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      BLOCO DE ATIVIDADES 28 – 3º ANO 
 
Atividade:  
1º) Leia o poema e responda às questões. 
a) O poema fala sobre elementos que fazem parte da natureza. Quais são? 
b) Escreva o nome das figuras abaixo que fazem parte da natureza. 
c) Retire do poema “A NATUREZA” palavras que comecem com uma das letras que 
fazem parte do seu nome e escreva no espaço abaixo.  
d) Forme frases com as palavras abaixo: 
plantas  chuva  natureza  animais 
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. 
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 no link sugerido abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário que 
o adulto faça a leitura para o/a estudante. 
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, ela 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 
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Atividade:  
2º) Observe a tirinha abaixo e crie uma história. Lembre-se de que um texto deve ter 
título, início, desenvolvimento e fim. 
Use sua criatividade! 
Orientações:     
É importante que o adulto auxilie os/as estudantes com deficiência e/ou estudantes que 
apresentem dificuldades na leitura da história em quadrinhos. 
Para o/a estudante cego/a se faz necessário que seja feita a audiodescrição das imagens 
da história proposta. Deve-se também estimular 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 ele/ela. 
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. 
Sugerimos também o uso do aplicativo Produzindo Textos, que está disponível no 
catálogo acima citado. Este recurso é excelente para estudantes com altas habilidades pois 
acompanha a evolução da escrita do/a estudante. 
 
Atividade:  
3º) O meio ambiente é muito importante para todos nós. Devemos sempre cuidar do 
nosso planeta, respeitando a natureza com boas atitudes. Os estudantes da turma da 
professora Isabel combinaram de formar grupos para juntar todo o lixo da escola. 
Hoje é a vez do grupo 1, que é formado por Renata, Renan, Rafael, Elizabete e Maria. 
Observe que cada estudante ficou responsável por um tipo de lixo. Conte e registre 
a quantidade que cada um juntou. 
Eles continuaram recolhendo todos os dias essa mesma quantidade de lixo.  

a. Ao final de uma semana, qual a quantidade de lixo que as três meninas juntas 
recolheram? 

b. Ao final de uma semana, qual a quantidade de lixo que os três meninos juntas 
recolheram? 

c. c) Quem recolheu mais lixos: os meninos ou as meninas? 
Orientações:    
Professores/as utilizem o máximo de material concreto para auxiliar na alfabetização 
matemática. Releia as orientações dadas em outros blocos para realização de cálculos 
matemáticos, lembrando sempre que o material concreto é muito proveitoso e favorece a 
aprendizagem de todos os/as estudantes, não só estudantes com deficiências. Assim como, 
considere as orientações dadas, principalmente quanto à forma de resposta a ser dada 
pelos/as estudante. 
Outra forma de desenvolver as operações matemáticas é através de jogos e aplicativos. 
Seguem sugestões: Dino Tim: Jogos Educativos Para crianças – Formas E Contar, 
Jogos Educativos Matemática: Adição Tabuada, Kham Academy/Ler todos estão 
disponíveis no catálogo supracitado. 
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Atividade:  
4º) Observe a foto que mostra um trecho do Capibaribe, que é um importante rio da 
cidade do Recife. 
Descreva, nas linhas abaixo, o que está sendo mostrado na fotografia e como 
poderíamos evitar a situação que ela está denunciando. 
Orientações:    
O adulto deverá fazer a digitação da descrição da imagem, caso o/a estudante não faça 
uso de leitores de telas, e fazer a audiodescrição da imagem para dar suporte ao/à 
estudante cego/a ou com baixa visão.  
Além da forma escrita para responder esta questão, podem ser disponibilizadas para o/a 
estudante várias imagens de boas práticas com o meio ambiente onde possa selecionar as 
imagens como as suas respostas para esta questão. Ou através de jogos como:  
Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/coletaSeletiva/?deviceType=computer 
Vídeo: Coleta Seletiva – Escola Games. 
 
Atividade:  
5º) Agora, procure no caça-palavras os nomes das partes da planta e, em seguida, 
complete as frases com o que se pede.  

1. Fixa a planta no solo:  
2. Protege a semente:  
3. Responsável pela respiração da planta:  
4. Leva o alimento a todas as partes da planta: 
5. Transforma-se em fruto: 

Orientações: 
Professor/a o caça-palavras, assim como, a cruzadinha são atividades que podem ser 
adaptadas, mas que podem suscitar aos estudantes uma série de dificuldades 
desnecessárias. Seria mais interessante, trabalhar com as letras móveis (estejam elas em 
braile ou com o alfabeto datilológico ou com a língua portuguesa) para formação de 
palavras, associadas aos sinais de Libras ou não; poderá ser feito a montagem de quebra 
cabeças com palitos de picolé (como já indicado em blocos anteriores). Essa atividade 
também poderá ser feta através atividades de pastas (onde tem a pista visual no caso o 
desenho de uma planta, com lacunas no desenho, onde ele encaixe ou cole – com velcro 
a parte do desenho que falta que estará disponível em forma de cartão). 
Professor/a use e abuse de materiais reciclados, materiais concretos com o apoio da pista 
visual ou não; ou até mesmo de jogos com a referida parlenda. Solicite que o adulto que 
acompanha o/a estudante registre o momento da atividade e envie pra você através de 
fotos, vídeos e etc. E lembre-se de considerar todas as orientações dadas até este bloco. 

 
Descrição da imagem: Folha de papel ofício com uma árvore 
desenhada do lado esquerdo e do lado direito tem os cartões com 
os nomes das partes da planta para serem colados, nos locais 
corretos, sobre a árvore 
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Atividade:  
6º) Todos os seres da natureza dependem do meio ambiente para viver. Por isso, é 
importante preservar o equilíbrio da natureza. O que você e sua família fazem para a 
preservação do meio ambiente? Desenhe. 
Orientações:  
Estudantes com mobilidade reduzida de membros inferiores e/ou com dificuldades de 
motricidade fina podem apresentar dificuldades para realização desta atividade. Sendo 
assim, sugerimos o uso de colagens de imagens do que é possível ser realizada pelo/a 
estudante e pela sus família ou mesmo o uso de fotografia podem ser enviadas como 
registro das ações de preservação da natureza. 
Outra forma de realizar esta atividade poderá ser através do aplicativo Desenhar (Paint 
Free) – que está no catálogo de games e site assistivos. 
 
     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. 
 
 
 
  
 
 

           


