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      BLOCO DE ATIVIDADES 27 – 3º ANO 

 

Atividade:  

Leia o trechinho de uma música que fala um pouco sobre a nossa linda cidade! 

1°) As ruas do Recife são cheias de história e já foram cantadas e declamadas por 
vários artistas Leia abaixo trechos da letra de uma música que fala sobre os nomes 
de algumas ruas do Recife. 

a) Quais das ruas citadas na canção você conhece ou gostaria de conhecer?  

b) Circule, na letra da música, o nome de uma rua que tem apenas 3 letras e depois 
escreva essa palavra na linha abaixo. 

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/as 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 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 

Caso o/a estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um adulto 
faça a leitura do enunciado das questões e a audiodescrição dos vídeos indicados para 
realização da atividade. 

Para responder as questões acima, indicamos os links abaixo para trabalhar esta música 
com o/a estudante surdo/a pois já está com a interpretação em Libras, assim como, para 
ampliação do vocabulário dos sinais de Libras para com TODOS os estudantes da turma. 

No YouTube temos a música Pelas Ruas Que Andei, que poderá ser utilizado com 
estudantes autistas, cegos, com deficiência intelectual e demais estudantes, mas para o 
estudante surdo se faz necessário a acessibilidade em Libras. O indicativo aqui é que o/a 
professor/a do Atendimento Educacional Especializado - AEE faça a acessibilidade, caso 
isto não seja possível, poderá ser solicitado a Gerência de Educação Especial para 
introduzir a janela de acessibilidade em Libras. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OdVj44mIUMs 

Vídeo: Recife, Minha Cidade. – Reginaldo Rossi/Bento Veríssimo – Libras – Bento 
Veríssimo. 

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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Link: https://www.youtube.com/watch?v=_JO-THd8kgc&feature=youtu.be  

Vídeo: Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo - Pelas Ruas Que Andei (ao vivo)  
– Grandes Encontros VEVO. 

Professor/a, este tipo de atividade poderá gerar dificuldades para estudantes com 
mobilidade reduzida de membros superiores. Por tanto considere que a mesma possa ser 
respondida de várias formas escritas, oral, Libras, Braille ou 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 games e sites assistivos já mencionado. 

 

Atividade:  

2°) Você conhece o bairro do Recife? Lá existe um espaço bem legal de visitar: a 
Torre Malakoff, um antigo observatório astronômico.  

Observando o céu, você poderá encontrar alguns astros. Encontre no diagrama 
abaixo as palavras que mostram alguns deles. 

Orientações:     

A utilização de materiais concretos sempre é recomendável para o trabalho com os/as 
estudantes, neste caso sugerimos o uso de maquetes para o trabalho com toda a turma e 
seria interessante a utilização de materiais de texturas distintas para contribuir com a 
percepção sensorial dos estudantes cegos e autistas.  Outro recurso é o mapa tátil já 
indicado em outros blocos e com vasta literatura sobre construção deles.  

Também é possível utilizar o recurso do Google Street View, que faz parte do aplicativo 
Google Maps, para fazer um passeio virtual pelo espaço indicado na questão, que é a 
Torre Malakoff. 

Professor/a estimule a apropriação e o uso da Libras em sua sala de aula, para o 
enriquecimento vocabular em Libras sugerimos a utilização do vídeo abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HWChtussfDs&t=16s  

Ciências 001 – Sistema Solar – Libras – Sala 08. 

Professor/a este é um tipo de atividade que para estudantes autistas, cegos, com 
deficiência intelectual e com mobilidades reduzida de membros superiores, não são 
indicadas, pois geram dificuldades desnecessárias.  

Sugerimos a utilização de materiais concretos, tipo cartões com as imagens e com os 
nomes dos astros para que se possa pareá-los; brincar com o alfabeto móvel ou  letras 
recortadas  para formar os nomes dos astros solicitados na questão, o uso deste material 
pedagógico reciclável ajudará bastante para que ela tente e forme as palavras para 
responder com o apoio visual. O/A estudante cego/a poderá responder oralmente as 
questões apresentadas nesta atividade. 

Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade, solicita 
uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a prancha de comunicação 
alternativa aumentativa, Libras, braile ou descrição oral, não apenas para a compreensão 
da questão, mas para a realização da tarefa. Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa 
questão é utilizar apps, seguem sugestões: Abc Autismo, Abc Nas Caixas, Ler e Contar, 
Lelê Sílabas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_JO-THd8kgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HWChtussfDs&t=16s
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Atividade:  

3º) A comemoração do aniversário da cidade do Recife acontece no dia 12 de março. 
Fundada em 1537, é considerada a Veneza Brasileira por causa de suas pontes, rios 
e beleza.  

a) No texto acima aparece o ano de fundação da cidade do Recife. Escreva-o por 
extenso nas linhas abaixo. 

b) Escreva os números 12 e 1537 no quadro valor de lugar. Observe atentamente as 
ordens de cada um, para preencher o quadro corretamente.  

c) Agora, observe a representação abaixo e, em seguida, descubra o número 
formado, preenchendo o quadro valor de lugar. 

d) Conte de 10 em 10 e registre as quantidades. 

Orientações:     

Professor/a,  para desenvolver a alfabetização matemática dos/as estudantes é muito 
importante que sejam utilizados materiais concretos com os estudantes autistas, surdos/as, 
com deficiência intelectual, pois isto contribuirá para a compreensão do conteúdo 
trabalhado, é importante que os estudantes cegos/as possam manipular para desenvolver 
sua percepção sensorial e identificação das quantidades. Sugerimos aqui, o uso do material 
dourado sustentável que pode ser confeccionado com borracha EVA, papelão, contas 
coloridas (neste último sob a supervisão do adulto sempre) etc. 

Indicamos a leitura do texto que está no link a seguir: 

Link: https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/  

Vídeo: Como confeccionar seu próprio Material Dourado – Matematicando.net.br. 

É importante levar em consideração as orientações anteriores para a resolução desta 
atividade, desde a ampliação da fonte do texto para o tamanho adequado a percepção 
visual do/a estudante com baixa visão; o estímulo ao uso de leitores de telas a considerar 
as possíveis  formas de respostas já elencadas em quesito antecessores a este.  

Para responder as questões acima, indicamos os links abaixo para trabalhar com o/a 
estudante surdo/a pois já está com a interpretação em Libras, assim como para ampliação 
do vocabulário dos sinais de Libras para com TODOS os estudantes da turma. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VwAkU-VfLfM  

Vídeo: Matemática 001- Unidades – Libras - Sala 08. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-200NqaLkQQ  

Vídeo: Matemática 002 – Dezenas - Libras – Sala8. 

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

Vídeo: Matemática 003 – Centenas -Libras - Sala8. 

Outra forma de aprender é através de jogos. No caso dos conteúdos acima indicamos o 
jogo: Blocos Espaciais, do site Escola Games que está disponível gratuitamente neste 
endereço abaixo:  

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/blocosEspaciais/?deviceType=mobile . 
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Atividade:  

4º) Observe o exemplo: 

a) Agora faça o mesmo com o número 1537, o ano de nascimento do Recife. 

Orientações:   

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.). Mas quando isso não for possível pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa 
aumentativa, onde o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser feito através de gravação 
de áudio, vídeos, fotos etc. é importante considerar sempre as orientações dadas até o 
momento. 

 

Atividade:  

O texto abaixo é um CARTAZ. Normalmente ele é feito em papel e afixado em locais 
públicos e visíveis. Ele deve ser escrito com letras que possibilitem uma boa leitura 
e ser atrativo. 

Em um cartaz, é possível utilizar os seguintes tipos de linguagem:  

- Verbal: É aquela que transmite a mensagem por meio de palavras escritas ou 
faladas. 

- Não verbal: É aquela que transmite informações somente por imagens. 

- Mista: Utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal para passar a mensagem. 

5º) Observe os cartazes a seguir e escreva abaixo de cada um o tipo de linguagem 
utilizada para transmitir a mensagem (verbal, não verbal, mista). 

Orientações:     

É importante que outras formas de registrar além da escrita seja considerada para a 
realização da atividade. O adulto deverá fazer a digitar a descrição das imagens e/ou 
audiodescrever para o/a estudante cego.  

Poderá ser utilizado o vídeo indicado para conhecer um pouco mais sobre o gênero textual: 
cartaz. Se faz necessário a audiodescrição das imagens do vídeo para o/a estudante cego/a, 
como também, a acessibilidade em Libras, observe a orientação dada no 1º quesito deste 
bloco quanto a acessibilidade em Libras. 

Link: https://youtu.be/HBHUtqNXEJs 

Vídeo: Gênero Textual Cartaz – Thatiane Lima de Oliveira  

Educador/a lembre-se de abolir de seus enunciados palavras do tipo: veja, observe, olhe, 
etc. pois são muito utilizados e deixam a impressão de que estudantes que tenham cegueira 
ou deficiência visual serão incapazes de realizar a atividade.  

 

Atividade:  

6º) Observe os cartazes abaixo e depois responda ao que se pede. 

a) Podemos afirmar que o objetivo do cartaz 1 é 

https://youtu.be/HBHUtqNXEJs
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b) O assunto principal do cartaz 1 é 

c) O tema do cartaz 2 é 

Orientações:    

Professor/a, para esta questão pode-se seguir as orientações dadas nos quesitos 
anteriores, desde o uso das tecnologias, quanto ao a forma de resposta a ser dada, 
respeitando as condições de cada indivíduo. As respostas podem ser dadas de forma oral, 
escrita (assinaladas), em Libras ou mesmo com auxílio de pranchas de comunicação 
alternativa aumentativa (tradicional ou digital) como já sugerido em quesitos anteriores. 

Estudantes cegos/as devem fazer uso de leitores de telas, tantos para celulares como para 
computadores. Caso o/a estudante ainda não faça uso é importante que o adulto faça a 
leitura das questões para ela. 

 

Atividade:  

7°) Observe uma das obras da pintora Tarsila do Amaral, cujo título é A Rua (1929). 

Agora é a vez de você representar a sua rua. Capriche e boa produção.  

Orientações:    

As respostas podem ser dadas de forma oral, escrita (assinaladas), em Libras ou mesmo 
com auxílio de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital).  

Recomendamos o uso do aplicativo, Desenhar (Paint) que se encontra no catálogo de 
games e sites assistivos para baixar gratuitamente no Portal da Educação com endereço 
eletrônico já informado neste bloco de 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. 

 

 

 

  

 

 

           


