
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 

  

 

  

 

      BLOCO DE ATIVIDADES 25 – 2º ANO 

 

Atividade:   

1º) DE ACORDO COM O TEXTO, RESPONDA. 

a) O QUE É POSSÍVEL FAZER NOS MERCADOS PÚBLICOS? 

b) VOCÊ JÁ VISITOU UM MERCADO PÚBLICO? QUAL? 
_________________________________________________________________ 

c) PROCURE, NO TEXTO, DUAS PALAVRAS INICIADAS COM A LETRA S E 
ESCREVA-AS NOS ESPAÇOS ABAIXO. 

 

Orientações: 

É importante que o/a professor/a e a família verifiquem o conhecimento prévio do/a 
estudante a respeito do tema e realizem a contextualização do conteúdo para que possa 
responder às questões com mais propriedade. Se houver oportunidade e condições de 
levá-la a um passeio para visitar um mercado público (com os devidos cuidados aos 
protocolos de segurança contra o Coronavírus), isso também pode ser uma experiência 
muito interessante para que conheça mais sobre a cultura de sua cidade.  

 

Os vídeos a seguir podem ajudar nesse trabalho, mas é necessário assegurar a 
acessibilidade dos/as estudantes, com descrição das imagens e Libras, para que o 
conteúdo seja de fato comunicado. No caso dos/as estudantes cegos/as, pode-se pedir 
também que atentem para a paisagem sonora dos mercados públicos, ou seja, que 
identifiquem que fontes sonoras elas identificam durante os vídeos, e a partir disso, o adulto 
pode ajudar a compor o seu cenário visual. Na questão “c”, em especial, se faz necessário 
que o adulto disponibilize a escrita em Braille para que o/a estudante cego/a tenha 
condições de identificar as palavras escritas com a letra “S”. Dependendo do grau de 
conhecimento do/a estudante em Braille, pode-se disponibilizar o texto inteiro em Braille, 
algumas frases ou apenas algumas palavras para que faça essa identificação. 

 

Reportagem sobre os mercados públicos do Recife:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N87eafGXopc  

Vídeo: Reportagem Especial sobre os Mercados Públicos do Recife - Álvaro Vilarim 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NcDAMxf6k24  

Vídeo: Mercados públicos do Recife 

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=N87eafGXopc
https://www.youtube.com/channel/UCS_ajXPCszf4oCv8Z2at_Cg
https://www.youtube.com/watch?v=NcDAMxf6k24
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=B-Nnbz301OA  

Vídeo: Rota pelos mercados públicos 

 

Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivado a fazer sozinho/a o registro com o 
auxílio de tecnologias assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, 
órteses funcionais, facilitador palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  etc.), mas 
quando isso não for possível, pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, sinais 
familiares, Braille ou comunicação alternativa, e o adulto auxilia o registro, que também 
pode ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da 
forma que for mais fácil para o/a estudante se expressar. 

Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as é o uso de 
cartões com imagens, ou as pranchas de comunicação alternativa, tanto as pranchas físicas 
(cartões impressos), como as pranchas de comunicação digital como Livox, Fala Fácil, 
Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão, cujas descrições 
estão disponíveis no catálogo games e sites assistivos acima mencionado. 

Estudantes cego/as devem ser incentivados a usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento, e só caso não seja possível, devem ser 
auxiliados por um adulto para ler o texto. Para informações sobre leitores de tela, texto e 
OCR, essas são algumas sugestões de aplicativos para computador e celular sobre os 
quais o professor e a família podem se informar: 

 Seis Leitores de Tela para Seu Computador 

 Descubra como os Cego/as utilizam smartphones e tablets 

 Os dez melhores aplicativos para extrair textos de imagens e fotos 

 Aplicativos que leem em voz alta 

 QR Code como recurso de acessibilidade 

 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em 
tamanho adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o contraste das cores, 
o que pode ser feito utilizando recursos ópticos e não ópticos, como um papel celofane 
amarelo sobre o texto ou uma lupa. O aplicativo abaixo pode ajudar, pois além da lupa, 
oferece a possibilidade de usar a lanterna, ajustar o brilho, dar zoom na imagem e 
selecionar filtros de contraste: 

Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass 

 

Atividade:   

2º) LEIA OS NOMES DE ALGUNS MERCADOS PÚBLICOS DO RECIFE E COMPLETE 
OS QUADRADOS.  

• QUAL A PALAVRA MAIOR: MADALENA OU ENCRUZILHADA?  

https://www.youtube.com/watch?v=B-Nnbz301OA
https://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/
https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-smartphones-e-tablets/
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/03/os-10-melhores-aplicativos-para-extrair-textos-de-imagens-e-fotos.html
https://33giga.com.br/aplicativos-que-leem-em-voz-alta/
https://www.youtube.com/watch?v=43UEJAj6XPI
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
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Orientações: 

Tal como orientado na questão anterior, sugerimos que nessa questão seja utilizado um 
alfabeto móvel (com escrita convencional ou em Braille) para que o/a estudante posa ter 
uma melhor percepção da escrita das palavras, números de letras e sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:   

3º) RELEIA O TRECHO ABAIXO E OBSERVE OS NÚMEROS EM DESTAQUE. EM 
SEGUIDA, CONTINUE A DECOMPOSIÇÃO COMO MOSTRADO NO EXEMPLO. 

 

Orientações: 

Uma maneira alternativa de trabalhar o conteúdo da questão é através do material 
Montessori chamado “Visão do Conjunto”, onde os numerais são compostos a partir de 
cartões. O vídeo abaixo está em inglês, mas o material é autoexplicativo e mesmo sem o 
áudio é possível compreender bem a maneira como deve ser apresentado. 

 

Composição de numerais com cartões do sistema decimal com um/a estudante:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gto_BJ2P5nE  

Vídeo: Montessori in action Composition of numerals with the decimal system cards with a 
child - Montessori Tube Academy 

 

Os cartões deste material podem ser baixados e impressos neste link: 

Link: 
https://www.montessorialbum.com/montessori/images/6/61/Large_Number_Cards.pdf  

 

Esse material pode ser tornado acessível usando tinta ou cola dimensional, ou ainda cola 
quente, para que os cartões apresentemos numerais em relevo e possam ser reconhecidos 
pelo tato. 

  

Descrição da imagem: peças de um alfabeto móvel em 
Braille impresso em 3D, com as letras convencionais 
escritas em relevo. 

Fonte: 

https://img.elo7.com.br/product/main/2E969A9/alfabet
o-e-numerais-moveis-em-braille.jpg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gto_BJ2P5nE
https://www.youtube.com/channel/UCYS2mx7NH58KLJcUxypH2NA
https://www.montessorialbum.com/montessori/images/6/61/Large_Number_Cards.pdf
https://img.elo7.com.br/product/main/2E969A9/alfabeto-e-numerais-moveis-em-braille.jpg
https://img.elo7.com.br/product/main/2E969A9/alfabeto-e-numerais-moveis-em-braille.jpg
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Atividade:   

4º) NO MERCADO PÚBLICO PODEMOS COMPRAR VÁRIOS ALIMENTOS, COMO 
FEIJÃO E CAMARÃO. CIRCULE OS INSTRUMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA 
MEDIR OS QUILOS DOS PRODUTOS. 

 

Orientações: 

Os vídeos abaixo podem ser utilizados para ajudar o/a estudante a entender o conteúdo e 
responder à questão com mais propriedade. Se for possível, o adulto deve mostrar esses 
instrumentos de medição de forma real e em prática para o/a estudante. Em um 
supermercado, por exemplo, é viável fazer isso. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zFVxrghrwuE  

Vídeo: Medidas de massa 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oNz6yBoB8Mo  

Vídeo: Medidas de massa acessível em Libras 

 

Atividade:   

OBSERVE AS FOTOS DO MERCADO DA ENCRUZILHADA E, EM SEGUIDA, 
RESPONDA ÀS PERGUNTAS 5 A 8. 

5º) EM QUAIS ANOS AS FOTOS FORAM TIRADAS? 
 
6º) QUAL A FOTO MAIS ATUAL: A FOTO 1 OU A FOTO 2? 
 
7º) COMPARE AS DUAS FOTOS E ESCREVA DUAS DIFERENÇAS QUE VOCÊ 
PERCEBEU EM RELAÇÃO AO MESMO LUGAR.  

 

Orientações: 

A questão é inadequada para estudantes cego/as. É necessário reelaborar a forma de 
explorar o conteúdo de uma maneira acessível. Para tanto, deve-se atentar que o objetivo 
da questão é refletir sobre as mudanças históricas que ocorrem com a passagem do tempo 
e mudam também aspectos físicos e humanos da cidade. 

Outras maneiras de explorar esse conteúdo: 

 Ordenamento de sequência temporal; 

 Construção de uma linha do tempo (que pode ter elementos táteis para ser acessível 

aos estudantes cego/as); 

https://www.youtube.com/watch?v=zFVxrghrwuE
https://www.youtube.com/watch?v=oNz6yBoB8Mo
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 Exame das paisagens sonoras de antigamente em relação aos ambientes 

modernos; 

 Exame do desenvolvimento do próprio corpo e de eventos marcantes na vida familiar 

ao longo do tempo (como aniversários, viagens, festas e datas comemorativas, por 

exemplo); 

 Transformações nos hábitos, objetos do cotidiano, formas de comunicação, roupas, 

músicas e entretenimentos, hábitos culturais e comportamentais da sociedade onde 

o/a estudante está inserido/a. 

O/a professor/a deve analisar qual a forma mais acessível para o/a estudante apreender 
esse conceito. Se a família conviver com uma pessoa mais idosa, esta pode conversar com 
o/a estudante sobre como eram os mercados públicos do Recife antigamente.  

O vídeo abaixo propõe uma atividade sobre passagem do tempo e está acessível em 
Libras: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DQHIoUhiXUQ  

Vídeo: Linha do tempo – Libras  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c  

Vídeo: As cidades se transformam com o passar do tempo:  

 

Atividade:   

8º) ESCREVA O NOME DE DOIS ELEMENTOS NÃO VIVOS QUE APARECEM NA FOTO 
2. 
 

Orientações: 

Uma alternativa para trabalhar o conteúdo da questão é trabalhar o tema “elementos vivos 
e não-vivos” com a classificação de objetos reais ou de cartões, como nos exemplos abaixo: 
 
Link: https://www.docdroid.net/6Ya1wDJ/living-nonliving-cards-pdf#page=4  
https://docs.google.com/file/d/0B-Jp2xvcHjp4dmtvRS1RQ3hJUWs/edit  
Vídeo: Cartões de classificação para imprimir- Vivos e não vivos:  
 
Link: 
https://wordwall.net/pt/resource/4289167/jogo-seres-vivos-e-seres-n%C3%A3o-vivos  

Vídeo: Jogo seres vivos e não vivos 
 
 

 

Descrição da imagem: objetos em miniatura para classificar em 
duas colunas nomeadas com cartões em inglês onde se lê “vivo” 
ou “não-vivo”.  

Fonte: https://www.montessorimaterials.com/products/living-non-
living-classification  

https://www.youtube.com/watch?v=DQHIoUhiXUQ
https://www.youtube.com/watch?v=M3HDz4-665c
https://www.docdroid.net/6Ya1wDJ/living-nonliving-cards-pdf#page=4
https://docs.google.com/file/d/0B-Jp2xvcHjp4dmtvRS1RQ3hJUWs/edit
https://wordwall.net/pt/resource/4289167/jogo-seres-vivos-e-seres-n%C3%A3o-vivos
https://www.montessorimaterials.com/products/living-non-living-classification
https://www.montessorimaterials.com/products/living-non-living-classification
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Atividade:   

9º) VEMOS NOS ENTORNOS DOS MERCADOS PÚBLICOS E NA CIDADE, 
ACÚMULOS DE LIXO E DESPERDÍCIO DE MATERIAIS. NÓS PODEMOS  MELHORAR 
ISSO, TENDO ALGUMAS ATITUDES SUSTENTÁVEIS. ESCREVA (V) PARA AS 
FRASES VERDADEIRAS E (F) PARA AS FALSAS. 

 

Orientações: 

Sugerimos que o adulto converse com o/a estudante sobre o que são atitudes sustentáveis 
e como elas podem ser feitas no nosso cotidiano. Para o/a estudante, o exemplo que 
vivencia em família é essencial, e o que de fato vai educar suas atitudes. Portanto, hábitos 
como reciclar, reaproveitar e reduzir resíduos são algo que deve começar dentro do próprio 
lar, e depois ser praticado em sociedade. 

Uma forma alternativa de envolver o/a estudante no tema é através de jogos educativos 
como estes abaixo: 

 

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YovoGames.Defender  

Vídeo: Defensor da natureza:  

 

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 

Vídeo: Coleta seletiva:  

 

Atividade:   

10º) OS MERCADOS PÚBLICOS TAMBÉM VIRARAM ESPAÇOS DE ENCONTRO DE 
AMIGOS, REALIZAR COMPRAS OU MESMO SE DIVERTIR. COMPLETE A TABELA 
COM O NOME DOS PRODUTOS OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS QUE PODEMOS 
ENCONTRAR NO MERCADO PÚBLICO, NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO, 
ARTESANATO E LAZER. 

 

Orientações: 

As orientações da primeira questão, inclusive os vídeos sugestivos, também podem ajudar 
na resolução desta questão. 

A tabela pode ser preenchida pelo/a estudante cego/a com auxílio de uma régua guia, ou 
com cartões em Braille com as respostas escritas. Estudantes com dificuldade na escrita 
convencional também pode usar cartões com as respostas escritas (em alguns casos pode 
ser necessário dar aos/às estudantes alternativas prévias para que escolham a resposta), 
ou mesmo imagens que representem essas respostas (as quais não necessariamente 
precisam ser impressas), que no caso dos/as estudantes com mobilidade reduzida, podem 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YovoGames.Defender
http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer
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ser apenas apontadas com tecnologia assistiva para que o adulto o auxilie no registro da 
classificação. 

 

Descrição da imagem: tabela com imagens classficadas em alimentação, artesanato e lazer, com fotografias 
de frutos do mar, bolsas e instrumentos musicais artesanais e uma banda se apresentando nummercado 
público do Recife.  

Fontes: 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/c6/ec/e7/mercado-sao-jose.jpg 

https://infonet.com.br/wp-infonet/img/colunistas/grande-174774.JPG 

https://cdn.brasildefato.com.br/media/c152fe3dd1a96566ea0e3ef4fc3ddacd.jpg  

 

        COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo/a 
professor/a da turma e/ou do/a professor/a do Atendimento Educacional 
Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a 
ser orientadas por esses profissionais. 

ALIMENTAÇÃO ARTESANATO LAZER 

   

           

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/c6/ec/e7/mercado-sao-jose.jpg
https://infonet.com.br/wp-infonet/img/colunistas/grande-174774.JPG
https://cdn.brasildefato.com.br/media/c152fe3dd1a96566ea0e3ef4fc3ddacd.jpg

