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      BLOCO DE ATIVIDADES 17 – 3º ANO 

 

Atividade:   

SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA. 

 

1º) Observe a imagem e responda às questões.  

a) O que está sendo mostrado na imagem acima? 
b) Qual a importância de atitudes como a demonstrada na imagem? 

Orientações: 

As imagens e textos que aparecem nesse Bloco de Atividades precisam ser 
descritos/explicados para estudantes cegos ou com baixa visão para que possam entender o 
conteúdo, pensarem nas respostas e registrá-las da forma mais adequada.  
Nessa 1ª questão é colocada uma imagem de crianças, aparentemente em atividade 
direcionada da escola, pois a maioria está de farda. Elas estão numa horta, com as mãos na 
terra, trabalhando nesse tipo de horta escolar. 
Para que os estudantes registrem as respostas, devem fazer essa leitura da imagem. 
Para os estudantes surdos podemos acrescentar alguns sinais em seu vocabulário: 
Link https://www.youtube.com/watch?v=qbwCaJeSsnM - Horta (Master Link Libras) 

Link https://www.youtube.com/watch?v=kgE0AStJJOg - HugoEnsina13 - Sinais de FRUTAS 
em Libras (Hand Talk) 

Link https://www.youtube.com/watch?v=PvIFAury4vU - Sinalário de Verduras e Legumes 
(Instituto Phala) 

Se os pais tiverem interesse em fazer com as crianças em casa uma Horta Sensorial, no 
vídeo abaixo, fala sobre a experiência realizada na Escola Municipal Santo Amaro. 

Link:https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/08/27/escola-monta-horta-sensorial-
para-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais-no-recife.ghtml  

Como se faz uma HORTA SENSORIAL? 

Para uma Horta Sensorial, os canteiros elevados do chão auxiliam na condução do plantio 
de hortaliças, ficando mais cômodo e ergonômico o manuseio pelos/as deficientes visuais. 
Estes canteiros suspensos permitem que os fiquem sentados ou em pé e facilita o acesso 
para quem utiliza a cadeira de rodas. 

Para saber mais:  

Link: http://www.uenf.br/Uenf/Downloads/AGRONOMIA_8179_1297263796.pdf  

 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=qbwCaJeSsnM
https://www.youtube.com/channel/UCh4UbV2qvYaGdqZs5ya63Bg
https://www.youtube.com/watch?v=kgE0AStJJOg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23HugoEnsina13
https://www.youtube.com/watch?v=PvIFAury4vU
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/08/27/escola-monta-horta-sensorial-para-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais-no-recife.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/08/27/escola-monta-horta-sensorial-para-inclusao-de-alunos-com-necessidades-especiais-no-recife.ghtml
http://www.uenf.br/Uenf/Downloads/AGRONOMIA_8179_1297263796.pdf
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2º) Marque um X nas ações que você deve praticar diariamente para ser um(a) 
cidadão/cidadã consciente.  

Orientações: 

Sugerimos para os/as estudantes com Altas Habilidades, para ampliar o conhecimento acerca 
deste conteúdo abordado, o vídeo no link: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM - Ecologia: Desequilíbrio Ecológico | 
Quer Que Desenhe? |Descomplica. 

Segue dica de jogo educativo no site Eco Kids feito sob medida para a criançada. Propõe-se 
a transmitir aos pequenos, por meio de jogos e entretenimento, conhecimentos básicos sobre 
cidadania e meio ambiente. O público-alvo são crianças entre 4 e 7 anos. Site em português. 

 https://ecokidsnaweb.wixsite.com/ecokids/jogos-on-line). 

Com relação ao registro da resposta, como é de marcar X, alunos cegos, com baixa visão e 
mobilidade reduzida ou por não ter membros superiores, a resposta pode ser oral.                                                                  

3º) Agora que você já sabe para que serve cada lixeira, escreva, ao lado de cada 
produto, a cor da lixeira correspondente. 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                

Orientações: 

É importante que os/as estudantes tenham conhecimento do significado de cada cor para 
poder responder.  

Sugerimos este vídeo em Libras:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM - A Vida Em Libras | Reciclagem (TV 
INES) 

O próximo vídeo ensina o conteúdo de coleta seletiva através da confecção de lixeiras com 
material reciclado. É uma brincadeira muito legal que as famílias pode realizar em casa e 
ajudará a aprendizagem através do lúdico. Ele não está acessível em Libras e nem em 
audiodescrição. O adulto poderá ajudar nessa acessibilidade. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TVuujL9aX54 - Lixeiras Seletivas (Vamos Fazer 
Arte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: cinco lixeiras seletivas feitas de rolo de 
papel higiênico, nas cores azul, vermelha, amarela, verde, preta. 
Uma mão do lado esquerdo com dois palitos de picolé e figuras 
simbolizando vários tipos de materiais e objetos que devem ser 
colocados nas lixeiras corretas. Na frente de cada lixeira, colado, 
tem a palavra que diz o tipo de material que deve ser colocado 
dentro dela. Os palitos de picolé são segurados pela mão em 
forma de pinça, pois serão usados para pegar as figuras e colocar 
dentro das lixeiras, trabalhando a coordenação motora fina das 
crianças. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRMFA3eSlxM
https://d.docs.live.net/e1a933ba87d40af4/Documentos/PCR_GEE/PEDAGÓGICO/Eco%20Kids
https://ecokidsnaweb.wixsite.com/ecokids/jogos-on-line
https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM
https://www.youtube.com/watch?v=TVuujL9aX54
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4º) Sua família costuma aproveitar sobras de alimentos e reutilizar embalagens? Dê 
exemplos de como vocês fazem isso.  

Orientações: 

Essa atividade pode ser registrada através de desenho, recorte e colagem de imagens, 
pequeno texto, escrita de palavras simples ou oralmente, após a conversa em família sobre o 
que está sendo solicitado. 

5º) Observe o quadro com bastante atenção. 

Orientações: 

Nessa atividade se trabalha a questão do tempo de decomposição de cada material numa 
tabela, que precisa ser explicada para os/as estudantes. 

Sugerimos, para facilitar a compreensão e aprendizagem desse conteúdo, pois a criança 
também precisa responder as questões posteriores, que seja mostrado a elas o seguinte 
vídeo que é bem explicativo e lúdico.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vLd9yAYNdz0 - Por que temos que  RECICLAR? 

 #Ticolicos|EP28 (Ticolicos - Canal Infantil) 

6º) Uma escola municipal do Recife realiza todo ano a GINCANA DA 
SUSTENTABILIDADE.  A turma que arrecada mais objetos recicláveis recebe uma 
premiação bem legal.  

Além de ajudar a deixar a cidade mais limpa, os materiais recicláveis são 
encaminhados para os catadores que vendem os produtos. Veja o gráfico com os 
materiais arrecadados, em cada semana da gincana, e responda às perguntas. 

Orientações: 

Esse quesito trabalha com gráfico, usando barras. As respostas são registradas com 
marcação de X, mas podem ser adaptadas de acordo com as especificidades de cada 
criança. 

Sugerimos, além de ter o apoio do adulto para a leitura do gráfico, é interessante que o/a 
estudante, cego/a, surdo/a ou tenha outras deficiências e transtornos, se familiarize com 
gráficos. Como estamos trabalhando a questão da reciclagem, podemos torná-lo concreto, 
confeccionando à parte, usando papelão, ou outro material que tenham em casa, para leitura 
tátil por parte do/a estudante cego/a e, também para melhor compreensão dos outros 
estudantes. Detalhes transcritos em Libras (figuras com configuração de mãos) ou em Braile, 
ampliarão o vocabulário das crianças. 

O exemplo abaixo é um gráfico feito com tampinhas 
de garrafas pet: 

Link: 
http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalha

ndo-com-graficos.html  

 

 

 

 Descrição da imagem: gráfico de barras feito com 
tampinhas de garrafas pets, com cinco colunas, nas cores: 
vermelha, preta, verde, amarela e azul. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLd9yAYNdz0
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ticolicos
http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-com-graficos.html
http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-com-graficos.html
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7º) Observe a imagem abaixo e responda ao que se pede. 

Orientações: 

Essa questão apresenta uma imagem de um homem desperdiçando água. Deve-se fazer a 
descrição da imagem para o/a estudante cego/a ou com baixa visão acentuada, pois a 
imagem está pequena e não tem contorno preto que destaque detalhes importantes.   

Para os/as estudantes surdos/as se faz necessário a interpretação em Libras sobre o que 
está entendendo sobre a imagem. Os registros das respostas dependem das especificidades 
de cada criança. 

O vídeo sugerido a seguir está acessível em Libras: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BReLfmojZaU  - Vídeo Consumo Sustentável da 
Água - LIBRAS (Sulivan Wainer) 

b) Uma mangueira aberta gasta 15 litros de água a cada minuto. O rapaz da imagem 
acima passou 8 minutos com a mangueira aberta. Quantos litros de água ele gastou?  

Orientações: 

Sugerimos utilizar material dourado ou outros objetos pequenos que possam favorecer a 
contagem de forma mais concreta nessa operação matemática. 

No site temos várias opções de jogos com operações matemáticas e outros conteúdos de 
raciocínio lógico matemático. Esse site pode ser utilizado pelo/a estudante para exercitar e 
ampliar seus conhecimentos matemáticos. 

Link: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/matematica 

8º) Observe a imagem e explique por que esta ação é considerada sustentável?  

Orientações: 

As imagens desta horta suspensa deve ser descrita para o/a estudante cego/a ou com baixa 
visão acentuada. Em alguns vídeos anteriores têm em Libras os sinais de horta e de verduras 
e legumes que podem ser plantados numa horta em casa.  

Após a conversa sobre essa imagem, a criança registrará da melhor maneira possível para 
ela o que entendeu sobre essa atitude sustentável, que envolve reciclável e a alimentação 
saudável. 

Caso tenha na residência, ou na comunidade uma horta que o/a estudante possa ter acesso, 
será de grande importância para ampliar seus conhecimentos acerca da sustemtabilidade e 
reciclagem. 

Esse vídeo explica várias maneiras de se fazer uma horta em casa. Será bem nteressante 
para, mas não está acessível em Libras. Estudantes com Altas Habilidades, e outras 
especificidades podem gostar muito: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9HA577t7-dA  - Não faça uma horta vertical sem ver 
esse vídeo (Você Agrônomo). 

9º) Uma família resolveu instalar painéis solares na sua residência no mês de março. O 
gráfico abaixo mostra o consumo de energia (em Reais) antes e depois do painel solar.  

https://www.youtube.com/watch?v=BReLfmojZaU
https://www.youtube.com/channel/UCWBeZHzWE8SOTYN7ok0bBUw
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/matematica
https://www.youtube.com/watch?v=9HA577t7-dA
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Orientações: 

Novamente vemos a atividade trabalhar com gráfico de barras para que, pós a leitura, o/a 
estudante tenha condições de responder as perguntas. Continuamos sugerindo em fazer esse 
gráfico em alto relevo, utilizando materiais acessíveis. Mas, é importante que as crianças 
entendam o que é um painel solar e sua função. 

O vídeo a seguir está com acessibilidade em Libras, mas não tem audiodescrição. O vídeo 
trata sobre a questão da energia solar:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JncoxGnjzbU - Energia solar: Conheça 
possibilidades de utilização (TV UFES) 

10º) Segundo o texto, os carros elétricos ajudam a diminuir o aquecimento global? 

(  ) Sim       (  ) Não 

Que outras atitudes poderiam ajudar a resolver o problema do aquecimento global? 

Orientações: 

É importante que os/as estudantes entendam o que são carros elétricos e sua importância 
para o meio ambiente. Nesse vídeo com audiodescrição, temos informações importantes 
sobre carros elétricos, as cidades sustentáveis e os objetivos para minimizar os efeitos da 
poluição ao meio ambiente. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1C7f7D3pWPA - Audiodescrição | 🌱 Meio 
Ambiente por Inteiro – Automóveis (TV Justiça Oficial) 

 

     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. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=JncoxGnjzbU
https://www.youtube.com/channel/UC7PilvJkzxDyuB0Q6p3I4qA
https://www.youtube.com/watch?v=1C7f7D3pWPA

