
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Atividade – A fotossíntese 

Olá, Professores! 
 
Nessa proposta de atividade, compartilhamos com os estudantes um vídeo que 
aborda o processo de fotossíntese das plantas. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oLjjv5w3Amw  
 
Em seguida, sugerimos a atividade abaixo. 
 

1. De onde tiramos a energia que o nosso corpo precisa para viver? 
 

2. As plantas fabricam seu próprio 
alimento por meio da fotossíntese. 
De acordo com o vídeo, desenhe a 
ilustração abaixo em seu caderno e 
escreva o nome dos elementos que 
fazem parte desse processo: ÁGUA 
(absorvida pela raiz) – GÁS 
CARBÔNICO (absorvido pela folha) 
– GÁS OXIGÊNIO (liberado pela 
folha) – LUZ SOLAR (sol). 

 
 
Descrição do arquivo de imagem: figura-do-sol-e-de-uma-flor-fixada-ao-solo-com-duas-folhas-com-
setas-e-números-para-preencher-com-as-palavras-apresentadas 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

ATIVIDADE 30 DE JULHO  

Anos Iniciais – 4º ano



Fonte:  https://www.smartkids.com.br/atividade/fotossintese-complete 
 

ORIENTAÇÕES: A versão acessível em Libras do vídeo sugerido está 
disponível neste link: https://www.youtube.com/watch?v=joa-SMiqZUA 
 
Para os estudantes cegos e com baixa visão, além de o adulto fazer a 
descrição das imagens do vídeo, pode-se fazer um mapa tátil como o sugerido 
abaixo, utilizando diferentes texturas, a escrita convencional com fonte 
ampliada em relevo e a escrita em Braille : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será interessante, caso haja plantas na residência, que a criança seja levada a 
investigar, observar e analisar o que foi tratado no vídeo e o adulto dialogue 
sobre esse processo da fotossíntese. O importante é ela entender o conteúdo 
e conseguir expressar essa aprendizagem. 
 Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Porém, se a criança ainda 
não tem domínio da LIBRAS, uma pessoa da família pode utilizar a leitura labial 
e/ou o uso de alguns sinais já conhecidos pela criança. 

Dependendo da deficiência da criança, pode ser utilizado a Prancha de CA, 
LIBRAS e descrição, não apenas para a compreensão, mas para a realização 
da tarefa, que pode ser respondida oralmente. Outra forma de trabalhar o 
conteúdo dessa questão pode-se utilizar apps, jogos e sites  como esses que 
sugerimos para trabalhar com crianças com ou sem deficiência: 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-fotossintese 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evobooks.GuardiaoDoJardim 

 

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. 

 

 
 
 


