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      BLOCO DE ATIVIDADES 29 –  4º ANO 
 
Atividade: 
1º) Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem: 
7 HÁBITOS DE HIGIENE QUE AJUDAM A PREVENIR DOENÇAS 
Fonte – texto: https://saudedasaude.anahp.com.br/7-habitos-de-higiene-que-ajudam-a-prevenir-doencas/ (Fragmento) 

a) Por que não devemos nos esquecer das unhas ao lavarmos as mãos? 
b) Qual a importância de tomarmos banho diariamente? 
c) Por que devemos lavar os alimentos antes de consumi-los? 

Orientações:  
Sugerimos que os/as estudantes cegos/as e com baixa visão utilizem leitores de tela para 
a realização da leitura do texto. Nos links abaixo há duas sugestões. 
Link: 
Https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=pt_
BR&gl=US 
Aplicativo: TalkBack (Pacote de Acessibilidade do Android) 
Link: https://www.nvaccess.org/download/ 
Aplicativo: NVDA (Leitor de Tela Livre para Windows) 
Sugerimos que com os estudantes no espectro autista e com deficiência intelectual,  
possam vivenciar as etapas dos hábitos de higiene citados no texto, sob a perspectiva da 
generalização da aprendizagem proposta, as ações devem ser permeadas por uma 
comunicação simples, clara e objetiva, levando em consideração os questionamentos da 
atividade. 
Estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores podem utilizar engrossadores 
ou adaptadores de lápis para responder ou responder oralmente. No link abaixo segue uma 
sugestão para fazer em casa, utilizando materiais simples. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jU1Cn_AzXyU&t=72s 
Vídeo: Aperta lápis (AEE) 
 
Atividade 
2) Leia o texto e faça o que se pede.  
A diversidade do Brasil é uma das mais ricas do globo 

Fonte: http://socioambientalonline.com.br/a-diversidade-do-brasil-e-uma-das-mais-ricas-do-globo/ - Fragmentos 

Vocabulário: fauna – conjunto de animais; flora – conjunto de plantas.  
De acordo com o texto, marque X nas alternativas corretas. 
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a)   (    ) Os povos que vieram de outros continentes e os povos indígenas, que já 
habitavam o Brasil, contribuíram para a grande riqueza cultural do nosso país. 

b) (      ) O Brasil é um país com poucos recursos naturais. 
c)   (      ) O Brasil possui apenas água doce. 
d) (      ) Os rios, o mar, as montanhas e o sol são recursos naturais. 

 
Orientações:  
A respeito da leitura do texto recomendamos que as orientações da atividade anterior sejam 
seguidas e a audiodescrição da imagem. 
Sugerimos a utilização do aplicativo Hand Talk (Tradutor para Libras) para auxiliar na 
apropriação e aprendizagem das Estudantes surdas. 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=es_BO 
Orientamos que com os estudantes no espectro autista e deficiência intelectual os 
questionamentos sejam trazidos para o concreto, mostrando, experimentando ou 
explorando itens possíveis. A utilização de imagens irá aumentar as possibilidades de 
aprendizagem. Veja um pouco sobre a importância de dicas visuais para autistas no vídeo 
indicado abaixo. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6rMLUuSgAto 
Vídeo: Dicas Visuais para Estudantes autistas #3 
Estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores podem utilizar engrossadores 
ou adaptadores de lápis, apontar para responder ou responder oralmente. 
 
Atividade: 
3º) Você sabe como o nosso país é formado? Leia o texto a seguir que fala sobre a 
composição geográfica do Brasil.   
(Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/divisao-politica-do-brasil 
(Texto adaptado) 
Após a leitura do texto, complete as frases abaixo corretamente. 
a) A capital do Brasil, Brasília, fica na região ______________________. 
b) O Brasil possui _______ estados, sendo _____ estados litorâneos e ____ 

interioranos. 
c) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul são as cinco __________________ 

do Brasil.     
 

Orientações:  
A respeito da leitura do texto recomendamos que as orientações das atividade anteriores 
sejam seguidas com a audiodescrição da imagem.  
No link abaixo segue mais uma sugestão de aplicativo de acessibilidade para android. 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=pt
_BR&gl=US 
Aplicativo: Teclado Google Gboard 
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O aplicativo Hand Talk (Tradutor para Libras) pode ser usado para auxiliar no processo de 
apropriação e aprendizagem com estudantes surdos/as. 
Estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores e no espectro autista, podem 
utilizar engrossadores ou adaptadores de lápis, cartões/fichas com as palavras escritas 
e/ou com as imagens referentes, ainda  apontar para responder ou responder oralmente. 
 
Atividade: 
4º) Que tal conhecer um pouco mais sobre o Recife? Leia o texto abaixo.  
(Fonte: http://visitarecife.com.br/historia-do-recife/) 
Com base no texto, leia as alternativas abaixo e marque V para as que são 
verdadeiras e F para as que são falsas. 
a) (    )  A cidade do Recife teve sua origem em 1537 e era um lugarejo habitado por 

reis e rainhas. 
b) (    ) A cidade do Recife teve sua origem em 1537 e era um lugarejo habitado por 

pescadores e mareantes. 
c) (    ) A vinda dos holandeses para o Recife não provocou nenhum  

desenvolvimento na cidade. 
d) (    ) A cidade do Recife do século XXI tem 94 bairros. 
e) (  ) Algumas antigas fábricas e espaços deram lugar a grandes centros 

comerciais, como os shoppings centers.  
Orientações:  
As orientações das atividades anteriores se aplicam a esta atividade e salientamos manter 
uma comunicação clara, direta e objetiva com os/as estudantes público alvo da educação 
especial, evitando codinomes, abreviações ou diminutivos. 
 
Atividade: 
5º) Pernambuco é um estado do Nordeste brasileiro. Sua extensão territorial 
(tamanho) é de 98.312 quilômetros quadrados. 
Escreva o número em destaque por extenso. 
 
6º) A capital de Pernambuco é a cidade do Recife, que tem uma população de 
1.617.183 habitantes.  
Calcule, no espaço abaixo, o dobro da quantidade que representa a população do 
Recife.  
Orientações:  
Sugerimos o uso do recurso de acessibilidade para Android Teclado Google Gboard para 
trabalhar as questões 5 e 6. 
Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=pt
_BR&gl=US 
Aplicativo: Teclado Google Gboard 
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Sugerimos o vídeo do quintal da cultura para auxiliar ou reforçar o conceito de dobro e 
metade com os estudantes que precisarem. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gRlTpfkdoTo 
Vídeo: Quintal da cultura: em dobro, por favor 
Lembramos que também podem ser utilizadas calculadoras virtuais, aplicativos de 
calculadoras e calculadoras tradicionais. 
Retificamos a importância de manter uma comunicação ativa, clara e objetiva durante a 
realização da atividade, respeitando às especificidades de cada estudante e utilizando as 
orientações já citadas neste bloco de atividades. 
 
Atividade: 
7º) Considerando as expressões do vocabulário recifense, converse com sua família 
e procure saber que outras expressões são usadas. Anote os registros nas linhas 
abaixo, escrevendo também o que elas significam.   
Orientações:  
Sugerimos que com estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores e no 
espectro autista, possam utilizar engrossadores ou adaptadores de lápis, cartões/fichas 
com as palavras escritas e/ou com as imagens referentes, ainda  apontar para responder 
ou responder oralmente. 
Pessoas no espectro autista tem a tendência de serem concretas e literais, por isso as 
expressões precisam ser trabalhadas com as repetições e cautela. 
Os/As estudantes com deficiência visual podem responder oralmente. 
Sugerimos como apoio para trabalhar Libras com os estudantes surdos nesta questão, o 
vídeo abaixo: 
Vídeo: Regionalismos da Libras/ Danrley Oliveira 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MHEfzGDtcmM 
 
 
     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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