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 BLOCO DE ATIVIDADES 17 – 4º ANO 

 

Atividade:   

SUSTENTABILIDADE E TECNOLOGIA. 

 

Leia o texto. Invenções, desafios e descobertas 

1º) A partir da leitura do texto “Invenções, desafios e descobertas”, responda ao que se 
pede.  

a) O primeiro parágrafo do texto inicia com uma pergunta. Quando isso acontece, 
geralmente é porque o autor quer estabelecer uma comunicação com quem está lendo 
o texto, levando-o a refletir sobre o assunto.  

Releia o trecho inicial do parágrafo: “Você já parou para pensar como seria a sua vida 
sem os objetos que o rodeiam em casa, na escola, no clube, na cidade e por todos os 
lados?”. 

- Que resposta você daria para a pergunta que inicia o texto? 

b) De que forma o homem registrava os fatos da vida? 

c)  Qual a primeira descoberta do homem?  

d) Algumas invenções tornaram a vida das pessoas muito mais prática, rápida e 
econômica. Que invenções foram citadas no texto? 

Orientações: 

O adulto poderá auxiliar o/a estudante nesta atividade através do registro ou da leitura do 
texto, do enunciado e das sentenças desta atividade, uma vez que ele/ela pode estar no 
processo de alfabetização. É sempre necessário ampliar o vocabulário dos sinais de Libras 
dos estudantes, sugerimos que para isto seja utilizado o aplicativo Hand Talk que pode ser 
baixado no celular.  

É importante estimular os/as estudantes cegos/as o uso de leitores de telas para celulares 
como o Google Talk Back para celulares com sistema Android e para computadores, o 
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 deverá fazer a audiodescrição das imagens e se 
responsabilizar pelo registro da execução da atividade através de vídeo chamada, vídeo, 
fotografia e enviar ao/a professor/a. 

Essa questão poderá ser respondida através de desenhos, de forma oral, utilize a Língua 
Brasileira de Sinais- Libras, o Braille, ou utilize pranchas de comunicação alternativa 
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aumentativa (já sugeridas anteriormente nos Blocos de atividades) para responder as 
questões. A participação do adulto durante o registro é fundamental. 

Para ampliação do conteúdo deste bloco de atividades, sugerimos alguns vídeos que poderão 
ser trabalhados com os/as estudantes com altas habilidades e superdotação. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8 – Sustentabilidade – Enraizando #6 
(Enraizando) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM – A vida em Libras – Sustentabilidade 
(TV INES) 

2º) Observe o gráfico e responda às questões.  

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/as 
outros/outras estudantes. Detalhes transcritos em libras (figuras com configuração de mãos) 
ou em braile, ampliarão o vocabulário dos/as estudantes. 

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

Link: http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-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. 

 

 

Observe as imagens (1, 2, 3 e 4) e responda às questões 3 e 4. 

3º) Relacione as imagens aos possíveis agentes de poluição do solo. 

Orientações: 

Professor/a, sempre quando tiver imagens, será necessário fazer a descrição detalhada delas 
para que os/as estudantes cegos/as ou com baixa visão acentuada consigam realizar as 
questões subsequentes. 

Para colaborar no processo de aprendizagem deste conteúdo, o vídeo a seguir trata sobre a 
poluição do solo e está acessível em Libras. O/A estudante pode responder oralmente à 
questão, se esse tipo de registro solicitado não seja possível. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qky8NVaAfK8
https://www.youtube.com/watch?v=T14KYfGjsgM
http://projetoscomarte.blogspot.com/2010/07/trabalhando-com-graficos.html
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Pesquisar imagens, recortar e colar em folha a parte é outra forma de favorecer o registro do 
que foi aprendido com relação aos agentes de poluição do solo. Desenhar em papel, usando 
prancha de comunicação alternativa ou desenhar em aplicativo adaptado são outras maneiras 
de expressar o que entendeu sobre o assunto abordado. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ogtnjFc3-pk (Conservação do solo – Libras,  
CEFORMI Vinhedo) 

4º) Cite três formas de como podemos evitar que o solo continue a ser degradado 
(prejudicado) como mostram as imagens acima.  

Orientações: 

Professor/a, novamente se pede registro escrito. O importante é que o/a estudante entenda o 
que se está trabalhando (conteúdo programático), seja usando Libras, Braille, desenho, 
audiodescrição de imagens e vídeos ou jogos de aplicativos e que esse registro seja 
adaptado de acordo com a especificidade de cada estudante.  

O vídeo do quesito anterior também ajudará no entendimento desta questão. 

5º) Leia as afirmativas abaixo e escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas 
sobre as práticas favoráveis à manutenção dos recursos naturais por mais tempo. 

Orientações: 

O registro desta resposta deve seguir as orientações anteriores. Concernente ao conteúdo, 
sugerimos o vídeo acessível em Libras, mas que também é acessível ao/à estudante ouvinte. 
Para os/as estudantes cegos/as será necessário realizar a audiodescrição. 

Mas, é importante que o adulto converse com a criança sobre formas que ela e a família 
podem agir para, no dia a dia, promover a manutenção dos recursos naturais. 

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

Neste link do Play Store tem sugestões de jogos que tratam sobre o assunto acima. Os pais 
podem baixar no celular Android ou em dispositivos Apple: 

https://play.google.com/store/search?q=jogos%20de%20sustentabilidade  

Observando as imagens da Praça de Casa Forte, responda às questões 6, 7 e 8. 

8º) Quais elementos podem ser vistos na imagem atual que justificam a sua resposta? 

Orientações: 

Par compreensão dessa atividade, o/a estudante cego/a precisará de descrição das imagens. 
Se possível, os/as estudantes devem ter acesso ao aplicativo do 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, ela ter acesso às mudanças da Praça de Casa 
Forte, acompanhar o andamento de construções, ou visualizar antes e depois de lugares. 

Link:https://mapasearth.com/mapa/?k=google%20street%20view&gclid=EAIaIQobChMIvO7lP
yT7AIVlIaRCh0ipgB0EAAYASAAEgJD-vD_BwE  

 

     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 
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excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por esses 
profissionais. 


