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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 26 – 3º ANO 

 

Atividade: 

1º) Observe o cartaz que foi colocado no pátio da escola em que eles estudam. 

 

 

 

a) Quais são os cuidados que devemos ter para evitarmos a proliferação do 
mosquito? 

 

 

 

b) A professora pediu que os estudantes fizessem cartazes sobre a campanha que 

estava acontecendo no bairro. Laura confeccionou o cartaz abaixo. Qual foi a 

informação que Laura quis passar neste cartaz? 

c) Agora é a sua vez! Faça um cartaz com o mesmo tema da campanha que está 

ocorrendo no bairro de Laura. 

 

Orientações:  

Professor/a, é necessário que o adulto que acompanha as atividades junto ao/à estudante 
cego/a em casa, faça a descrição das imagens e o/a estimule para a compreensão deste 
através do diálogo, para depois constituir as respostas da atividade. 

Sugerimos alguns vídeos que poderão ajudar na ampliação do conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRjBr2u2F5U 

Ciências 006 - Dengue – Libras- Sala 8 

https://www.youtube.com/watch?v=AFG2VA_H1Yc 

Ministério da Saúde e Cartoon Network convocam crianças a combater o Aedes aegypti – 
Ministério da Saúde 

Este último, indicamos para estudantes com altas habilidades e superdotação: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDnSpV-saUU 

Gênero Textual: Cartaz – MR Aprendizagem  

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

Não se esqueça de utilizar a letra maiúscula no 

início das frases e os sinais de pontuação. 

 

 

PREVENÇÃO É DEVER DE TODOS! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRjBr2u2F5U
https://www.youtube.com/watch?v=AFG2VA_H1Yc
https://www.youtube.com/watch?v=GDnSpV-saUU
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Em relação ao registro das respostas, lembramos das indicações feitas nos blocos 
anteriores sendo observadas as especificidades de cada estudante de acordo com a 
condição comunicacional apresentada por este/esta. 

Essa atividade solicita as respostas das questões de forma escrita, mas 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 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 

O/A estudante deve ser incentivado/a fazer sozinho/a o registro com auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses funcionais, 
facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.). 

Fazemos ainda a observação do item “c” desta primeira questão, uma vez que não é 
acessível para o/a estudante cego/a, sendo necessária a adaptação por completo do 
comando. Sugerimos que o/a estudante cego/a seja estimulado a criar vídeo propaganda 
da campanha de prevenção, auxiliado pelo adulto. Essa sugestão também será positiva 
para estudantes com deficiência intelectual e neuromotora, com mobilidade reduzida dos 
membros superiores e dentro do espectro autista. 

Atividade:  

2º) Para alegrar o bairro, onde Laura e Manoel moram, chegou o CIRCO DO 
TOPETÃO!!!  

a) Quantos dias o circo ficará no bairro? 
b) Quais os dias e horários das atrações do circo? 

c) Você já foi a um espetáculo de circo? O que mais gostou? 

 

Orientações:  

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 

Aqui, pode-se trabalhar com calendário e relógio táteis, o que não apenas beneficia o/a 
estudante cego/a, todos os/as estudantes de maneira geral (“a” e “b”). a seguir indicamos 
alguns vídeos que poderão auxiliar na estruturação deste momento: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0B9jVTkdNYs 
Vídeo: Calendário Tátil – Diário de Práticas Inclusivas 

 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
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=0B9jVTkdNYs
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=hRZKQtiEeDk 
Vídeo: Filomena e as horas – Quintal da Cultura 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qm8QKbF101c 
Vídeo: Relógio com recicláveis: aprendendo a ler as horas – 5 ou 6 Retas 

 

Atividade:  

3º) Outros três circos já tinham ido ao bairro de Laura e Manoel. Observe a tabela 
com o número de ingressos vendidos nos circos.  

 

 

 

 

 

 

Agora, responda às questões. 

a) Qual o nome do circo que conseguiu o maior público? 

b)  Quantos ingressos o Circo Topetão vendeu a mais que o Circo Risadinha? 

O Circo Topetão vendeu________ a mais que o Circo Risadinha.  

c) O Circo Risadinha vendeu 392 ingressos e cada ingresso custava R$ 5,00 (cinco 
reais). Quanto o Circo Risadinha ganhou com a venda dos ingressos?  

O Circo Risadinha ganhou R$____________ com a venda dos ingressos.                       

 

Orientações: 

Para esta atividade, sugerimos o uso de recursos como o ábaco e o soroban para 
contribuir com o/a estudante na acessibilidade e ajudar na realização das estratégias 
mentais das sol dos cálculos solicitados. 

Abaixo indicamos alguns vídeos que poderão ajudá-lo/a, professor/a. O primeiro deles é 
um aplicativo chamado Simple Soroban para Android e Sorocalc para notebook;  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Nxu2zcdAqKY 
Vídeo: SimpleSoroban Calculadora dos estudantes cegos – Salete Chalub 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uyQUs4KMxIg  
Vídeo: Como confeccionar um ábaco com material reciclado – Maria Lúcia da Silva 

 

Atividade:  

4º) Cada circo vendeu uma quantidade diferente de ingressos. 

Nome do Circo 
Números de ingressos 

vendidos 

RISADINHA 392 

TOPETÃO 526 

CAI NÃO CAI 1235 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hRZKQtiEeDk
https://www.youtube.com/watch?v=qm8QKbF101c
https://www.youtube.com/watch?v=Nxu2zcdAqKY
https://www.youtube.com/watch?v=uyQUs4KMxIg
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a) Qual o valor que o algarismo 2 ocupa na representação dos  números abaixo? 

                                               392    526   1235 

b) Marque um (X) na alternativa que corresponde à decomposição do número 1235. 

(   ) 1 unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. 

(   ) 1 unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades 

(   ) 1 unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades 

A população brasileira é muito diversificada. Os estados, municípios e bairros 
abrigam pessoas de diferentes etnias e nacionalidades. Cada um com sua cultura e 
muito a trocar nas convivências sociais.  

 

Orientações:  

As sugestões indicadas acima podem ser utilizadas para este quesito. Inclusive, esta 
questão pode vir antes da anterior, já que traz o conceito do valor de lugar do número e, 
portanto, trará melhor compreensão acerca da constituição numérica de três algarismos. 

 

Atividade:  

7º) Leia o texto e, em seguida, responda às questões. 

a) De acordo com o texto, quais os três grupos étnicos que formaram o povo 
brasileiro? 
b) A que grupo social pertencem as pessoas mostradas nas imagens abaixo? 

 

Orientações:  

Nesta questão, é importante deixar claro para o/a estudante o que significa grupo étnico. 
No caso do/a estudante cego/a ou com baixa visão se faz necessária a descrição da 
imagem, explicando que os indígenas se apresentam de forma diferentes em suas 
vestimentas, que têm um significado suas pinturas. Aproveite para demonstrar no rosto 
dele/dela como estão dispostas na imagem. 

Atividade:  

VOCÊ SABIA! 

Em alguns bairros dos municípios pernambucanos existem grupos indígenas, como: 
os Fulni-ô, em Águas Belas; os Pankararu, nos municípios de Petrolândia e Tacaratu; 
os Xucuru, em Pesqueira; os Kambiwá, em Ibimirim, Inajá e Floresta; os Kapinawá, 
em Buíque os Atikum, em Carnaubeira da Penha e os Truká, em Cabrobó. (...)  

Após terem passado por uma série de mudanças ambientais e culturais, esses índios 
conseguiram sobreviver e, apesar de terem estabelecido contato com os não-índios, 
alguns ainda conservam, traços da sua tradição. 

RISADINHA 392 

TOPETÃO 526 

CAI NÃO CAI 1235 

  

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=647&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=306&textCode=1236&date=currentDate
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=650&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=671&Itemid=1
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(Fonte: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar - Adaptado) 

 

a) A mandioca ou macaxeira é um alimento de origem vegetal que herdamos da 
cultura indígena. Pesquise e cite alguns costumes que herdamos dos povos 
indígenas.  

b) Alguns povos indígenas utilizam o barro para confeccionar os utensílios 
domésticos e culturais. Eles costumam decorar esses objetos pintando padrões 
geométricos.  

Reproduza os padrões geométricos indicados em cada jarro.  

 

Orientações: 

Para ampliar o conteúdo, sugerimos o vídeo abaixo, mas será necessário a audiodescrição 
e interpretação em Libras. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZVT4bthF_AU  

Vídeo: Dia do índio - Herança Indígena na Cultura Brasileira – Professora Alda 

No item “b” para todos os/as estudantes, excetuando aqueles que apresentam altas 
habilidades e superdotação, trabalharem com ampliação da ilustração dos vasos na 
reprodução dos padrões geométricos apresentados. Em relação ao/à estudante cego/a ou 
com baixa visão, precisam ter os padrões em alto relevo ou texturizados e sua reprodução 
manter as iguais condições.  

O uso da régua guia para estes/estas estudantes poderá ser utilizada. 

Professor/a, leve em consideração todas as dicas de sugestões anteriores para os registros 
das atividades. 

 

     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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar
https://www.youtube.com/watch?v=ZVT4bthF_AU
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