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      BLOCO DE ATIVIDADES 30 – 4º ANO 
 
Atividade:  
Leia o texto com atenção! 
1º) Responda às questões de acordo com o texto. 
a) O texto fala sobre que tipo de aplicativo, qual o nome e para que serve? 
b) Por que a Prefeitura do Recife nos chama à atenção para a importância do 
desenvolvimento sustentável e cuidados com o meio ambiente? 
c) O que você faz para PRESERVAR O MEIO AMBIENTE? 
Orientações: 
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: 
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 tela é necessário que o adulto faça a leitura e descrição 
das imagens. 
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. 
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 
anteriormente citado. 
 
Atividade:  
2º) Após a leitura do texto sobre os personagens da Turma Mangue e Tal, responda 
ao que se pede.  
a) Dois personagens são responsáveis pelos cuidados com o meio ambiente e 
conservação do mangue. Quem são eles? 
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b) Quem é a protetora das águas e quais são suas características? 
c) Quem é o protetor dos animais e quais são suas características? 
d) Se você pudesse ser um desses personagens, qual deles você queria ser? Por 
quê? 
Orientações:  
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 indicados na orientação da 1ª questão desta atividade. 
Outra forma de responder às questões da atividade, é através do uso de pistas visuais. 
Utilizar cartões com as imagens dos personagens; cartões com os elementos que são 
protegidos; cartões com características; cartões com imagens das personagens que 
inspiram cada um destes personagens.  
Com o uso dos cartões podem ser criados vários jogos de perguntas para serem 
respondidas através dos cartões; pode ser feito o jogo de trilha, onde cada resposta certa, 
precisa jogar um dado e andar o número de casas indicado pelo dado. Muita coisa pode 
ser criada a partir dos cartões para colaborar com a aprendizagem dos/as estudantes. 
Para confecção dos cartões, utilize sempre imagens reais (no caso das personagens que 
são referências da Turma Mangue e Tal). Apresente aos/às estudantes cada uma das 
personagens através de informações sobre a vida e obra de cada um deles. 
 
Atividade:  
3º) Percebemos mudanças no Recife, observando imagens como quadros e 
fotografia, presentes em espaços como museus. As imagens abaixo mostram a 
Avenida Guararapes e a Ponte Duarte Coelho. 
Observando atentamente as imagens da Avenida Guararapes e da Ponte Duarte 
Coelho, quais mudanças são possíveis descrever? 
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.  
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 anteriormente. 
 
Atividade: 
4º) Observe a planta baixa do Museu da Cidade do Recife. Nela, estão representadas 
todas as dependências, áreas livres e acessos (alamedas, calçadas e entradas da 
fortaleza). Para representar em uma folha de papel A4, o arquiteto utilizou a escala 1: 
100 (1 cm no papel corresponde a 1m no tamanho real).  
A) A região 1 é um  
b) As regiões 2, 3 e 4 são um  
c) A região 5 é um 
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Orientações:  
Professores/as a aprendizagem torna-se mais eficaz se associado ao conteúdo estiver o 
uso de materiais concretos. Neste caso, a utilização das formas poligonais (pentágono – 
retângulo – trapézio – quadrado – triângulo) para manuseio, ampliará a percepção tátil 
e sensorial do/a estudante cego/a e de autistas e estudantes com deficiência intelectual. O 
material pode ser feito com materiais recicláveis (borracha EVA/papelão/isopor, etc.). 
Para responder as questões acima, indicamos o link abaixo para trabalhar o conteúdo com 
o/a estudante surdo/a, pois já está com a interpretação em Libras, assim como, para 
ampliação do vocabulário dos sinais de Libras para todos/as os/as estudantes da sua turma. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ok2ixW6efvI   
Vídeo: Aula 43: Polígonos em Libras – Professora Adriana – Libras. 
Os/As estudantes devem ser incentivados/as a fazerem elas mesmas o registro com auxílio 
de tecnologias assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses 
funcionais, facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.). Quando isso não for possível pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa 
aumentativa, onde o adulto pode auxiliar no registro, que pode ser feito através de gravação 
de áudio, vídeos, fotos, etc. é importante considerar sempre as orientações dadas até o 
momento. 
 
Atividade: 
Leia o texto abaixo e responda às questões 5 a 8.  
5º) Qual é o segundo animal mais caro?  
6º) Quais animais têm a média de preço mais alta no mercado do tráfico: os répteis 
ou as aves?  
7º) Quais animais não podem ser comprados com R$ 10.000,00?  
8º) O que podemos fazer para combater o tráfico de animais?  
Orientações: 
Sugerimos que as questões sejam respondidas de várias formas (através da oralidade, em 
Libras, em Braille, de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou 
digital), além da escrita. É importante disponibilizar auxílio da tecnologia assistiva 
adequados a cada estudante.  
O adulto poderá colaborar com o/a estudante fazendo a leitura dos textos e dos enunciados; 
fazendo a audiodescrição das imagens contidas no texto e das tabelas e gráficos ali 
contidos; o registro por via de gravação de áudios, vídeos, fotografias e enviar ao/à 
professor/a posteriormente. 
 
     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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