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      BLOCO DE ATIVIDADES 07 – CAMADAS DA TERRA – 4º ANO 

Atividade:  

Olá, Professores! 

Propomos aos estudantes assistirem ao vídeo sobre as camadas da Terra, 

acessando o link: https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA 

 

Em seguida, sugerimos a atividade abaixo. 

 

1- Quais são as quatro camadas da Terra? 

2- Qual a camada que protege o planeta da radiação solar? 

3- Os oceanos encontram-se em qual camada da Terra? 

4- Em quais camadas da Terra podemos encontrar os seres vivos? 

5- Escreva o nome dos ecossistemas que encontramos na biosfera. 

 

Orientações: Professor/a, como o vídeo não está acessível em Libras, sugerimos que os 
estudantes surdos assistam ao vídeo Ciências: O Planeta Terra: dinâmica e estrutura da 
Terra | Libras, link:  https://www.youtube.com/watch?v=hRwLrKjdiSE. 
Para os estudantes cegos, é importante confeccionar um planeta Terra que eles possam 
tocar com suas camadas internas e texturas diferentes para identificar cada parte, como 

mostra a imagem abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: 
Globo terrestre feito com bola de 
isopor. Na imagem está aberto 
mostrando as camadas, cada 
uma feita de isopor, mas com 
texturas diferentes para ajudar 
na identificação das camadas da 
Terra. 
 
 
 
 
 
 
 

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=MKlj6wCdwrA
https://www.youtube.com/watch?v=hRwLrKjdiSE


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 

Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

Para aos registros das respostas DESENHAR (PAINT FREE), pranchas de Comunicação 
Alternativa Aumentativa (tradicional ou digital), recorte e colagem de imagens, uso de 
alfabeto móvel para colaborar na escrita das palavras, assim como, considere as outras 
orientações já informadas em atividades anteriores. Todos os aplicativos indicados estão 
no site do Portal da Educação com o link logo abaixo. 
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 
 
 
 
     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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