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      BLOCO DE ATIVIDADES 27 – 4º ANO 

 

Atividade:  

1º) Leia a notícia e, em seguida, responda ao que se pede.  
a. Informe o título da notícia. 
b. Quem foi o relator do Projeto de Lei 1095/2019? 
c. Cite alguns exemplos de violência contra animais que aparecem no texto. 

2º) Pesquise o significado da palavra RECLUSÃO. 

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 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 estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um adulto faça 
a leitura do texto e dos enunciados das questões. 

Professores é interessante que os estudantes antes de realizar as questões acima tenham 
contato com o conteúdo trabalhado nas questões através do vídeo que está neste link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mtENftH5ttg 

Vídeo: Gênero Textual / Notícia / Linguagem 1º Ciclo  - Libras – Portal Educacional.  

Ele já está acessível em Libras e você ainda pode ampliar ainda mais o vocabulário de 
sinais de Libras ensinando para toda a turma outros sinais de Libras relacionadas com o 
tema. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f80T7pBobW0  

Vídeo: Meios De Comunicação Em Libras – Estudado Libras. 

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 mesmo oralmente. O adulto que acompanha o/a 
estudante durante a realização da atividade poderá colaborar fazendo o registro das 
respostas através gravação de mensagens, vídeo e etc.  

 

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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Atividade:  

3º) Observe o exemplo e decomponha os números. 

Orientações:    

Professor/a,  para desenvolver o raciocínio matemática dos estudantes é muito importante 
que seja utilizado materiais concretos com os/as estudantes autistas, surdos/as, e/ou com 
deficiência intelectual, pois isto contribuirá para a compreensão do conteúdo trabalhado. É 
importante para os/as estudantes cegos/as possam manipular os materiais, 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, de contas, etc. Aconselhamos que primeiro o/a estudante faça a decomposição 
com o material dourado e depois registre, da forma que lhe for possível, a sua resposta. 

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. 

Atividade:  

4º) Em todo Brasil 170 mil animais estão sob proteção. Destes, 78 mil animais estão 
no Sudeste do país. Quantos animais estão sendo cuidados em outras regiões do 
Brasil? 

Orientações:  

Uma forma interessante de aprender é através de jogos e aplicativos que exploram as 
operações matemática. No catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no 
Portal da Educação temos vários que podem ser utilizados para trabalhar o conteúdo 
solicitados nesta questão. Utilize o link já mencionando anteriormente para acessar os jogos 
e aplicativos: Dino Tim: Jogos Educativos paro/a estudantes – Formas e Contar, Jogos 
Educativos Matemática: Adição Tabuada, Kham Academy, Ler E Contar. 

Atividade:  

5º) No texto que você leu é citada a Região Sudeste. Você sabe que o Brasil é dividido 
em regiões como mostra o mapa. Use cores para criar uma legenda para o mapa.  

 

https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/
https://www.youtube.com/watch?v=VwAkU-VfLfM
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Orientações:  

É importante trabalhar com mapas táteis quando estamos ensinando a estudantes cegos, 
mas esse material também é muito interessante para trabalhar com estudantes autistas e 
com deficiência intelectual. Sugerimos que você, professor, leia o material que está no link 
indicado, pois ele apresenta um tutorial de como fazer um mapa táteis e suas legendas. 
Sugerimos também o vídeo do professor Marcelo Miranda que se encontra no segundo 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. 

Link: 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/educacao/noticia/2018/10/15/professor-cria-mapas-
com-textura-para-ensinar-geografia-a-estudantes-cegos-em-pernambuco.ghtml  

Vídeo: Professor cria mapas com textura para ensinar geografia a estudantes cegos em 
Pernambuco G1 – Pernambuco – Educação. 

Professor estimule cada vez mais o uso da Libras- Língua Brasileira de sinais não só com 
o estudante surdo, mas com toda a sua turma. Trabalhe com eles os sinais das Regiões do 
Brasil em Libras que aparecem neste link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oxNPYj7ThdA&feature=youtu.be  

Geografia 001 – Regiões Do Brasil – Libras – Sala8. 

   

Atividade:  

6º) Em muitos bairros existem clínicas para cuidar de animais. Algumas públicas; 
outras, particulares. Em nossa cidade há até um Hospital Veterinário do Recife.  

Em seu bairro há clínicas veterinárias? 

Orientações:     

Sugerimos que as questões sejam respondidas de várias formas (através da oralidade, em 
Libras, em Braille, de pranchas de comunicação alternativa aumentativa, (apontando) além 
da escrita (e para ela é importante disponibilizar auxílio da tecnologia assistiva adequados 
a cada estudante). O adulto poderá colaborar com o/a estudante fazendo o registro por via 
de gravação de áudios, vídeos, fotografias e enviar ao/à professor/a posteriormente. 

 

Atividade:  

7º) Agora, pesquise a história do seu bairro e escreva um pouco sobre ele (origem, o 
que tem nele, etc.).  

Orientação:  

Professores através deste Podcast: 

 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html
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https://g1.globo.com/pe/pernambuco/educacao/noticia/2018/10/15/professor-cria-mapas-com-textura-para-ensinar-geografia-a-estudantes-cegos-em-pernambuco.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/educacao/noticia/2018/10/15/professor-cria-mapas-com-textura-para-ensinar-geografia-a-estudantes-cegos-em-pernambuco.ghtml
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Link: 

https://open.spotify.com/episode/0yBfpVDzdaqldD07yawsvg?si=dy9-qUYnQCW_1JJ-
oKgjYQ  

Vídeo: Vivendo Recife – Ep.6: A História Dos Bairros Do Recife – VIVENDO RECIFE.  

Também é possível escutar outros podcast do Vivendo Recife e aprender um pouco mais 
sobre outros bairros, utilize-o para o trabalho junto aos/às estudantes cegos/as. 

Professor/a antes de iniciar as questões possibilite aos/às estudantes surdos/as o 
desenvolvimento linguístico ampliando seu vocabulário de sinais de Libras das palavras 
trabalhadas na questão. Aconselhamos o vídeo abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YrFz_McHdp4&feature=youtu.be  

Vídeo: Sinais de Cidades - RMR e Bairros do Recife) – Rafael Emil. 

Embora esta atividade solicite resposta de forma escrita, solicitamos que considere as 
orientações dadas na questão anterior. 

Atividade:8º)  

Observe a propaganda para divulgação da Campanha de Vacinação Antirrábica.  
a. Por que é importante vacinar os animais?  
b. Pesquise a função da vacina antirrábica. 
c. De acordo com o cartaz a vacinação começa às 8h e termina às 17h. Indique 

nos relógios abaixo, o horário de início e término. 
 

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 ela pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa 
aumentativa (tradicional ou digital), onde o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser 
feito através de gravação de áudio, vídeos. 

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.  

Os/As 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 do texto e das questões para ela, assim como, a audiodescrição das imagens 
contidas no cartaz. 

 

Atividade:  

9º) Observe a placa e responda às questões.  
a) Em quais dias à Drª Vanda realiza atendimento na clínica? 
b) Sara levou sua cadela para a consulta às 15 horas. A Drª Vanda gastou 1 hora e 10 
minutos examinando o animal. A que horas a consulta terminou?  

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, 

https://open.spotify.com/episode/0yBfpVDzdaqldD07yawsvg?si=dy9-qUYnQCW_1JJ-oKgjYQ
https://open.spotify.com/episode/0yBfpVDzdaqldD07yawsvg?si=dy9-qUYnQCW_1JJ-oKgjYQ
https://www.youtube.com/watch?v=YrFz_McHdp4&feature=youtu.be
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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, 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 crianças não oralizadas 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 cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação do Recife: 

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 

Professor/a sugerimos através deste vídeo, que traz uma proposta pra iniciar o trabalho 
com o uso de relógio e aprender as horas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5X0-e8BCcL0  

Vídeo: História para ensinar a ler horas no relógio analógico e as unidades de medida de 
tempo) – Boletim Escolar Online.  

Como já informamos anteriormente as atividades com os objetos concretos é sempre uma 
excelente opção para trabalhar os conteúdos das questões acima. Nossa sugestão é que 
o/a estudante manipule um relógio acessível. “É um relógio totalmente inclusivo onde todos 
poderão desfrutar igualmente do aprendizado.” – Prof.ª Kátia Vila Nova. 

 

 

Fonte: arquivo pessoal professora Kátia Vila Nova. 

Relógio feito com material reciclável -prato para bolo descartável, 
EVA amarelo, vermelho e verde, ponteiros de material maleável 
que não machuca o/a estudante. 

 

 

Esta atividade poderá ser  realizada através do joguinho Aprendendo as Horas que está 
disponível no site da Escola Games:  

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

Vídeo: Onde os/as estudantes aprendem através da diversão. 

Sugerimos  sempre  ampliar o vocabulário de sinais em Libras, para auxiliar nesta questão 
sinalizamos o vídeo que está disponível no You tube:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s 

Vídeo: Horas em Libras – Estudando Libras. 

 

 

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=5X0-e8BCcL0
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s
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Atividade: 

10º) Observe a obra “Farol”, do pernambucano Maurício Arraes. Descreva a paisagem 
e fale o que você acrescentaria na imagem de acordo com o que você conhece sobre 
os bairros atualmente. 

Orientações:  

Embora esta atividade solicite resposta de forma escrita, solicitamos que considere as 
orientações dadas nas questões anteriores. Outra forma de realizar a atividade, seria 
através de recorte e colagens de imagens de bairros de antigamente e imagens dos bairros 
na atualidade, se for preciso oportunize o uso de tecnologias assistivas pelos estudantes. 

 

     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. 

 

 

 

  

 

 

           


