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      BLOCO DE ATIVIDADES 23 – 3º 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) Observe as obras do artista pernambucano J. Borges.  

a) Qual tela chama mais sua atenção? Por quê?  

b) Qual delas possui mais elementos do cotidiano nordestino? Que elementos você 

encontrou? 

 c) Escolha a tela que você mais gostou e faça uma releitura da obra, reproduzindo-a do 

seu jeito no espaço abaixo. 

 
Orientações: 
 
O adulto deve fazer a audiodescrição 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. 
 
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 
 
A obra de arte também pode ser tornada acessível através de colagens de texturas e relevo dos limites dos 
desenhos para que o/a estudante faça uma leitura da obra com mais autonomia. Nos vídeos abaixo vemos 
exemplos de adaptações que foram feitas nesse sentido: 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ayI70_JhRWI  
Vídeo: Imagens cegas – Projeto de Arte Acessível e Sensível 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-khNcPbMX0o  
Vídeo: Exposição de arte apresenta fotografias em 3D para deficientes visuais 
 
A releitura pode ser feita numa folha à parte para que o/a estudante tenha um espaço maior para 
se expressar. O momento de produção artística para o/a estudante com deficiência visual deve ser, 
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sobretudo, prazeroso, um momento que pode ser associado a sensações e emoções agradáveis. 
O vídeo a seguir mostra um exemplo de proposta com esse objetivo artístico: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VzQrIcui1yY  
Vídeo: Artista ensina técnica de pintura a deficientes visuais 
 

Para trabalhar a sensibilidade e habilidade de expressão artística, o/a professor/a pode sugerir 
diferentes técnicas, como utilizar músicas, movimentos, e principalmente, diferentes texturas para 
serem exploradas pelo/a estudante, com a maior possibilidade possível de materiais de arte, tintas, 
papéis, lápis, adesivos, apliques, etc.  
 
Elementos das artes visuais como os pontos, linhas e formas devem ser bastante trabalhados. Uma 
boa forma de fazê-lo é através do geoplano e das formas geométricas espaciais de diferentes 
materiais e suas projeções. As formas recortadas podem auxiliar o estudante a identificar bem 
esses elementos antes de reproduzi-las no papel, como também podem ser utilizadas com a técnica 
de pintura estêncil.  
 
Os limites do desenho podem ser marcados de diferentes formas: 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 estudante com 
deficiência visual fazer a pintura: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I  
Vídeo: Artes visuais para alunos cegos ou com baixa visão 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk  
Vídeo: Ensino do Desenho paro/a estudantes Cegas - Diele Fernanda 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a8qhLo6t5vo  
Vídeo: Inclusão do Deficiente Visual na Arte 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fz6-UpnGuto  
Vídeo: Faça um geoplano você mesmo 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gyV5DClSg9Q  
Vídeo: DIY Prancheta de Desenho Tátil! 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GdaaSsL5ycQ  
Vídeo: Textura com folhas 
 
O ensino das cores também pode utilizar recursos sensoriais, como associar cada cor a um cheiro 
(usando suco em pó, por exemplo), ou a uma forma geométrica, como explicado nos vídeos abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c  
Vídeo: AAI – Oficina de Pintura para Cegos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY 
Vídeo: Ensinando as cores para deficientes visuais 
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Todos/as os/as estudantes com deficiência devem ter acesso ao conhecimento de artistas com condições 
semelhantes à sua e que foram reconhecidos pelo mundo da Arte. Trata-se de dar referências para que eles 
possam se apropriar do seu lugar numa sociedade inclusiva. A própria cultura nordestina pode conter essas 
referências. Em nossa história recente é sabido o conhecimento popular a respeito da inteligência artística 
das pessoas com deficiência visual para a música, por exemplo, como no caso dos violeiros e cantadores 
que ficaram amplamente conhecidos na história da nossa arte popular: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6xkfaTgT3FY 
Vídeo: John Bramblitt, o artista cego que transforma música em pintura 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HfUPuxepB-k 
Vídeo: Museu da Imagem e do Som promove exposição com obras de artistas cegos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zk8J-Yv-XrU  
Vídeo: A História de Cego Aderaldo 
 
Muitas dessas orientações também se aplicam ao ensino de estudantes com outras deficiências. É 
importante ressaltar que podem ser feitas outras formas de expressão artística visual, como a 
escultura e a própria xilogravura, com diferentes técnicas, algumas inclusive, com materiais muito 
acessíveis: massa de modelar, de biscuit, argila, bandejas de isopor, papelão, etc. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM  
Vídeo: Xilogravura em isopor 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gtQvzFs0Zeo   
Vídeo: Papelogravura (gravura com papelão) 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-PBBBbvjMHo  
Vídeo: Gravura com materiais alternativos 
 
No canal abaixo é possível assistir vídeos com várias técnicas artísticas deferentes – inclusive as 
gravuras com materiais alternativos – todos acessíveis em Libras: 

Link: https://www.youtube.com/channel/UC9TrySMNa-kgddGens3QiAg/videos  
Vídeo: Vivenciando Libras com Cátia Silene 
 
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 crianças não oralizadas 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 

https://www.youtube.com/watch?v=6xkfaTgT3FY
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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 

Atividade:   

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientações: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Fe_fSO0eS7o 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9qWZM8PHT2s 
Vídeos: sobre xilogravura com audiodescrição: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l2yhDxJB0vE  
Vídeo: Aula de xilogravura em Libras: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BusLMNoCDW0  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=F7bej_CuCdA  
Vídeos: Literatura de Cordel em Libras: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=f1XrCCiqyhc  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=orgiP_3Reic  
Vídeos: sobre J. Borges: 

 
Atividade:   

 

O cordel narra todo tipo de história: situações engraçadas, brigas, romance, amizade, 

traição... Geralmente são divertidos, mas também podem ser educativos e trazem lições 

valiosas.  

2º) Observe o cordel a seguir e responda. 
a) O texto acima fala de que assunto? 

b) O cordel é um tipo de poesia e os seus versos estão agrupados em estrofes. Quantas 
estrofes possui esse cordel? Marque X na resposta correta.  

      As telas que você viu foram pintadas usando uma técnica 

chamada xilografia. A xilografia é a arte de gravar desenhos em 

madeira para depois serem pintados e reproduzidos em papel. 

J. Borges é um dos mais conhecidos xilogravuristas do nosso 

Estado.  

      A xilografia é muito usada na ilustração da literatura de 

cordel, um tipo de poesia popular muito comum no Nordeste que 

é impressa em folhetos. São vendidos nos mercados populares 

e ficam expostos para a venda, pendurados em cordões. Daí 

veio o nome “cordel”. 
Fonte: adaptada de https://www.dicio.com.br/xilografia/ 
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c) Quantos versos existem em cada estrofe? Marque a resposta correta.  
d) Circule, no cordel, as palavras que rimam e escreva-as nas linhas abaixo. 

 
Orientações: 
 
O/A estudante cego/a deve ser incentivado/a a usar um aplicativo/programa leitor de telas para a 
leitura do texto, e caso não seja possível, deve ter ajuda de um adulto, o qual também deve fazer a 
descrição da xilogravura que ilustra o texto. A acessibilidade do texto também deve 
necessariamente ser feita em Braille para que o/a estudante tenha a percepção no gênero textual, 
entendendo o conceito de versos e estrofes. 
 
Da mesma forma, a acessibilidade em Libras deve ser feita para o/a estudante surdo. Para este é 
particularmente importante que os conceitos de versos, estrofes e rimas sejam ensinados partindo 
dos elementos gráficos da Língua Portuguesa escrita (L2). O vídeo a seguir pode auxiliar a 
explicação: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ  
Vídeo: Português - Gênero Textual - Poema – Libras 
 
Lembrando que uma forma acessível de trabalhar poemas é o fazendo através de poemas visuais 
(concretos) ou poemas gestuais, onde o/a surdo/a expressa suas emoções através de linguagem 
de sinais. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=y4LTCJfVDHg  
Vídeo: Poema em Libras 
 
Atividade:   
 
Pernambuco é um grande centro expressivo de artes. Temos diversos pintores, músicos, 
poetas, escritores e artistas plásticos, que utilizam em suas obras os mais variados 
materiais, como cerâmica, barro, bronze, madeira, palha, tecido. Você conhece algum artista 
pernambucano?  O texto a seguir fala sobre Vitalino, o mestre do artesanato.  
 
Observe algumas esculturas de barro feitas pelo Mestre Vitalino.  
 
3º) Identifique de qual material é feita cada obra de arte abaixo, escrevendo ( 1 ) para 
cerâmica, ( 2 ) para barro, ( 3 ) para bronze e ( 4 ) madeira.  
 
Orientações: 
 
Além das orientações dadas na primeira questão, sugerimos que o/a estudante tenha acesso a 
objetos reais feitos desses materiais para conhecê-los sensorialmente e fazer a classificação (o 
bronze pode ser substituído por metal). 
 
Atividade:   
 

4°)    Resolva os problemas abaixo com atenção.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ
https://www.youtube.com/watch?v=y4LTCJfVDHg
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a) Um artesão levou 5 caixas com 8 esculturas de onça em cada uma, para vender na 

Feira de Caruaru. Qual o total de esculturas que ele levou? 

b) Se cada escultura custava R$ 20,00, quanto dinheiro ele  recebeu pela venda de todas 
as obras de arte? 

c) Antes de ir embora, o artesão recebeu uma encomenda de 25 esculturas de boi e o 

dobro desta quantidade de esculturas de cangaceiro. Qual o total de esculturas 

encomendadas? 

 

Orientações: 

 
A questão pode ser resolvida mais facilmente com auxílio de objetos concretos, por exemplo, 
material dourado e caixinhas de fósforo vazias para resolver o item “a” e “c”.    
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QdalEfqVoEc      
Vídeo: Multiplicação com material dourado 
 
O item “b” pode ser associado com o material anterior e notas de dinheiro de brinquedo: 
 
Link: https://www.criandocomapego.com/dinheiro-para-imprimir/ 
 
Neste vídeo o conceito de “dobro” é apresentado em Libras:  
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=avYPYG69UD4&list=PLNeSYB6mj2m33Sp0eRtSyq3a8f1rkbS
5B&index=5&t=1s  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4mQ7HQAN6KY&t=8s  
Vídeo: Multiplicação em Libras 
 
Atividade:   
 

O baião surgiu na década de 1940 e é um estilo musical bastante conhecido por todo o 
Nordeste. Seu ritmo é marcante e contagioso, e é tocado por instrumentos como viola 
caipira, triângulo, flauta doce e acordeão (também chamado de sanfona).  

 
Conheça uma música de Luiz Gonzaga (Gonzagão) que fala sobre o baião.  

 

5º) Agora que você já sabe um pouco sobre o baião, responda às questões.  

a) Que artista pernambucano foi responsável pela divulgação do baião pelo Brasil? 

b) Como ele também era conhecido?  

c) Que outros ritmos musicais ele mostrou para todo o Brasil?  

d) Que instrumentos são utilizados para tocar o baião?  

e) Você sabe dizer em que festa típica do nosso estado costumamos nos divertir ao som do 

baião e de outros ritmos tocados por Luiz Gonzaga?  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QdalEfqVoEc
https://www.criandocomapego.com/dinheiro-para-imprimir/
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Orientações:  
 
O vídeo a seguir pode fazer a contetualização do ritmo e dos instrumentos do Baião para os 
estudantes:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TG2Pw4_11QE  
 
Outro ritmos tocados por Luiz Gonzaga: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xoytZK-NSuI  
Vídeo: Xaxado 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=88OS1HlOO54  
Vídeo: Xote 
 
“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  
 
Neste vídeo é possível assistir uma aula de baião acessível em Libras com a música do texto da 
questão traduzida e coreografada:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0gl03BAdrKc  
 
Atividade:   
 
6°) Que tal pesquisar os nomes de outros artistas pernambucanos? Podem ser músicos, 
atores, dançarinos, poetas, escritores... Escolha alguns nomes e preencha a tabela abaixo 
com o que se pede 
 
Orientações:  
 
Além das orientações da primeira questão quanto à forma de escrita para responder à questão, 
sugerimos que se pesquise o sinal em Libras de cada artista pesquisado. Uma maneira acessível 
para estudantes cegos/as, autistas, com deficiência física ou intelectual ou ainda não 
alfabetizados/as responderem à questão é através de cartões de nomenclatura, com os quais eles 
podem construir uma tabela lendo e pareando-os (no caso de estudantes cegos, cartões com 
escrita em Braille ou escrita convencional em relevo). 
 
Exemplos:  

https://www.youtube.com/watch?v=TG2Pw4_11QE
https://www.youtube.com/watch?v=xoytZK-NSuI
https://www.youtube.com/watch?v=88OS1HlOO54
https://www.youtube.com/watch?v=MXARQrTZLKc
https://www.youtube.com/watch?v=0gl03BAdrKc
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        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. 

           


