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      BLOCO DE ATIVIDADES 27 – 5º ANO 

 

Atividade:  

1º) Leia com atenção o texto abaixo e depois responda. 

a. No texto é afirmado que o desmatamento traz coisas ruins. Baseado no que 
você leu, escreva duas consequências do desmatamento.  

b. Por que o ser humano desmata as florestas?  

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

Para o/a estudante cego/a indicamos o podcast:  

Link: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84MDk3OTQ4L3BvZ
GNhc3QvcnNz/episode/NzE0YjllZWEtMzJlMy1iOWY4LWQ3MzAtZGUwNWFkZTM0N2Y5
?ep=14  

Vídeo: Era uma Vez Um Podcast – Chapeuzinho Vermelho - Era uma Vez. 

A história do texto original de Chapeuzinho vermelho em Libras poderá ser assistida através 
do link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JuCVU9rGUa8&feature=youtu.be  

Vídeo: Chapeuzinho Vermelho em Libras – Rodrigo Barbosa Nogueira Rodrigão. 

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) 
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- Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão 
todos estão disponíveis no catálogo citado acima. 

Atividade:  

2º) Observe as imagens abaixo e depois responda às questões.  
a. Que imagem pode ilustrar o texto que você leu na 1ª questão? 

A imagem  
b. Qual das imagens ilustra o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho? 

A imagem 
c. No conto de fadas, o lobo é o vilão da história. No texto “Chapeuzinho 

Vermelho na floresta desmatada”, quem é o vilão? 

Orientações:  

O adulto deverá fazer a digitação da descrição ou a audiodescrição das imagens acima 
para a compreensão do conteúdo e para auxiliar na compreensão da questão a ser 
respondida por estudantes cegos/as.  

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 indicada na questão anterior. 

 

Atividade:   

3º) Observe as charges (textos que fazem críticas a algum acontecimento) e responda 
ao que se pede.  

a. Caso os seres humanos não parem de destruir as florestas, o que poderá 
acontecer? 

b. Quais as vantagens ao plantar árvores?  

Orientações:  

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.  

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. 

Atividade:  

As imagens abaixo mostram a Avenida Herculano Bandeira, localizada no bairro do 
Pina. Ao longo dos anos o ser humano transforma os lugares para atender as suas 
necessidades.   

4º) Observando as imagens da Avenida Herculano Bandeira, marque um X na frase 
verdadeira.  

Orientações:  

O adulto deverá fazer a digitação da descrição ou a audiodescrição das imagens acima 
para a compreensão do conteúdo e para auxiliar na compreensão da questão a ser 
respondida por estudantes cegos.  

Professores/as considerem as formas de respostas já orientadas nas questões anteriores. 
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Atividade:  

5º) Leia as informações apresentadas no gráfico e na tabela abaixo e responda às 
questões. Ambos trazem dados organizados no ano de 2010. 

Com base nas informações da tabela sobre a coleta seletiva nos municípios 
brasileiros, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

6º) Releia o gráfico 1 e responda ao que se pede 

a. Os dados são coletados de quanto em quanto tempo? A cada ________ anos 

b. Considerando a sequência, qual seria o ano em que ocorreria o próximo 
levantamento de dados? O próximo levantamento deve ter acontecido no ano 
de _______ 

Orientações:    

Professor/a leve em consideração as orientações dadas anteriormente. Considere também, 
as várias formas de respostas seja de forma escrita, em Braille, Libras, uso de comunicação 
alternativa aumentativa, oral, com ou sem uso de auxílio da tecnologia assistiva. 

Estimule sempre os/as estudantes fazerem uso desde o início de sua escolarização, de 
leitores de telas e caso não possam fazer uso dos mesmos, lembramos que é necessário 
que o adulto faça a leitura e descrição do gráfico e da tabela para o/a estudante.  

Outra sugestão do trabalho com gráficos e tabelas bem interessante que podem ser 
utilizadas, está esse texto que apresenta várias ideias para trabalhar com os estudantes 
em questão:  

Link: https://www.pathstoliteracy.org/blog/creating-large-print-and-tactile-graphs  

Vídeo: Criação de Letras Grande e Gráficos Táteis – PATHS TO LITERACY para alunos 
cegos ou deficientes visuais. 

 

Atividade: 

7º) Observe a sequência abaixo e complete com os números que faltam.  

Orientações:   

Professores/as, para a realização desta atividade de forma mais lúdica para seus 
estudantes aconselhamos o uso de jogos e aplicativos que apresentam o conteúdo 
trabalhado de forma mais atrativa. Dino Tim: Jogos Educativos Para crianças – Formas 
E Contar, Jogos Educativos Matemática: Adição Tabuada, Kham Academy, Ler e 
Contar. Todos estão disponíveis para baixar no catálogo de games e sites assitivos no 
Portal da Educação, com link já informado acima. 

Link: https://www.cokitos.pt/sequencia-numerica/play/  

Vídeo: Sequência Numérica – Cokitos- Jogos Educativos.  

Sugerimos ainda o jogo Completando Os Números para estudantes com altas habilidades 
que pode ser jogado em vários níveis de dificuldades, ampliando assim seu nível de 
aprendizagem:  

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

Vídeo: Completando Os Números - Escola Games. 

https://www.pathstoliteracy.org/blog/creating-large-print-and-tactile-graphs
https://www.cokitos.pt/sequencia-numerica/play/
http://www.escolagames.com.br/jogos/completandoNumeros/?deviceType=computer
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Atividade:  

8º) Observe a imagem abaixo e escreva os fatores que estão causando a poluição do 
solo.  

Orientações:  

O adulto deverá fazer a digitação da descrição ou a audiodescrição das imagens acima 
para a compreensão do conteúdo e para auxiliar na compreensão da questão a ser 
respondida por estudantes cegos/as. 

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 indicada na questão anterior 

Atividade:  

9º) Escreva duas ações que o ser humano pode realizar para preservar o solo. 

Orientações:   

Professores/as esta atividade poderá ser apresentada também através de 
imagens/fotos/desenhos além das formas de respostas indicadas anteriormente. 
Sugerimos que para a forma de desenho o(a) estudante possa utilizar o aplicativo 
Desenhar (Paint Free), indicado está no site do Portal da Educação já indicado 
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. 

 

 

 

 

           


