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      BLOCO DE ATIVIDADES 17 – 4º ANO 

 

Atividade:   

SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA. 

 

1º) Sobre esse assunto, leia a tirinha e responda. 

a) No  último quadrinho,  Mafalda  mostra  uma  preocupação.  Explique com suas 
palavras o que ela quis dizer com “O QUE VAMOS FAZER COM O CADÁVER DA 
OUTRA?”.  

Orientações: 

As tirinhas de Mafalda falam de assuntos sérios, de forma crítica e com bom humor. No caso, 
sobre sustentabilidade e meio ambiente, quando ela trata da maneira correta de se desfazer 
de uma pilha. 

Seguem vídeos que falam de maneira simples e rápida sobre esse assunto:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8r_eyIED174 - Jornal em Libras: Garis ensinam 
como descartar lixo de forma correta e viralizam. (CAS/ MS) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kh6w9TXXDbM - Escolha e descarte corretamente 
suas pilhas e baterias (Portal eCycle)  

2º) Sabemos que a tecnologia precisa evoluir sem esquecer da preservação da vida no 
planeta. Sobre este tema, observe a imagem a seguir. 

Agora, responda às questões. 

a) Qual a marca anunciada? 

b) Qual a finalidade desse tipo de texto?  

c) Qual o produto que está sendo apresentado na propaganda? 

Orientações: 

É importante destacar que esta atividade está inacessível para o/a estudante cego/a, assim 
como a anterior, inclusive para algumas que têm baixa visão. Assim, o adulto terá que deixar 
o conteúdo acessível para que ela possa responder as questões a, b e c. 

A imagem deve ser descrita e, se possível, mostrar uma propaganda em vídeo. 

No link abaixo passa um vídeo de propaganda da caneta BIC. Ele não tem acessibilidade em 
Libras e nem audiodescrição (o que poderá ser feito por um adulto), mas ajudará às crianças 
a entenderem sobre o objetivo desse tipo de texto: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hUF1NyKMGfY - Tem sempre uma BIC® que 
combina com você (BIC Brasil) 
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3º) Dona Lia está com mais cuidado no uso das redes sociais em sua casa e definiu que 
cada pessoa terá um tempo diário de 2 horas para o acesso online. Nesta manhã, sua 
filha Júlia iniciou o seu acesso na internet como indicado na imagem do relógio. 

Orientações: 

Sugerimos, se possível, utilizar um relógio digital de brinquedo (madeira, plástico) para 
facilitar a realização da tarefa ou até mesmo um relógio digital em jogo online para a  
aprendizagem das horas. 

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

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

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

4º) Se Júlia gastar 2 horas diárias no acesso à internet, Dona Lia mais duas horas e Sr. 
Pedro, pai de Júlia, mais duas horas, teremos um total de 6 horas de consumo diário; o 
que dá um total 10.800 minutos mensais de tempo gasto com internet. Sobre o número 
10.800, responda ao que se pede.  

a) Como se escreve esse número por extenso? 

b) Como pode ser feita a decomposição desse número? 

Orientações: 

Sugerimos trabalhar com os números em Libras para os/as estudantes surdos/as. O vídeo a 
seguir ensina esses sinais: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ejqtxDtvS0Q - Vamos aprender números em Libras 
(Rogério Santos – Libras) 

Neste próximo vídeo mostra uma Aula de Matemática - Composição e Decomposição de 
números naturais.  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=IU2mEKD7DGY  (Professora Claudia Oliveira) 

Despois de assistir aos vídeos, o/a estudante poderá responder usando a escrita, de forma 
oral, Braille ou em Libras. A utilização de números em madeira ou plástico (tipo alfabeto 
móvel) ajudarão no registro das respostas das questões.   

Apoios visuais são muito úteis para todas os/as estudantes com transtorno do espectro do 
autismo, deficiência intelectual ou neuromotora. Os/As estudantes que estão em fase de 
alfabetização poderão ter dificuldade para escrever por extenso e devem ser estimuladas a 
levantar hipóteses sobre a escrita dos números através do alfabeto móvel. 

5º) A tecnologia traz muitos benefícios à vida humana e permite que o cotidiano das 
pessoas seja melhor. Em Recife, a paisagem e a ocupação dos bairros vêm se 
transformando bastante. Observe as imagens de Boa Viagem e responda às questões a 
seguir. 

a) Escreva as principais mudanças que você percebeu nas imagens da página anterior. 

b) Você acha que houve um desenvolvimento sustentável do meio ambiente? Justifique 
sua resposta. 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/matematica
https://www.youtube.com/watch?v=ejqtxDtvS0Q
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Orientações: 

É importante considerar todas as orientações dadas até este momento, assim como, devemos 
estimular os/as estudantes cegos/as para o uso de leitores de telas para celulares (Google 
Talk Back – para celulares com sistema Android) e computadores (NVDA), este último está 
disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da Educação. 

Link:http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

Caso isso não seja possível, o adulto poderá fazer a audiodescrição das imagens e deverá se 
responsabilizar pelo registro da execução da atividade através de vídeo chamada, vídeo, 
fotografia e enviar ao/à professor/a. 

No catálogo, temos várias sugestões de comunicação alternativa aumentativa, entre no site e 
conheça os instrumentos, estão todos a disposição da aprendizagem das crianças e são 
gratuitos. 

6º) O avanço da tecnologia tem contribuído muito para a preservação da saúde das 
pessoas, contribuindo na produção de vacinas e medicamentos a partir do uso de 
aparelhos sofisticados e modernos. 

Você já tomou algum medicamento ou vacina? Escreva os nomes nas linhas a seguir. 

Orientações: 

Sugerimos que os/as estudantes tenham acesso ao seu cartão de vacinação e conversem 
com os pais ou o adulto que lhe auxilia, sobre esse cuidado com a saúde. Nesse vídeo a 
criança vai entender melhor sobre a importância da vacinação. Os registros podem ser feitos 
de acordo com as especificidades das crianças. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0DuHI0E6Bc4 - Qual a importância da Vacinação 
Infantil? (Ministério da Saúde) 

7º) Sabemos que os medicamentosos nos ajudam no combate a muitas doenças, mas 
cada um de nós também deve fazer a sua parte, pois muitas doenças são transmitidas 
de uma pessoa para outra. Sobre essa realidade, como podemos evitar o contágio das 
doenças transmitidas de uma pessoa para outra? Relacione algumas atitudes nas 
linhas a seguir. 

Orientações: 

Sugerimos que se o/a estudante não esteja alfabetizado/a, poderá falar, desenhar ou recortar 
e colar imagens para o registro da resposta. Além de utilizar Libras e Braille. No vídeo a 
seguir, o personagem Hugo ensina como se prevenir do COVID 19 em Libras: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=soSmWZeRWQs - Aprenda com o Hugo como se 
prevenir do Coronavírus (Hand Talk) 

8º) E o lugar onde você mora, será que mudou? Converse com um adulto de sua família 
sobre as mudanças que aconteceram em seu bairro e registre o que achou mais 
interessante nas linhas a seguir. 

Orientações: 

Sugerimos que a criança tenha acesso ao Google Street View, que permite que o usuário 
acesse mapas de 2007 e faça comparações com a versão atual dos registros em vários 
países. Sendo assim, é possível ver as mudanças do seu próprio bairro, acompanhar o 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
https://www.youtube.com/watch?v=0DuHI0E6Bc4
https://www.youtube.com/watch?v=soSmWZeRWQs
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andamento de construções, ou visualizar antes e depois de lugares afetados por grandes 
tragédias naturais ou guerras, por exemplo. 

Link: https://mapas-earth.com/mapa/?k=google%20street%20view&gclid=EAIaIQobChMIv-
O7lPyT7AIVlIaRCh0ipgB0EAAYASAAEgJD-vD_BwE  

9º) A tecnologia precisa garantir a sustentabilidade no nosso planeta, preservando a 
vida de animais e plantas. Escreva uma frase com as palavras tecnologia e 
sustentabilidade.  

Orientações: 

Sugerimos para os/as estudantes com Altas Habilidades, para ampliar o conhecimento acerca 
deste conteúdo abordado, o vídeo a seguir: 

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

O site Eco Kids foi 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. 

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

 

     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. 
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