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      BLOCO DE ATIVIDADES 25 – 5º ANO 

 

Atividade:  

Leia o texto abaixo com atenção.  

1º) Após a leitura do texto “Amizade sincera”, responda às questões.  

a. Quem é o autor do texto?  

b. Qual é o assunto principal do texto?  

2º) De acordo com o texto, quais situações demonstram a amizade? 

 

Orientações:  

O/a estudante cego/a 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 

Neste link temos a música sendo cantada por Renato Teixeira, desta forma o estudante 
cego/a pode escutar a música trabalhada nesta atividade. É interessante que o adulto faça 
a audiodescrição do vídeo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5NnJc0hlmLs&feature=youtu.be  

Vídeo: Amizade Sincera – Renato Teixeira – Regina Côrtes.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gAtico70D6A  

Vídeo: Amizade Sincera - Fábio Júnior – Diana Marx. (Já está com acessibilidade em 
Libras) 

Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do 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 anteriormente mencionado. 

 

Atividade:  

3º) O texto “Amizade sincera” é a letra de uma música do gênero sertanejo. Existem 
músicas de vários gêneros. Pense em uma música que você gosta e copie um trecho 
dela, identificando o gênero ao qual ela pertence, o título e o nome do(a) autor(a) da 
música. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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Orientações:     

Essa atividade solicita as respostas das questões de  forma escrita, mas considere também 
outras formas de  serem respondidas: 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 já supracitado.  

O adulto também poderá fazer um vídeo do/a estudante cantando ou ouvindo a música de 
sua preferência e após a audição, poderá através do uso de cartões físicos, responder as 
questões mencionadas acima escolhendo o mais adequado a resposta ou mesmo fazendo 
a indicação de sua resposta. No caso do autor da música preferida a família poderá 
disponibilizar imagens/fotos de vários cantores/as, etc.  

 

Atividade:  

4º) Nos trechos “É natural da amizade / O abraço, o aperto de mão, o sorriso”, 
percebemos algumas ações que levam ao contato físico entre as pessoas. Hoje em 
dia, algumas doenças estão sendo prevenidas evitando esse contato (abraço e aperto 
de mão). Pesquise e escreva o nome de duas doenças que nós podemos contrair se 
não evitarmos o contato físico. 

 

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. 

 

Atividade:  

5º) Um grupo de 27 amigos resolveu fazer uma viagem de carro. Como eles só tinham 
4 carros e em cada carro só podiam viajar 5 pessoas, alguns tiveram que ir de ônibus. 
Calcule e responda. 

a. Quantos amigos foram de carro?  

b. Quantos amigos foram de ônibus? 

 

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/as estudantes, sem falar que através da 
brincadeira a aprendizagem torna-se muito mais prazerosa. 

No catálogo games e sites assistivos do Portal da Educação da Prefeitura do Recife 
encontram-se os jogos: Jogos Educativos de Matemática; Adição Tabuada, Rei Da 
Matemática Júnior Grátis, Khan Academy. Sugerimos este último, para estudantes com 
Altas Habilidades, ou outros jogos e aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. 
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Atividade:  

6º) A turma de Pedro está fazendo um intercâmbio cultural entre estudantes de 
Pernambuco e São Paulo. Observe, no mapa, a localização dos dois estados e 
responda ao se pede. 

a. Em qual região se localiza o estado de Pernambuco?  

b. Em qual região se localiza o estado de São Paulo?  

c. Escreva o nome da maior região do Brasil. 

 

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 para ajudar na compreensão do/a estudante cego/a, autista, surdo/a 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/as 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  

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 PARAPRODUÇÃO DE MAPAS TÁTEIS – IBGE. 

 

Seguem alguns endereços que poderão auxiliá-lo/a professor/a na confecção de materiais 
para seu/sua estudante: 

Link da fonte em Libras:   

https://br.maisfontes.com/libras-
2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc9
03077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86  

 

Link da fonte em Braille: 

https://br.maisfontes.com/braille-
aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=br
aille-aoe 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html
https://www.youtube.com/watch?v=JNarrgmZYeY&feature=emb_title
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg   

Vídeo: Ensinando a instalar as fontes 

Deve-se proporcionar o desenvolvimento linguístico do/a estudante surdo/a, 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 já indicado. 

Sugerimos para ampliação do vocabulário o vídeo que está neste link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_tkHM-fxGSQ&feature=youtu.be  

Vídeo: Sinais Estados e Capitais – CAS/MS. 

 

Atividade:  

7º) Paulo, Carlos, Magali e Rafaela são amigos que se conheceram no colégio. Eles 
estudam na mesma turma e têm idades diferentes. Paulo nasceu em 2006, Carlos 
nasceu em 2007, Magali e Rafaela nasceram em 2008.  

Considerando que estamos no ano de 2020, calcule a idade de cada um e complete 
as frases abaixo.  

 

Orientações:  

Professor/a leve em consideração as orientações anteriores, em especial as citadas na 
quinta questão que aborda conteúdos matemáticos. 

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. 

 

Atividade: 

O texto que você leu no início da atividade fala sobre a amizade. A amizade pode ser 
construída em várias situações da nossa vida. Atualmente, algumas redes sociais 
têm ajudado as pessoas a se comunicarem com os amigos que estão distantes. 

8º) Escreva o nome de algumas redes sociais que facilitam a comunicação entre os 
amigos.  

 

Orientações:  

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, podem responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille 
ou comunicação alternativa, e o adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por 

https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg
https://www.youtube.com/watch?v=_tkHM-fxGSQ&feature=youtu.be
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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 acima mencionado. 

Estudantes cego/as devem ser incentivados a usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento, e, apenas, quando não seja possível, devem 
ser auxiliados por um adulto para ler o texto.  

Para o desenvolvimento linguístico do estudante surdo e ampliação de  seu vocabulário de 
sinais de Libras, pode-se aprender os sinais das palavras trabalhadas na questão, com o 
apoio deste vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8FQlFKS7ZJI&feature=youtu.be 

Vídeo: Redes Sociais em Libras/Mundo Sinalizado – Mundo Sinalizado. 

 

     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=8FQlFKS7ZJI&feature=youtu.be

