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      BLOCO DE ATIVIDADES 30 – 3º ANO 
 
Atividade:  
1º) Faça a correspondência entre os materiais usados para a construção e os tipos 
de moradias.  
2º) Agora, faça a correspondência entre os residentes mais comuns de casa tipo de 
moradia. 
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/a estudante cego/a deve ser incentivado/a 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 que está no link logo mais abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é 
necessário que o adulto faça a leitura para o/a estudante 
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), 
como os aplicativos, Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo 
Imagem e Discussão todos estão disponíveis no catálogo  do 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 
Professor o pareamento dos cartões com imagens também pode ser realizado como forma 
de resolução das atividades descritas acima! 
 
Atividade:  
3º) Classifique as imagens, observando se as atividades comerciais mostradas 
abaixo ocorrem mais no espaço rural ou no espaço urbano. 
Orientações:     
O adulto deverá digitar a descrição das imagens caso o/a estudante faça uso de leitores de 
telas, mas se isto não for possível, o adulto deverá fazer a audiodescrição das imagens e 
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o/a estudante cego/a fará a sua indicação que poderá ser verbal mesmo referentes aos 
tipos de atividades. 
Professor/a, lembre-se de proporcionar imagens o mais próximo possível do real, como já 
informado antes, isso contribuirá para a compreensão da aprendizagem de estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual. Além das atividades sugeridas nesta questão, 
apresente mais atividades para que os estudantes ampliem seu nível de conhecimento.  
Para ampliação e enriquecimento vocabular em Libras do tema trabalhado nesta questão 
sugerimos este vídeo:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7infdJI23E8  
Vídeo: Cidade e Zona Rural – Geografia – Na Palma da Mão.  
Professor/a, utilize o vídeo com toda a turma pois a Libras é nossa 2ª Língua! 
 
Atividade:  
4º) Observe a tirinha com atenção e responda ao que se pede. Como o Cebolinha 
soube que Magali e Cascão estavam brincando? 
Orientações:  
O adulto deverá digitar a descrição das imagens, caso o/a estudante faça uso de leitores 
de telas, se isto não for possível, o adulto deverá fazer a audiodescrição das imagens e o/a 
estudante cego/a fará a sua indicação que poderá ser verbal. 
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. 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 professor posteriormente. 
 
Atividade:  
5º) Observe a tirinha e continue a história. 
Orientações:  
Professor/a considere as orientações dadas no quesito anterior quanto a leitura das 
imagens e as formas de respostas, acrescentando o uso dos aplicativos: Máquina de 
Banda Desenhada dos Desenhos Animados (Comic Strip Maker) e Produzindo Textos 
que estão no catálogo de games e sites assistivos, cujo link foi indicado na primeira questão. 
 
Atividade:  
6º) Já estudamos e conhecemos o conceito de BAIRRO. Nesta atividade, vamos 
explorar os bairros em dois diferentes espaços: no CAMPO e na CIDADE. Também 
perceberemos como as pessoas desses diferentes ambientes se relacionam. 
Observe as imagens abaixo. 
Agora que você observou as duas imagens, responda às questões.  
a. Converse com alguém da sua família e escreva as diferenças entre as duas 

imagens.  

https://www.youtube.com/watch?v=7infdJI23E8
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b. Como você acha que vivem as pessoas do CAMPO? Como elas se relacionam com 
esse espaço? Como você imagina que é um BAIRRO no CAMPO? 

d. E na CIDADE, como é a vida das pessoas? Como elas se relacionam com esse 
espaço? 

e. Como você imagina que é um BAIRRO na CIDADE? 
f. Você se identifica mais com o CAMPO ou com a CIDADE? Por quê? 
g. g) Faça dois desenhos mostrando como é um bairro no CAMPO e outro na CIDADE 

e as pessoas se relacionando nesses diferentes espaços. 
Orientações: 
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. Indicamos o uso de alfabeto móvel, para 
ajudar o/a estudante na formulação de suas hipóteses da escrita e a solução encontrada 
finalizando a escrita e leitura das palavras. 
Sugerimos também o uso dos aplicativos: Lelê Sílabas, Khan Academy, Ler e Contar, 
Silabando. Todos estão disponíveis para serem baixados no catálogo de games e site 
assistivos do Portal da Educação já mencionado anteriormente. 
 
Atividade:  
7º) Leia os problemas a seguir e resolva-os com atenção.  
a) Marcos está lendo um gibi da Mônica. Pela manhã ele leu 15 páginas e à tarde leu 
18. Quantas páginas tem o gibi que ele está lendo?  
b) Mônica e Cebolinha irão a uma loja de brinquedos. Ela levou R$36,00 e ele R$ 54,00. 
Quantos reais os dois levaram juntos? 
c) Mônica está organizando um álbum de figurinhas. Ela já colou 25 figuras e ainda 
faltam 15 para concluir. O álbum completo tem quantas figurinhas? 
d) Na turma da escola da Mônica existem 25 estudantes. Hoje faltaram 12. Quantas 
crianças tinham na sala? 
e) Os amigos compraram 24 frutas diversas. Se deixar, Magali come todas! Mas, eles 
querem distribuir de forma igual para os três. Quantas frutas cada um receberá? 
f) Se no pátio da escola estavam estacionadas 25 bicicletas, quantas rodas podemos 
contar? 
g) Mônica e Cascão pediram cada um 2 bolas de sorvete. Se Magali pediu o dobro do 
que os dois tomaram juntos, mais uma bola, quantas bolas de sorvete ela pediu? 
Orientações: 
Uma forma interessante e lúdica 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 para crianças – Formas e Contar, Jogos Educativos Matemática: 
Adição Tabuada, Kham Academy, Ler E Contar.  
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Para a questão do desenho sugerimos o aplicativo Desenhar (Paint Free). Lembre-se de 
oportunizar as tecnologias assistivas de acordo com a necessidade de cada estuante 
favorecendo a sua plena realização da atividade. 
Professor/a, é importante sempre utilizar materiais concretos para a compreensão dos 
conteúdos da matemática, isso colaborará com todos os estudantes de sua turma. 
 
Atividade:  
8º) Maurício de Sousa é o famoso criador da “Turma da Mônica”. Com sua arte, ele 
transformou esses personagens em divertidas e inesquecíveis histórias lidas até 
hoje por todos nós! Observe a imagem. 
Agora, seja você o artista! No espaço abaixo, crie uma Turma nova com vários 
personagens. Não esqueça de dar nomes a cada um deles! 
Orientações:  
Professor/a, essa atividade pode ser difícil para estudantes com mobilidade motora de 
membros superiores, considere outras formas de resolver esta questão como a contação 
de histórias com personagens criados pelos estudantes, utilizando o recurso oral.  
Para a questão do desenho sugerimos o aplicativo Desenhar (Paint Free). Lembre-se de 
oportunizar as tecnologias assistivas de acordo com a necessidade de cada estuante 
favorecendo a sua plena realização da atividade. 
  
     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. 
  
 
 

           


