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      BLOCO DE ATIVIDADES 25 – 4º ANO 

 

Atividade:  

Leia o poema a seguir para responder às questões 1 e 2. 

1º) Qual era o tesouro do mapa? 

2º) O poema afirma que: 

 

Orientações:     

Professores/as sugerimos que antes de iniciar com o poema indicado nessa atividade, 
apresentem aos/às estudantes o conteúdo que está neste link que ensina a trabalhar com 
poemas com os estudantes Surdos, assim como, com os demais:  

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

Vídeo: Português- Gênero Textual – Poema – Libras – Sala8. 

O/a estudante cego deve ser incentivado desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor de telas para celulares Google 
Talk Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da 
Educação: 

Link: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

 

Essa atividade solicita as respostas das questões de  forma escrita (assinalando x), mas 
elas também poderão ser respondidas através da escrita Braille, em Libras, de forma oral, 
ou mesmo através do uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional 
ou digital) - Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e 
Discussão todos estão disponíveis no catálogo  do Portal da Educação anteriormente 
citado. 

 

Atividade:  

A utilização de mapas é bastante antiga. As famosas aventuras de caça ao tesouro 
sempre contaram com mapas para ajudar na localização. 

O mapa que você verá a seguir é um mapa político, cujas informações são muito 
importantes para responder aos questionamentos.  

3º) Observe o mapa político do Brasil e responda. 

a) Qual é o maior estado brasileiro?  
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b) Em que região está localizado o estado do Paraná?  

c) Qual a capital do nosso estado? 

d) Qual a capital federal do nosso país? 

e) Quantas são as regiões brasileiras? 

f) Qual a região brasileira com mais estados? 

Orientações:  

Essa atividade solicita as respostas das questões de forma escrita, mas elas também 
poderão ser respondidas através da escrita Braille, em Libras, de forma oral, ou mesmo 
através do uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital) 
já indicados na orientação do 1ª e 2ª questão desta atividade. 

Professores/as para ajudar na compreensão do/a estudante cego, autista, surdo e com 
deficiência intelectual apontamos o trabalho com mapas táteis, como um excelente recurso 
pedagógico para a assimilação do conteúdo trabalhado. A estimulação sensorial é muito 
importante para o desenvolvimento dos estudantes em questão, não só para a 
aprendizagem, mas também para a vida.  

Aconselhamos a leitura deste texto que se encontra no link abaixo: 

Link: 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-
mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html  

Vídeo: Passo a Passo - Produção de Mapas Táteis para Pessoas com Deficiência Visual) 
- IBGE Educa/ Professores. 

Como complemento do texto sugerimos o vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JNarrgmZYeY&feature=emb_title 

Vídeo: IBGE educa -Tutorial para produção de Mapas Táteis) – IBGE. 

 

Atividade:  

4º) Leia o texto abaixo com atenção.  

a) No início do texto, qual característica pode ser atribuída ao rei? 

b) Qual a maior riqueza que o rei descobre no final do texto? 

 

Orientações:   

Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas 
em tamanho adequado à sua percepção visual, além de utilizar os auxílios ópticos, não 
ópticos, eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode 
ajudar é a Lupa para Android, o qual também dispõe de ferramentas como controlar brilho, 
usar a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras, já com os 
estudantes Cegos devemos estimular o uso de leitores de telas para celulares Google Talk 
Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no link indicado anteriormente do Site do Portal da Educação.  
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Caso o estudante não faça uso dos leitores de telas você pode utilizar este Podcast para 
que o estudante Cego tenha uma outra forma de ter acesso ao texto trabalhado na questão 
acima: 

Link: 
https://open.spotify.com/episode/343fSOG5HXrgy5I74OqKWF?si=27WtZScfQxqh58s1eK
LlvQ  

Podcast: O Rei que era Dono do Mundo. 

Professores/as considere sempre as várias formas de responder as questões, não só a 
forma escrita, mas também a oral, escrita Braille, Libras e comunicação alternativa 
aumentativa (tradicional ou digital- já citadas anteriormente) 

 

Atividade:  

Imagine se o rei pedisse para multiplicar as riquezas dele por 10, 100 e 1000. Vamos 
ver uma forma prática de fazer estes cálculos?  

5º) Agora, resolva as situações abaixo e calcule pelo processo rápido. 

a) O rei queria multiplicar 78 moedas de ouro por 10. 

b) Agora ele deseja multiplicar 19 moedas de prata por 1000. 

c) O rei deseja multiplicar 15 moedas de bronze por 200.  

 

Orientações:  

Professores/as uma forma bem interessante pra trabalhar a multiplicação solicitada na 
questão é através de jogos. Sendo assim deixaremos o indicativo de alguns jogos que 
poderão contribuir na aprendizagem dos estudantes, sem falar que através da brincadeira 
a aprendizagem torna-se muito mais prazerosa. 

Link: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-multiplicacao  

vídeo: Jogo da Multiplicação 

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

Vídeo: TABUADA DO DINO 

no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no Portal da Educação 
encontram-se: Jogos de Multiplicação -Tabuada Completa Infantil, Jogos Educativos 
de Matemática; Adição Tabuada, Rei Da Matemática Júnior Grátis, Khan Academy 
(Sugerimos este último para estudantes com Altas Habilidades). 

 

Atividade:  

A saúde, a educação e o lazer são condições indispensáveis à sobrevivência das 
pessoas. A vida é nosso maior bem e precisamos viver com qualidade.  

Observe a charge abaixo e responda às questões 6 e 7. 

6º) A imagem acima mostra quais problemas?  

7º) Quais são os serviços essenciais para a vida das pessoas? 
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Orientações:   

Para a realização desta atividade o adulto poderá fazer digitação da descrição da imagem, 
caso o/a estudante cego/a não utilizar leitores de telas será preciso fazer a audiodescrição 
das imagens 

Professor/a incentive o/a estudante a fazer sempre sozinho/a as atividades propostas com 
ou sem auxílio de recursos da tecnologia assistivas, considere sempre várias formas de 
resolução para a atividade, seja através da escrita, oralidade, Libras, escrita Braille, ou 
através das pranchas de comunicação alternativa aumentativa - Um recurso que pode 
auxiliar especialmente crianças não oralizadas são 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, no catálogo temos várias sugestões de comunicação alternativa aumentativa, 
entre no site e conheça os instrumentos, estão todos a disposição da aprendizagem das 
crianças e são gratuitos. 

Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do/a estudante surdo, ampliando seu 
vocabulário de sinais de Libras das palavras trabalhadas na questão. Para isso pode-se 
utilizar os seguintes aplicativos, Hand Talk, Librário, Rybená, Vlibras, cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos no link já mencionado anteriormente. 

 

     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. 

 

 

 

  

 

 

           


