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      BLOCO DE ATIVIDADES 23 – 2º ANO – ARTE EM PERNAMBUCO 
 
Professor(a), 
Este bloco de atividades dá a possibilidade de refletirmos sobre como a pessoa com deficiência frui 
e produz a Arte. Viver a arte é uma necessidade humana, e deve ser direito de todos ter acesso a 
ela. Que essas atividades possam nos mover a abrir possibilidades para desenvolver a criatividade, 
sensibilidade e inteligência artística dos estudantes público-alvo da Educação Especial. 
 
Atividade:   
 
1º) LEIA UM TRECHO DA MÚSICA COMPOSTA POR LUIZ GONZAGA E HUMBERTO 

TEIXEIRA.  

a) QUAL O TEMA PRINCIPAL DA MÚSICA “ASA BRANCA”? 

b) QUAL O SENTIMENTO QUE O ARTISTA DEMONSTRA NA MÚSICA? 

c) ESCREVA, NOS ESPAÇOS ABAIXO, TODAS AS PALAVRAS DO TEXTO QUE RIMAM 

COM A PALAVRA EM DESTAQUE. 

d) LIGUE AS PALAVRAS AO SEU SIGNIFICADO. 

 
Orientações: 
 
“Asa Branca” é o baião mais famoso de Luiz Gonzaga, e no vídeo abaixo pode ser assistido 
acessível em Libras: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MXARQrTZLKc  
 
A questão C, não é apropriada para estudantes surdos, os quais vão compreender o conceito de 
rima apenas pela análise gráfica da terminação das palavras. O vídeo abaixo pode ajudar nessa 
compreensão: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ  
Vídeo: Gênero textual – poema – Libras 
 
A resposta à questão B pode ser difícil para alguns estudantes com autismo ou deficiência 
intelectual devido a seu nível de abstração. Nesse caso, o adulto pode, antes, explicar quais as 
características de cada sentimento, e dar exemplos de situações concretas do dia a dia em que os 
sentimos, de preferência exemplos já vividos pelo/a estudante. 
 
O/A estudante deve ser incentivado/a a fazer ela mesma o registro com o auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, órteses funcionais, facilitador 

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=MXARQrTZLKc
https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ


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 

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 a criança 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, que pode ser baixado no site do 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 

Estudantes cegos/as devem ser incentivados/as a usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento. 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 Cegos 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 
 
Atividade:   

 
2º) PODEMOS FAZER ARTE USANDO MATERIAIS RECICLADOS. OBSERVE A OBRA 

“ROBIXO” (ROBÔ DO LIXO), DO ARTISTA RECIFENSE ANDRÉ SOARES MONTEIRO E 

ESCREVA OS NOMES DE SEIS MATERIAIS QUE ELE UTILIZOU. 

Orientações: 
 
O adulto deve fazer a descrição da obra do artista para o/a estudante cego/a, citando detalhes como 
cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e a cena retratada, personagens e 
significados. Como ao descrever o adulto já estará respondendo em parte a questão, sugerimos 
que o foco seja a escrita dos nomes dos materiais descritos pelo adulto, escrita que pode ser feita 
tanto de forma convencional como em Braille, o qual pode ser trabalhado, primeiramente, a partir 
do reconhecimento das palavras escritas com essa grafia, e depois na sua reprodução. 
 
Sugerimos esse vídeo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=d0YR72w9dAk&feature=youtu.be 
Vídeo: Audiodescrição na Escola: Orientações para Professores em Tempo de Pandemia 

 
Além das recomendações quanto à forma de registro da resposta já feitas na questão anterior, 
destacamos que estudantes com autismo ou deficiência intelectual podem ter dificuldade no 
reconhecimento dos materiais devido a sua configuração visual não propícia às suas habilidades 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
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://www.youtube.com/watch?v=d0YR72w9dAk&feature=youtu.be
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cognitivas, neste caso, o adulto pode auxiliar dizendo o nome do material e pedindo para o/a 
estudante procurá-lo na imagem. 
 
Atividade:   
 
3º) VAMOS CONHECER UM POUCO SOBRE UM ARTISTA PERNAMBUCANO CHAMADO 
ROMERO BRITTO. 
 

a) AGORA, PINTE NO CALENDÁRIO O DIA EM QUE ROMERO BRITTO NASCEU. 

b) EM QUE DIA DA SEMANA OCORREU ESSE NASCIMENTO? 

c) SE ELE NASCEU EM 1963, QUANTOS ANOS ELE TEM AGORA? 

 
Orientações: 
 
O vídeo a seguir faz uma breve introdução com a biografia de Romero Britto em Libras e depois 
mostra várias obras do artista:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ngArBfLr2g4&t=63s  
 
A questão C envolve uma operação de subtração, onde pode ser necessário que o adulto ajude 
“montando” o algoritmo (2020 – 1963). Para o nível do segundo ano pode ser que alguns/algumas 
estudantes não consigam realizar essa operação, que envolve o conceito de “subtração com 
reserva”, com zero e com milhares, e sugerimos que a subtração seja facilitada para o nível de 
conhecimento do estudante e feita com auxílio de material concreto, como material dourado, por 
exemplo: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7uLgnQqTItw  
Vídeo: O vídeo a seguir ensina como fazer e usar o material: 
 
Link: https://i.pinimg.com/originals/7c/b9/5b/7cb95bc6ea83883adca2b0cb56e09ee9.jpg  
Vídeo: Imprimir material dourado:  
 
Link: https://www.templateroller.com/template/268027/base-10-blocks-all-template.html  
 
A imagem do calendário que vem na questão original pode ajudar bastante na localização das 
datas. Mas sugerimos um calendário tátil, por ser mais acessível para estudantes com deficiência 
visual, autismo, deficiência intelectual, etc. Na imagem ao lado pode-se ver um exemplo de 
calendário tátil, que deve privilegiar texturas e relevos, bem como a escrita em Braille.  

 
 
 
 
Descrição da imagem: calendário de EVA com letras, desenhos e números 
destacados em relevo. Os numerais com os dias são presos com velcro 
destacável. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/496240452683800528/  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ngArBfLr2g4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=7uLgnQqTItw
https://i.pinimg.com/originals/7c/b9/5b/7cb95bc6ea83883adca2b0cb56e09ee9.jpg
https://www.templateroller.com/template/268027/base-10-blocks-all-template.html
https://br.pinterest.com/pin/496240452683800528/
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Atividade:   
 

4º) OBSERVE UMA DAS OBRAS DE ROMERO BRITTO. 
MARQUE UM X NO NOME DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS, QUE VOCÊ PERCEBEU NESTA 

OBRA. 

 

Orientações: 

 
Sugerimos usar o modelo abaixo a fim de tornar a atividade mais acessível. No caso do/a estudante 
cego/a é muito importante que sejam marcados os limites e formas do desenho. Só depois ele/ela 
poderá sentir e nomear as formas geométricas. 
 
Os limites do desenho podem ser marcados de diferentes maneiras: com traçado feito com cola 
quente, cola colorida, tinta dimensional, barbante, colagem de sementes ou contas, punção (que 
pode ser feita também com alfinetes de cabeça sobre uma prancha de isopor etc.). Depois que 
esses limites estiverem apontados de maneira clara, será muito mais fácil para o/a estudante com 
deficiência visual fazer a pintura: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I  
Artes visuais para alunos cegos ou com baixa visão  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk  
Ensino do Desenho para crianças Cegas - Diele Fernanda –  
 

 
 
 
 
Fonte da imagem de releitura do peixe de Romero Britto:  
https://br.pinterest.com/pin/307792955757498968/ 
 

 
 
 
 
 

Atividade:   
 
5º) AS IMAGENS ABAIXO SÃO ILUSTRAÇÕES DE UM ARTISTA PERNAMBUCANO 

CHAMADO JOSÉ FRANCISCO BORGES PAULO, CONHECIDO COMO J. BORGES QUE, ALÉM 

DE ESCREVER, TAMBÉM ILUSTRA SUAS HISTÓRIAS.  

 

DESEMBARALHE AS LETRAS QUE ESTÃO DE TRÁS PRA FRENTE E DESCUBRA O NOME 

DA TÉCNICA DE PINTURA UTILIZADA POR J. BORGES PARA FAZER AS ILUSTRAÇÕES 

 
Orientações:  
 
Enfatizamos a necessidade de o adulto descrever as imagens das obras de arte. Seguem vídeos 
que podem ajudar na contextualização da questão para que o/a estudante responda: 

https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I
https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk
https://br.pinterest.com/pin/307792955757498968/
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fe_fSO0eS7o 
Vídeos: xilogravura com audiodescrição 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9qWZM8PHT2s 
Vídeo: Aula de xilogravura em Libras 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l2yhDxJB0vE  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=f1XrCCiqyhc  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=orgiP_3Reic  
Vídeos: sobre J. Borges:  
 
Atividade:   
 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO. 
 
AS DUAS OBRAS LEVAM O NOME DE “OS RETIRANTES”, QUE QUER DIZER 

 
Orientações:  
 
Mais uma vez enfatizamos a necessidade de descrever detalhadamente as imagens das obras  
para o/a estudante cego/a. O vídeo a seguir explica algumas técnicas de como o professor essa 
audiodescrição deve ser feita com obras de arte visuais: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KmZlibigvcg  
Vídeo: Audiodescrição Técnicas e Imagens 
 
Atividade:   

 

7º) LIGUE AS OBRAS AOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA A SUA PRODUÇÃO. 

 
Orientações:  
 
Além das orientações dadas na primeira questão sobre as possibilidades de registro da resposta, 
sugerimos que o/a estudante tenha acesso a objetos reais feitos desses materiais para conhecê-
los sensorialmente e fazer a classificação. 
 
Atividade:   

8º) CIRCULE O NOME DO RITMO QUE NÃO FAZ PARTE DO CARNAVAL PERNAMBUCANO. 

 
Orientações:  
 
É importante verificar o conhecimento prévio do/a estudante sobre o tema, e, se for necessário, 
utilizar recursos como vídeos, músicas e ilustrações para contextualizar o conteúdo, certificando-
se que sejam recursos acessíveis a suas habilidades e necessidades. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe_fSO0eS7o
https://www.youtube.com/watch?v=9qWZM8PHT2s
https://www.youtube.com/watch?v=l2yhDxJB0vE
https://www.youtube.com/watch?v=f1XrCCiqyhc
https://www.youtube.com/watch?v=orgiP_3Reic
https://www.youtube.com/watch?v=KmZlibigvcg
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Atividade:   
 
9º) VERA BRITO FAZ BONECAS COM FIBRAS NATURAIS DA BANANEIRA, EXPÕE E VENDE 

NUMA FEIRA DE ARTESANATO. 

OBSERVE AS IMAGENS E RESPONDA ÀS QUESTÕES. 

 

a) SE POR DIA VERA BRITO VENDER 4 BONECAS, QUANTAS BONECAS ELA TERÁ 

VENDIDO EM 10 DIAS DE FEIRA? 

a) AS FIBRAS DA BANANEIRA FICAM 15 DIAS SUBMERSAS EM UMA MISTURA DE 

ÁGUA COM SABÃO. EM SEGUIDA, ELAS SÃO LAVADAS COM ESCOVA E 

ESTENDIDAS AO SOL POR 2 DIAS PARA SECAGEM. DEPOIS DE QUANTOS DIAS, 

VERA BRITO COMEÇA A FAZER AS BONECAS? 

Orientações:  
Sugerimos utilizar material concreto, como o material dourado, para facilitar a resolução dos 

problemas. 

O vídeo a seguir ensina como fazer e usar o material com adição: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7uLgnQqTItw  
 
Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ2n0T0FHVV5XORGZA8w-N4Z5MmbrpOqs  
Vídeo: Aulas de adição em Libras 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QdalEfqVoEc      
Vídeo: Multiplicação com material dourado 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4mQ7HQAN6KY&t=8s  
Vídeo: Multiplicação em Libras 
 
        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=7uLgnQqTItw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ2n0T0FHVV5XORGZA8w-N4Z5MmbrpOqs
https://www.youtube.com/watch?v=QdalEfqVoEc
https://www.youtube.com/watch?v=4mQ7HQAN6KY&t=8s

