
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 23 – 4º ANO – ARTE EM PERNAMBUCO 
 
Olá, 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) De acordo com o texto, responda às questões abaixo. 
a) Onde surgiu o Maracatu? 
b) Qual a diferença entre o Maracatu Nação e o Maracatu Rural? 
 
Orientações: 
 
Os vídeos a seguir podem ajudar a fazer a contextualização do tema para o estudante: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gak6dmC6ITM 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yKwEhtn5CTE  
Vídeo: Maracatu Nação: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=d-o_5-KRgzQ  
Vídeo: Maracatu Rural: 
 
O/a estudante deve ser incentivado/a 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, 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  

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

Você já brincou carnaval em Recife e Olinda?  

Você já assistiu a alguma apresentação do MARACATU?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gak6dmC6ITM
https://www.youtube.com/watch?v=yKwEhtn5CTE
https://www.youtube.com/watch?v=d-o_5-KRgzQ
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
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Atividade:   

 
Artistas pernambucanos fazem sua ARTE a partir de diferentes materiais como: madeira, 
barro, couro, fibra, e enriquecem a nossa cultura e história ao longo dos tempos. 
Leia o texto a seguir sobre uma artesã pernambucana chamada Vera Brito.  
 
2º) Após leitura do texto, pense e responda. 
a) A artesã Vera Brito trabalha confeccionando bonecas inspirada na história do município 
onde nasceu e vive até hoje. E você, o que pensa em fazer no seu futuro? Sua história está 
sendo inspirada em quê? 
 
Orientações: 

 
O/A professor/a pode aproveitar a questão para fortalecer a cultura de identidade do/a estudante 
com deficiência mostrando exemplos de artistas com deficiência que conseguiram reconhecimento 
no mundo da Arte. Há diversos artistas cegos, surdos, com deficiência visual, autismo, síndrome 
de Down, deficiência física e tantas outras condições que se tornaram grandes referências no 
campo das Artes. Ainda que o/a estudante não pretenda se tornar um artista, é muito importante 
que ele tenha contato com essas figuras de referência para que sua autoestima e senso de 
identidade sejam trabalhados no sentido de fazê-lo sentir que suas habilidades podem incluí-lo em 
qualquer profissão que deseje para seu futuro. 
 
As páginas a seguir podem auxiliar essa orientação: 
 
Link: https://universidadedamudanca.com/conheca-15-artistas-que-superam-suas-deficiencias-de-

uma-maneira-inacreditavel/  
 
Link: https://www.deficienteciente.com.br/10-incriveis-pessoas-com-deficiencia.html  

 
Link: https://br.starsinsider.com/celebridades/305066/as-celebridades-que-superaram-deficiencias  

 
Atividade:   

 
3º) Leia os probleminhas e responda. 
 
a) Aline produziu 19 bonecas feitas de fibra de bananeira, 25 feitas de pano, 15 bonecas de 
cerâmica e 26 feitas de outros materiais. Quantas bonecas foram produzidas por Aline? 
b) Das bonecas que produziu, Aline resolveu doar algumas paro/a estudantes carentes. Ela 
doou 15 bonecas de pano e 9 bonecas de fibra de bananeira. Quantas bonecas foram 
doadas? 
c) Depois de fazer a doação, com quantas bonecas Aline ficará? 

 
Orientações: 
 
O estudante pode ser auxiliado pelo uso de material dourado para fazer as operações. 
 
O vídeo a seguir ensina como fazer e usar o material dourado com o conteúdo da questão: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7uLgnQqTItw  

https://universidadedamudanca.com/conheca-15-artistas-que-superam-suas-deficiencias-de-uma-maneira-inacreditavel/
https://universidadedamudanca.com/conheca-15-artistas-que-superam-suas-deficiencias-de-uma-maneira-inacreditavel/
https://www.deficienteciente.com.br/10-incriveis-pessoas-com-deficiencia.html
https://br.starsinsider.com/celebridades/305066/as-celebridades-que-superaram-deficiencias
https://www.youtube.com/watch?v=7uLgnQqTItw
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Imprimir material dourado:  
Link: https://i.pinimg.com/originals/7c/b9/5b/7cb95bc6ea83883adca2b0cb56e09ee9.jpg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade:   
 
Você já viu alguns objetos feitos de barro? Já ouviu falar sobre Mestre Vitalino, famoso 
ceramista de Caruaru? Agora, vamos conhecer outros artistas que, assim como Vitalino, têm 
no artesanato sua forma de trabalho e sobrevivência.   
 
Leia o texto e observe as imagens. 
 
4º) A partir da leitura do texto, e observando as imagens, marque (X) nas frases que 
apresentam informações corretas. 
 
Orientações: 
 
O/A estudante cego/a deve ser incentivado/a a usar um aplicativo/programa leitor de telas para 
responder as questões com autonomia, caso não seja possível, um adulto faz a leitura do texto e 
das alternativas. O adulto deve também fazer a audiodescrição das obras dos artistas 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  
Audiodescrição Técnicas e Imagens 
 
O vídeo a seguir fala sobre avida e obra do Mestre Vitalino de forma acessível em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OZE8nN4SL5c&t=349s  
 
Se for possível, é bom que o/a estudante tenha acesso a uma cópia de escultura no estilo do mestre 
Vitalino (muito fácil de encontrar em centros de artesanato) para que possa manipular e conhecer 
as características de perto. 
 
 
 

Descrição da imagem: material dourado feito com tampinhas 
de garrafa PET.  
Fonte: 
https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/pho
tos/o-material-dourado-desperta-no-aluno-a-
concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-
desenvol/521556464543625/ 

https://i.pinimg.com/originals/7c/b9/5b/7cb95bc6ea83883adca2b0cb56e09ee9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KmZlibigvcg
https://www.youtube.com/watch?v=OZE8nN4SL5c&t=349s
https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/photos/o-material-dourado-desperta-no-aluno-a-concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-desenvol/521556464543625/
https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/photos/o-material-dourado-desperta-no-aluno-a-concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-desenvol/521556464543625/
https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/photos/o-material-dourado-desperta-no-aluno-a-concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-desenvol/521556464543625/
https://www.facebook.com/JogosDeSucataNaSalaDeAula/photos/o-material-dourado-desperta-no-aluno-a-concentra%C3%A7%C3%A3o-o-interesse-al%C3%A9m-de-desenvol/521556464543625/
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Atividade:   
 

5º) Observe a obra de arte produzida em barro pelo artesão Luiz Antônio e escreva, nas linhas 
ao lado, a importância da profissão representada na imagem. 

 
Orientações: 
 
Um objetivo da questão é demonstrar que o tipo de arte criada pelo mestre Vitalino e continuado 
por outros artesãos retrata o dia a dia e as profissões do povo. Outro objetivo é trabalhar a escrita 
através da leitura de imagem, o que é inadequado para estudantes cegos, que podem trabalhar a 
escrita em Braille como alternativa, a partir do tema solicitado. Também é possível seguir as 
orientações dadas na questão 01 quanto a outras formas de escrita ou expressão para responder 
esta questão. 
 
Uma forma alternativa de trabalhar os objetivos da questão é através de aplicativos gratuitos como 
Máquina de Banda Desenhada dos Desenhos Animados (Comic Strip Maker) e Produzindo 
Texto, sugeridos no catálogo de Games e Sites assistivos disponível em:  
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:   

 
6º) As duas imagens abaixo mostram como o artista percebe e registra as paisagens do 
Sertão pernambucano. Observe-as e responda às questões.   
a) Qual das imagens acima representa: o dia? a noite? 
b) Ao observar o céu da imagem que representa a noite, o que você identifica? 
c) Ao observar o céu da imagem que representa o dia, o que você identifica? 
 
Orientações:  
 
A questão é inapropriada para estudantes cegos/as, mas pode-se trabalhar o tema do dia e da noite 
a partir da percepção do/a próprio/a estudante. Como ele/ela identifica? Temperatura? Sons do 
ambiente? Movimentação? Através do relógio do celular (com o uso do leitor de tela TalkBack)? O 
vídeo abaixo é o relato de uma pessoa cega a respeito: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=V5Nf4O7L62Y  
 
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 um papel celofane amarelo sobre o texto. 
Para estudantes surdos/as, a questão é uma oportunidade para trabalhar, além dos sinais do 
vocabulário sugerido pelas imagens, as saudações em Libras, como neste vídeo:  
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7H0ky4_N00A  
 
 
 
 

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://www.youtube.com/watch?v=V5Nf4O7L62Y
https://www.youtube.com/watch?v=7H0ky4_N00A
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Atividade:   
 
As imagens que você viu foram representadas por meio de uma técnica chamada 
xilogravura. A primeira imagem foi produzida por J. Borges (o pai) e a segunda por J. Miguel 
(seu filho). Nelas é possível ver uma planta que chamamos CACTO, muito utilizada nas 
pinturas de artistas, representando as paisagens do sertão pernambucano. 
 
7º) Após a leitura das informações acima, escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as falsas. 
 
Orientações:  
 
O vídeo a seguir, embora não tenha audiodescrição, faz uma descrição muito detalhada do cacto 
mandacaru, bastante comum no sertão nordestina, e pode complementar a contextualização da 
questão:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fHWnFwAZ1Jo  
 
Como já orientado nas questões anteriores, a acessibilidade deve ser feita tanto em Libras, quanto 
nas imagens, para pessoas cegas, as quais também devem ser incentivadas a usar leitores e tela 
para acessar o texto escrito. 
 
Atividade:   
 
A produção de muitos artistas pernambucanos é exposta em vários eventos. Em nosso 
estado podemos encontrar obras na Casa da Cultura, no Centro de Artesanato (localizado 
na Praça do Marco Zero, no bairro do Recife), em Olinda e em muitos municípios 
pernambucanos. Um dos eventos mais conhecidos em nossa cidade é a Feira de Artesanato 
– a Fenahall.  
  
8º) Leia o anúncio da Fenahall (Feira de Artesanato), publicado em 13/01/2020, em um site da 
internet, e responda às questões.  
a) Quando foi publicado o anúncio sobre a Fenahall 2020? 
b) Em qual período a Feira de Artesanato (Fenahall) aconteceu em 2020? 
c) Onde o anúncio foi publicado? 
d) Em que local aconteceu a Feira de Artesanato? 
e) A Feira de Artesanato permaneceu funcionando por quantos dias?  
f) A Feira permaneceu aberta, por maior tempo, de segunda a sexta ou de sábado a domingo? 
 
Orientações:  
 
Um dos objetivos da questão é trabalhar o gênero textual anúncio. Os vídeos a seguir podem ajudar 
a contextualizar esse conteúdo para o estudante: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SQFtLCDvCIU 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mtENftH5ttg&t=540s (acessível em Libras) 
 
A imagem do calendário que vem abaixo da questão original pode ajudar bastante na localização 
das datas. Mas sugerimos um calendário tátil, por ser mais acessível para estudantes com 

https://www.youtube.com/watch?v=fHWnFwAZ1Jo
https://www.youtube.com/watch?v=SQFtLCDvCIU
https://www.youtube.com/watch?v=mtENftH5ttg&t=540s
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deficiência visual, autismo, deficiência intelectual, etc. Na página a seguir pode-se ver um exemplo 
de calendário tátil, que deve privilegiar texturas e relevos, bem como a escrita em Braille. Ao 
trabalhar os dias da semana, o professor pode usar apenas os números correspondentes a um 
determinado período, isolando a dificuldade. 

 
 
 
 
 
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/  

 
 
 
 
 

 
 
        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://br.pinterest.com/pin/496240452683800528/

