma mais prática e depois passar o cálculo para o 
espaço designado.  
O/A estudante pode usar materiais concretos para facilitar o processo de contagem: 
tampinhas de garrafa, pedrinhas, palitos de picolé; o que tiver em casa e que seja em boa 
quantidade. Ela pode contar vendo mês a mês e depois fazer a soma total. Mas, é 
importante que ela desenvolva essa autonomia de raciocínio, construindo seu próprio 
caminho e o registrando. 
As formas de registro seguem levando em consideração as necessidades específicas de 
cada estudante, já amplamente indicadas neste caderno. 
 
Material Dourado é muito prático para ajudar a estudante a realizar esta contagem.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=o65ucD6IKd4 (VAMOS APRENDER O 
MATERIAL DOURADO?, Professora Camila) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

9. A mãe de Luiz o levou ao pediatra e, ao medir o crescimento dele, verificou que ele 
já está com 1,10m de altura. Observe a imagem abaixo e responda. 

a) Quantos centímetros faltam para Luiz chegar a 1,30m de altura?  ___________ cm 

Orientações: 

Descrição da imagem: caixa com material dourado, com 
dezena de milhar, centena, dezena e unidade.  
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Trazer essa atividade para a realidade do/a estudante ajudará muito para ela responder. 
Se tiver uma fita métrica em casa ou algum outro objeto de medir que possa ajudar o/a 
estudante a realizar a medicação de sua própria altura, medir outros membros da família e 
compará-los, antes de realizar a atividade, ajudará na compreensão do enunciado da 
situação problema apresentada. 
 
No site indicado abaixo, tem exemplo de atividades sobre medidas. 
Link: https://leiturinha.com.br/blog/ensinando-medidas-para-as-criancas/   (9 atividades 
para ensinar noções de medidas aos pequenos, escrito por) Ariane Donegati 
 
Outro material interessante 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. 

 
 
 
 
 

 
Essas atividades matemáticas, quanto mais utilizarmos materiais concretos para os/as 
estudantes, adaptando conforme a sua condição, favorecerá a aprendizagem de maneira 
mais significativa, para que entendam que a matemática está no seu dia a dia e em coisas 
simples. 
 
 
     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. 

          


