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      BLOCO DE ATIVIDADES –  4º ANO 

 

Atividade:  

CONTOS POPULARES EM VERSO E PROSA 

Professor/a, consideramos que de um modo geral o Bloco de Atividades é acessível para 
a maioria dos/as estudantes, mas lembramos para o apoio ao registro das respostas, para 
a acessibilidade comunicacional de estudantes surdos/as, cegos/as dentro do espectro 
autista e deficiência neuromotora ou com mobilidade reduzida dos membros superiores. 

Aproveite sempre a oportunidade de ampliação do conteúdo para estudantes com altas 
habilidades e superdotação. 

Tenha em mãos o acesso ao Catálogo de Site Jogos e Aplicativos Acessíveis que se 
encontra no Portal da Educação: 

Link: 
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 

É importante que o/a estudante cego/a seja estimulado/a desde o início de sua 
escolarização a usar leitores de tela para computadores e/ou para celulares - Google Talk 
Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA  

É interessante ampliar o vocabulário dos sinais de Libras com todos os estudantes, para isto, 
sugerimos os aplicativos Hand Talk/Librário. Todos os aplicativos indicados estão 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos do Portal da Educação no link acima 
indicado. 

Em todas as questões será necessário o apoio do familiar no registro das produções 
realizadas pelos/as estudantes em conformidade à sua necessidade comunicacional. 

 

Leia as estrofes do cordel que explica um pouquinho sobre João Grilo, observe a 
capa do cordel e responda às questões 1, 2 e 3.   

1º) Quem é o autor do texto? 

2º) De acordo com o texto, quais as características de João Grilo?  

3º) Nos versos “No sítio onde morava / Dava notícia de tudo”, a expressão em 
destaque revela que João Grilo era: 

Orientações: 

Sugerimos inserir palavras formosura e sabedoria além de sambudo para ampliação do 
vocabulário dos/as estudantes com deficiência intelectual. 

 

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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4º) Observe os versos a seguir e circule aquele no qual está sendo feito um 
questionamento. 

Orientações: 

Para uma melhor compreensão e ampliação do conceito de frases interrogativas, 
sugerimos dois vídeos, um deles em Libras sobre o assunto. Ambos necessitam de 
audiodescrição. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nflHKMpebyg  
Vídeo: Frases Interrogativas em LIBRAS: Como Fazer Perguntas? – Um sinal de Inclusão 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jif_drcDV0U  
Vídeo: Frase – A Gramática Cantada  
 

Vamos continuar lendo a história de João Grilo 

5º) Após ler o texto acima, responda às questões abaixo. 

a) Por que o vaqueiro ficou irritado com João Grilo? 

b) Existem vários seres vivos além de João e do vaqueiro que são citados no texto. 
Escreva, na linha abaixo, todos os seres vivos mencionados na história. 

c) Quem narra a história? Assinale X na resposta certa.  

Orientações: 

Na continuação da história de João Grilo, o autor fala em “braça” que uma unidade de 
medida de comprimento pouco conhecida e usada. Sugerimos que seja realizada a 
explicação do significado para que todo/a estudante possa realizar a compreensão 
adequada do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º) Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.  (A procissão e a missa das 
almas) 

a) Como podemos classificar este tipo de texto? 

b) No texto, a expressão “dar uma espiada” significa o quê? 

c) Que suspeita inicial é confirmada ao final do texto?  

d) No final do texto, qual sensação o leitor poderá sentir? 

e) E você, o que imagina que a mulher da procissão tenha dado à outra que era 
curiosa? Releia o texto “A procissão e a missa das almas”, use a imaginação e crie 
um final surpreendente para a história.   

Braça é uma antiga medida de 
comprimento equivalente a 2,20 
metros linearmente. Apesar de 
antiga, atualmente ainda é 
usada e compreendida por 
muitos trabalhadores rurais e 
outras pessoas envolvidas com 
o meio rural. 

Descrição da imagem: figura de um 
homem desenhado até a cintura com 
os braços estendidos ao longo dos 
ombros, indicando a maneira de medir 
uma braça. Acima dele está escrito 
medida de comprimento e abaixo a 
palavra braça. 

https://www.youtube.com/watch?v=nflHKMpebyg
https://www.youtube.com/watch?v=Jif_drcDV0U
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(...) Ao abrir a janela, uma das mulheres que acompanhava a multidão deu a ela uma 
vela acesa. Aquela senhora guardou a vela e, no dia seguinte, para seu espanto, 
percebeu que não era uma vela, mas... 

 

Orientações: 

Apontamos que para os/as estudantes no espectro autista, poderá haver dificuldades no 
entendimento do significado da palavra alma, neste sentido, sugerimos que seja avaliada 
a forma como será apresentado o texto. Devemos sempre levar em consideração a 
dificuldade na flexibilização mental apresentada no transtorno do espectro autista, uma 
vez que a frustração pela não compreensão de um contexto pode levar ao 
desregulamento emocional.  

Há ainda uma questão sobre o entendimento das palavras procissão, missa e alma por 
não estarem no contexto religioso de alguma família. 

Provavelmente, será preciso a ajuda do adulto que acompanha as atividades, na escrita 
do texto. Então, será oportuno orientar o familiar que seja apenas o escriba e não interferir 
na lógica sequencial dada pelo/a estudante ao reconto. 
 
O registro da história deverá levar em consideração as formas comunicacionais utilizadas 
pelo/a estudante conforme lhe seja adequada. 
 

Leia o texto em verso a seguir e responda às questões.                                                   

A Matemática aprende-se com o tempo 

7º) Na sua opinião, por que se aprende a Matemática com o tempo?  

Orientações: 

Nesta questão sugerimos dar continuidade às orientações até aqui indicadas, quanto ao 
acesso comunicacional dos/as estudantes. 

 

8º) Releia o texto “A Matemática aprende-se com o tempo” e observe que na frase 
“As plantas florescem com o tempo (...)”, o autor cita o desenvolvimento das 
plantas, que são fundamentais para os seres vivos.   

Complete o quadro a seguir com alguns benefícios que as plantas trazem aos seres 
vivos. Se necessário, pesquise ou pergunte a alguém.  

Orientações: 

Caso não seja viável, a pesquisa na Internet sobre este assunto, os familiares poderão 
ajudar o/a estudante trazendo estas informações, as respostas também poderão fazer 
parte do próprio repertório do/a estudante. 

Mas caso haja a possibilidade, indicamos alguns vídeos que poderão ajudar na 
complementação das respostas. Necessitam de audiodescrição. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IC0wpVGBhrg  
Vídeo: A importância da árvore – Ensinando meu filho 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=T_RTldmtCMM  
Vídeo: Ciência 04/Plantas/Libras – Sala 8 

https://www.youtube.com/watch?v=IC0wpVGBhrg
https://www.youtube.com/watch?v=T_RTldmtCMM
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=j7OyWh-cuv0  
Vídeo: A importância das plantas – Estude Comigo 
 
 
 

     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=j7OyWh-cuv0

