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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 30  – 5º ANO 
 
Atividade:  
Vamos iniciar mais uma semana de estudos e atividades!  

 
 
 
 
 

(Fonte: http://dm1emfoco.com/alimentacao-saudavel/)  
 

1º) Observando a figura acima e a caixa de texto, responda. 
a) A expressão do garoto da imagem indica que ele  
(     ) não gosta de comer frutas.  
(     ) está em dúvida em relação ao que deve comer.  
(     ) não está preocupado com a alimentação que deve ter.  
b) Escreva os nomes dos alimentos que são saudáveis.  
c) Na figura, qual sinal identifica aquilo que o menino não deve comer?  Por quê?  
Orientações: 
Professor/a, a pergunta: “a expressão do garoto da imagem indica” não é indicada para 
estudantes cegos/as ou no espectro autista. Aos primeiros, lhes é tirada a condição de sua 
autonomia levando-os a precisarem da impressão do outro para responder à questão; aos 
segundos, lhes é imposto um momento de desordem sensorial, trazendo elevação do nível 
de estresse desnecessariamente, uma vez que a percepção das emoções e expressões 
faciais é de difícil interpretação, por apresentarem especificidades neste campo da 
cognição e interação social. 
Sugerimos que a questão seja adaptada para:  

⇒ O garoto está em dúvida quais alimentos deve escolher para se alimentar. 
Quais ele deveria escolher? Por quê? 

Na letra ‘c’, sugerimos que que os sinais em questão sejam feitos em papelão para serem 
apresentados ao/à estudantes cego/a, a fim de que compreendam do que se trata a partir 
de suas próprias conclusões, depois que o adulto os apresentar. 
Lembre-se que ao/à 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, 

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

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
 

           

Você sabia? 

Para vivermos precisamos de água, luz do sol, alimentação 
e realizar atividades físicas. É importante saber que nem 
tudo que comemos faz bem ao nosso corpo. Por isso, é 
fundamental termos uma alimentação saudável.      

http://dm1emfoco.com/alimentacao-saudavel/
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este último está disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no 
Portal da Educação citado logo abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário 
que o adulto faça a leitura para o/a estudante, assim como a descrição das imagens 
contidas nas atividades. 
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. 
Quanto ao registro das 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, pode responder de forma oral ou por sinais de 
Libras, Braille ou comunicação alternativa, e o adulto auxilia no registro, que também pode 
ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da forma 
que mais se aproximar de suas necessidades comunicacionais para o/a estudante se 
expressar. 

Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, 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 

Abaixo indicamos vídeos que podem ajudar na ampliação do conteúdo dos/as estudantes 
e trazer ideias de recursos inclusivos para ser trabalhado com seu grupo: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ruW0hnL0qs0 
Vídeo: Alimentação saudável e os perigos dos alimentos industrializados – Minha Saúde – 
Curas Naturais 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=C6PiLQRFpmA 
Vídeo: Pirâmide Alimentar | MPA - Libras e audiodescrição – Instituto Rodrigo Mendes 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QcPSZRKJXLw 
Vídeo: Libras | Sinais de Alimentos Saudáveis | Professora Daniele De Almeida – Núcleo 
NTE 
 
Atividade:  
2º) A COVID-19 tem causado sérios danos à saúde da população mundial. Muitos 
cuidados têm sido tomados e, em muitos países, a vacinação já começou. Observe 

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
https://www.youtube.com/watch?v=ruW0hnL0qs0
https://www.youtube.com/watch?v=C6PiLQRFpmA
https://www.youtube.com/watch?v=QcPSZRKJXLw
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os dados, no quadro abaixo, sobre esta doença que tem matado muitas pessoas. 
Cuidem-se! 
De acordo com o panorama acima, responda.  
a) Qual a fonte da informação? 
b) Os dados apresentados são referentes a qual data? 
c) Em Pernambuco, no período descrito acima, o maior número de pessoas ocuparam 
UTI ou enfermaria? 
d) Sabendo que existem 933 leitos de enfermaria nos hospitais do estado de 
Pernambuco e que nos hospitais do município do Recife há 137 leitos, quantos leitos 
de enfermaria têm a mais nos hospitais do Estado? 
e) Quantas pessoas se recuperaram da COVID 19: 
Em Recife? Em Pernambuco? 
Orientações: 
Esta questão para estudantes com deficiência intelectual, cegueira e alguns autistas, 
sugerimos que o panorama seja transformado em um quadro estatístico de colunas, pois 
as informações como estão dispostas não estarão claras para estes/as estudantes. 
Em blocos anteriores indicamos uma série de sugestões para trabalhar estatista, como os 
gráficos táteis, abaixo recordamos uma delas. 
“A construção de gráficos táteis é uma forma inclusiva de responder à questão, uma vez 
que a torna acessível não só para estudantes cegos/as, mas para todos os demais. Para 
mais detalhes, ver artigo abaixo: 
Link: 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/cons
tr_graficos_tateis_def_visuais.pdf 
 

 

No caso dos/as estudantes cegos/as, os dados numéricos devem ser escritos no gráfico 
tátil através do Braille, podendo também apresentar a escrita convencional em relevo para 
que o estudante possa fazer o reconhecimento tátil desses numerais.”  
Em se tratando de trabalhar com operações matemáticas com representação de unidades, 
dezenas e centenas, lembramos também as indicações anteriores de que seja utilizado 
“materiais concretos (palitos de picolé, grãos, tampinhas de refrigerante etc.) com os 
estudantes no espectro autista, surdos/as, com deficiência intelectual e cegos/as, 
contribuindo para a compreensão do conteúdo trabalhado. Aqui, o uso do material dourado 
sustentável que pode ser confeccionado com borracha EVA, papelão, contas, etc.” 
Indicamos a leitura do texto que está no link a seguir: 
Link: https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/ 
Vídeo: Como confeccionar seu próprio Material Dourado – Matematicando.net.br. 

Descrição da imagem: gráfico construído com quadrados de 
papel de diferentes texturas e cores. 

 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/cart_escolar_isabel/Aula9/constr_graficos_tateis_def_visuais.pdf
https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/
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“Outra forma de trabalhar cálculos matemáticos com seus/suas estudantes é utilizando 
alguns materiais pedagógicos que contribuem muito pra aprendizagem dos estudantes em 
geral como o ábaco e soroban que embora seja a calculadora de estudantes cego/as, é 
também um instrumento muito bem-vindo à aprendizagem de todos os/as estudantes.” 
Sugerimos a leitura do texto:  
Link: http://www.bengalalegal.com/soroban 
Vídeo: Soroban: Calculadora para Pessoas com Deficiência Visual – Bengala Legal. 
“Outra forma prazerosa de trabalhar com os cálculos matemáticos é através de jogos, 
sendo assim aconselhamos: Toon Math: Jogos de Matemática e Corrida Infinita, Jogos 
Educativos De Matemática: Adição Tabuada, Rei da Matemática Júnior Grátis; e o 
aplicativo Kham Academy para apoio aos/às estudantes com altas 
habilidades/superdotação, todos disponíveis para serem baixados no catálogo já 
mencionado anteriormente, confira no link indicado mais acima.” 
 
Atividade:  
O ano de 2020 foi marcado por vários acontecimentos: a COVID-19, o desmatamento 
da Amazônia, as queimadas no Pantanal, o racismo e a poluição (que é um problema 
que acontece há anos).  
3º) Leia a tirinha abaixo com atenção e responda ao que se pede.  
a) No primeiro quadrinho, Carolina e Maluquinho estão tomando banho de mar. O que 
Carolina parece ter visto?  
b) No segundo quadrinho, a resposta de Carolina pode ser confirmada? O que 
realmente eles encontraram no mar?  
c) Que problema ambiental é exposto na tirinha? 
d) No último quadrinho, Carolina expressa 
(    ) alegria.   (    ) surpresa.   (    ) desespero. 
Orientações: 
Será necessária a descrição da tirinha para o/a estudante cego/a. Também voltamos a 
lembrar a necessidade específica do/a estudante no espectro autista em relação à letra ‘d’ 
desta questão, já referendados os cuidados que devemos ter, na questão inicial do bloco. 
Outra indicação é quanto ao vocábulo exposto que deverá ser oferecido seu sinônimo para 
melhor compreensão do/a estudante com deficiência intelectual. 
 
Atividade:  
4º) Como o ser humano pode evitar a poluição das águas? 
Orientações: 
Lembramos as sugestões para o registro das respostas das questões que devem ser 
levadas em consideração as indicações das necessidade específicas de comunicação de 
cada estudante, neste caso aqui também. 
Para estudantes com altas habilidades/superdotação, indicamos o uso do aplicativo 
Produzindo Textos, que está disponível no catálogo citado no início.  
 
 

http://www.bengalalegal.com/soroban


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 
Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

Atividade:  
5º) Leia o cordel, com atenção, e depois responda ao que se pede.  
a) Circule, em cada estrofe, as palavras que rimam.  
b) De que forma o autor percebe o mundo? 
(    ) Como um local sem problemas, em equilíbrio e com todos vivendo em harmonia.   
(    ) Como um local doente, por causa da forma como o planeta vem sendo tratado.  
(   ) Como um local em que todos têm as mesmas condições de vida, são tratados 
igualmente e sem problemas.  
c) Quais ações o ser humano pode adotar para deixar a natureza se renovar, de modo 
que as pessoas no presente e no futuro possam ter acesso aos recursos naturais 
que ainda temos hoje. 
Orientações: 
Professor/a, lembre-se que o/a estudante surdo/a precisará ser trabalhado na associação 
da escrita final das palavras, já que não será possível no nível fonético da escrita. 
Sugerimos adaptar o comando da letra ‘a’, para:  

⇒ Pinte, em cada estrofe, as palavras que rimam. Utilize cores diferentes para rimas 
diferentes como no exemplo: 

A principal consequência 
Da poluição sonora 
É o acúmulo dos carros 
Que no trânsito demora 
Aprenda isso e ensine 
Se engarrafar, não buzine 
Espere a sua hora 

Na letra ‘b’, adapte para: Na sua opinião, como o autor fala do mundo? 
 
Atividade:  
6º) Complete as sentenças abaixo e, em seguida, preencha a cruzadinha. 
1- O _________________é responsável pela poluição do meio ambiente. 
2-  A poluição ____________________________ é aquela produzida pelos sons 
emitidos pelos carros, nas grandes avenidas. 
3-  Precisamos manter uma alimentação _______________________ para termos uma 
boa saúde. 
4-  O meio ________________________ precisa ser preservado para que todos os 
seres vivos possam viver melhor.  
Orientações: 
Nesta questão, também indicamos a necessidade de adaptação do enunciado e da 
disposição na ordem de oferta da legenda: 

⇒ Coloque a legenda logo em seguida ao comando da questão, com as letras 
ampliadas; 

⇒ Adapte o comando para: Complete as sentenças abaixo com as palavras 
destacadas e depois preencha o quadro abaixo. 
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Para o/a estudante cego/a ou com baixa visão será importante trabalhar com Braille ou o 
adulto registra a resposta, ou ainda com letras móveis e o quadro ampliado no tamanho A4. 
Lembramos de recomendação de sempre trabalharmos na perspectiva do desenvolvimento 
da autonomia do/a estudante independente de sua necessidade específica de 
aprendizagem. 
 
Atividade:  
A defesa do meio ambiente tem sido uma ação constante de vários grupos, dentre os 
quais destacamos os povos indígenas. Eles contribuíram não apenas na preservação 
da natureza, como também ensinaram costumes que ainda hoje podem ser 
identificados em nosso dia a dia.  
7º) Leia o texto abaixo sobre os hábitos indígenas e responda às questões.  
Hábitos indígenas 
A partir da leitura do texto acima, marque X nas alternativas corretas.  
(     ) As contribuições indígenas estão presentes na cultura brasileira.  
(     ) O uso de plantas medicinais não tem relação com os costumes indígenas.  
(    ) A maior influência da cultura indígena no Brasil pode ser percebida na região 
Sul.  
(    ) O banho diário, dormir em rede e medicamentos à base de ervas são costumes 
herdados dos povos indígenas.  
Orientações: 
Uma vez mais lembramos das sugestões realizadas neste como em blocos anteriores, 
sobre as recomendações de registro das respostas construídas pelos/as estudantes, o tipo 
de apoio dado pelo adulto responsável no lar, o uso dos aplicativos adequados para cada 
situação comunicacional apresentada por eles/elas. 
 
     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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