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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 28 – 4º ANO 
 
Atividade:  
Leia o texto e responda às questões 1 e 2. 
Quem vai salvar a vida? 
1º) Relendo o trecho “Mas, quando ele voltou, eu vi que ele tinha um saquinho, que 
ele atirou no lixo (...)”, pode-se concluir que o pai 
(    ) resolveu comprar sacos de lixo.  
(    ) desistiu de passear com o cão. 
(    ) recolheu a sujeira de seu cachorro.  
(    ) pisou no lixo encontrado na rua. 
2º) No trecho “Meu pai me olhou torto, torto.”, a expressão em destaque indica que o 
pai olhou para o filho com  
(  ) alegria.    (  ) insatisfação.  (  ) desrespeito.    (  ) orgulho. 
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, 
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, 
sinais familiares, 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 estudantes não oralizados/as 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, cujas descrições 
estão disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no seguinte 
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 
Estudantes cegos/as devem ser incentivados/as  usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento, e só caso não seja possível, devem ser 
auxiliados/as por um adulto para ler o texto. 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: 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  
PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
 

           

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
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⇒ 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 
 
Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em 
tamanho adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o contraste das cores, 
o que pode ser feito utilizando recursos ópticos e não ópticos, como um papel celofane 
amarelo sobre o texto ou uma lupa. O aplicativo abaixo pode ajudar bastante, pois além da 
lupa, oferece a possibilidade de usar a lanterna, ajustar o brilho, dar zoom na imagem e 
selecionar filtros de contraste: 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass 
 
Atividade:  
Os cuidados com o meio ambiente têm sido uma preocupação constante da 
humanidade na atualidade. O meio ambiente inclui os seres humanos, a vegetação, 
os animais, além dos seres não vivos, que são indispensáveis à vida, como a água, 
o solo, o ar.  
3º) Observe a imagem abaixo e marque X na resposta certa.  
O cartaz acima alerta sobre  
(    ) o contrabando de animais.  
(    ) os animais que vivem nas matas.  
(    ) a arara que está atrás da grade.  
(    ) o desejo das pessoas por um enfeite vivo. 
Orientações: 
Professor/a, considere as sugestões de ajustes comunicacionais indicadas no início do 
bloco. 
Indicamos também a necessidade de oferta de vocabulário para os/as estudantes 
principalmente aqueles no espectro autista como deficiência intelectual, a partir desta 
questão, para as seguintes palavras: contrabando, devastação, exploradores, 
desmatamento, biodiversidade, bióloga e  sinopse. 
 
Atividade:  
Desde o período colonial, a natureza vem sofrendo processos intensos de 
devastação.  Tudo iniciou com a chegada dos exploradores que exploraram árvores, 
como o pau-brasil; depois realizaram o desmatamento de áreas para o plantio de 

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://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
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cana-de-açúcar, criação de gado, entre outras atividades. A situação atual não é 
muito diferente. Os seres humanos continuam destruindo grande parte da natureza. 
4º) Observe a imagem abaixo e responda ao que se pede.    
Com base na imagem acima, podemos dizer que 
a) a Amazônia tem um pulmão. 
b) a Amazônia está sendo destruída. 
c) o pulmão é verde como a floresta. 
d) a vegetação é formada por água. 
Orientações: 
Recomendamos uma explicação prévia para estudantes com transtorno do espectro autista, 
pelo condicionamento da literalidade dos significados de palavras, expressões e linguagens 
conotativas presentes em imagens, por exemplo.  
 
Atividade:  
5º) Você sabia que a Floresta Amazônica ou Amazônia é a maior floresta tropical do 
mundo, além de ser considerada a região com a maior biodiversidade da Terra? 
Acredita que tem gente que ainda quer destruir esta riqueza natural, principalmente 
por meio das queimadas?  
Pesquise e escreva, nas linhas abaixo, como as queimadas podem prejudicar o 
nosso planeta.  
Orientações: 
Seguem abaixo algumas sugestões de vídeos que você, professor/a poderá usar para 
complementar seu planejamento. Lembramos mais uma vez das indicações anteriores 
sobre a acessibilidade para os/as estudantes. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zZrdira5wZQ 
Vídeo: Somos Todos Ciência - Biodiversidade na Floresta Amazônica - SBPCnet 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=viHvHNdurVU 
Vídeo: Zoo Escola – Biodiversidade – Zoológico de São Paulo  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PiCqR_VNPB0 
Vídeo: Meio Ambiente por Inteiro - A Biodiversidade Corre Sérios Riscos [Audiodescrição] 
– TV Justiça Oficial  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=AZUg3ewbD4M 
Vídeo: Glossário de Ecologia em LIBRAS – Maria Clara da Silva Ribeiro 
 
Atividade:  
6º) A imagem abaixo mostra a capa do DVD do filme “Tainá: Uma aventura na 
Amazônia. Acesse o site https://www.youtube.com/watch?v=fiks8R5hfpM e assista 
ao filme “Tainá: Uma Aventura na Amazônia”. 
Observando a imagem, podemos afirmar que Tainá é descendente dos povos 

https://www.youtube.com/watch?v=zZrdira5wZQ
https://www.youtube.com/watch?v=viHvHNdurVU
https://www.youtube.com/watch?v=PiCqR_VNPB0
https://www.youtube.com/watch?v=AZUg3ewbD4M
https://www.youtube.com/watch?v=fiks8R5hfpM
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(     ) africanos.     (     ) indígenas.  (     ) europeus. 
Orientações: 
O filme indicado não tem acessibilidade em Libras ou audiodescrição, portanto o adulto que 
acompanha a atividade em casa, precisa ser orientado para este fim e garantir que o/a 
estudante surdo/a e cego/a possa ter garantida sua condição equitativa de aprendizagem. 
Sugerimos também que o enunciado da questão “observando a imagem...” seja substituída 
por de acordo com o vídeo ou de acordo com a história. 
  
Atividade:  
7º) Leia o texto abaixo.  
Tainá: Uma Aventura na Amazônia 
a) O texto que você leu é  
(   ) uma biografia. (   ) uma sinopse de filme. (   ) um conto. (   ) uma história em 
quadrinho.     
b) No trecho “(...) Joninho, que a contragosto está acompanhando a mãe em suas 
pesquisas científicas.”, a palavra em destaque significa que o garoto estava 
(     ) com preguiça. (     ) satisfeito.  (     ) insatisfeito. (     ) feliz. 
c) No trecho “O convívio entre eles se torna difícil...”, a palavra destacada refere-se 
(     ) ao avó e à Tainá.      (     ) ao traficante e à Tainá.  
(     ) à mãe e a Joninho (     ) à Tainá e a Joninhho.  
Orientações: 
Professor/a, aqui também será necessário ao adulto estar preparado para ajudar o/a 
estudante na compreensão das questões, pois se apresentam vagas e até mesmo elevadas 
para a elaboração mental para a escolha da resposta, principalmente para estudantes com 
deficiência intelectual e autismo. 
  
Atividade:  
8º) Observe o mapa do Brasil e faça o que se pede. 
a) Pinte de verde os estados da região onde acontece a história de Tainá.  
b) Circule o nome do estado em que você nasceu. 
c) Pinte as regiões brasileiras, nas cores indicadas na legenda: 
Orientações: 
Professores/as para ajudar na compreensão do/a estudante cego, autista, surdo e com 
deficiência intelectual apontamos o trabalho com mapas táteis, como um excelente recurso 
pedagógico para a assimilação do conteúdo trabalhado. A estimulação sensorial é muito 
importante para o desenvolvimento dos estudantes em questão, não só para a 
aprendizagem, mas também para a vida.  
Aconselhamos a leitura deste texto que se encontra no link abaixo: 
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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. 
Como complemento do texto sugerimos o vídeo:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JNarrgmZYeY&feature=emb_title 
Vídeo: IBGE educa -Tutorial para produção de Mapas Táteis) – IBGE. 
 
A questão não traz uma proposta acessível aos/às estudantes cegos/as, por isso sugerimos 
algumas alternativas a seguir. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VzQrIcui1yY  
Vídeo: Artista ensina técnica de pintura a deficientes visuais 
 
O ensino das cores também pode utilizar recursos sensoriais, como associar cada cor a um 
cheiro (usando suco em pó, por exemplo), ou a uma forma geométrica, como explicado nos 
vídeos abaixo: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c  
Vídeo: AAI – Oficina de Pintura para Cegos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY 
Vídeo: Ensinando as cores para deficientes visual 
 
Atividade:  
Como você leu no texto “Tainá: Uma Aventura na Amazônia”, a personagem principal 
é uma índia. Os povos indígenas têm tradições, conhecimentos e costumes que até 
hoje são preservados. Os índios costumavam usar o Sol como referência para marcar 
o tempo.  
9º) Leia as afirmativas abaixo sobre as medidas de tempo e escreva (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
(    )  O primeiro relógio de que se tem notícia é o “relógio de Sol”. 
(    )  Nos relógios de ponteiros, o ponteiro pequeno marca as horas. 
(    )  O minuto e o segundo são unidades maiores que a hora. 
(    )  Uma hora tem 60 minutos. 
(    ) Os relógios permitem medir o tempo de cada dia em intervalos diferentes. 
Orientações: 
A seguir algumas sugestões de vídeo que poderão auxiliar na compreensão da questão e 
ampliar o conhecimento apresentado. Poderão ser utilizados por todos/as os/as estudantes. 
O último está acessível em Libras, contudo será necessária a audiodescrição dos dois 
primeiros para estudantes cegos/as. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=B-l5HEXoGnM 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html
https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-pessoas-com-deficiencia-visual.html
https://www.youtube.com/watch?v=JNarrgmZYeY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VzQrIcui1yY
https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c
https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY
https://www.youtube.com/watch?v=B-l5HEXoGnM
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Vídeo: Medidas de Tempo – professora Vilma Ribeiro 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cHTUBB0pNVQ 
Vídeo: Medidas de Tempo - Professora Deise Nunes 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YUdTMggFIRY 
Vídeo: Medidas de tempo em Libras – Momento Libras Prof. Eridan 
 
Atividade:  
10º) Leia a frase abaixo e marque X na resposta correta.   
O filme “Tainá: Uma Aventura na Amazônia” dura 90 minutos. 
a) 90 minutos correspondem a  
(     ) 2 horas.  (     ) 1 hora.  (     ) 1 hora e meia.  
b) Sabendo que o filme tem 90 minutos de duração, se você começar a assistir ao 
filme às 14h30, sem interrupções, a que horas terminará de vê-lo?  
(     ) 15h30  (     ) 16h30   (     ) 16h 
Orientações: 
Se possível, utilizar um relógio de brinquedo, se não for em Braille, pode ser com os 
números em alto relevo (madeira, plástico), que vai ser interessante para o/a estudante com 
baixa visão e deficiência intelectual. Alguns/as estudantes têm dificuldade as horas em 
relógio analógico, pois exige conhecimento de multiplicação. 
Sugerimos confeccionar um relógio com materiais fáceis de encontrar. No vídeo abaixo, se 
ensina de forma rápida e prática a como fazer um relógio. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g,  
Vídeo: Como fazer um relógio para aprender a ler as horas - Hellokids 

 
 
 
 

Descrição da imagem: relógio em madeira, com rosto (olhos e 
boca sorrindo), tendo escrito os números cardinais para 
videntes e cegos (em Braille). Os ponteiros de horas e minutos 
são móveis para que os estudantes possam manusear e 
aprender as horas. 

 
 

 
 
Para os/as estudantes que gostam de jogos virtuais, sugerimos o site abaixo que tem o jogo 
Aprendendo as horas (Ajuste os ponteiros do relógio para a hora indicada.) A cada acerto o 
estudante ganha uma vida para brincar dentro do relógio, em um jogo divertido:   

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

⇒ Conhecer as funções dos ponteiros de um relógio; 

https://www.youtube.com/watch?v=cHTUBB0pNVQ
https://www.youtube.com/watch?v=YUdTMggFIRY
https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer
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⇒ Identificar as horas e minutos em um relógio; 
⇒ Reconhecer o relógio como um instrumento de medida de tempo; 
⇒ Traduzir a representação da fração nos fragmentos das horas; 
⇒ Participar de resoluções de situações problemas envolvendo horários. 

  
Atividade:  
11º) Agora é hora de você mostrar o artista que é, criando e pintando sua própria arte. 
Lembre-se de tudo o que você assistiu no filme, observe o cartaz (questão 6) e 
produza um cartaz que mostre o quanto é importante preservarmos o meio ambiente. 
 
Orientações: 
Sugerimos para esta questão, já que não é acessível para o/ã estudante cego/a, que o 
enunciado mude para:  Se você fosse a Tainá, o que você diria para as pessoas sobre 
a natureza? O registro da resposta poderá ser feito pelo adulto que acompanha a atividade 
em casa, através de vídeo e enviado para o professor/a. 
 
     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. 
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