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      BLOCO DE ATIVIDADES 31 – 3º ANO 

 

Atividade:  

1º) Leia a tirinha abaixo e responda às questões.  
a) Qual a função desse tipo de texto?  
b) Por que Cascão perguntou à professora se poderia ser castigado por algo que ele 
não fez? 
c) Você acha certo o que Chico Bento fez? Explique 
d) No 1º quadrinho, qual é o sentimento de Chico Bento?  
e) No texto, Chico Bento utiliza a linguagem popular diferente da norma padrão. 
Observe as palavras ditas por ele e reescreva-as seguindo as convenções 
ortográficas.  

Orientações:  

Professor/a, lembre-se de fazer a descrição das imagens, caso o/a estudante faça uso de 
leitores de telas e 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 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. 

Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade solicita 
uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a prancha de comunicação 
alternativa aumentativa: Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo 
Imagem e Discussão (todos estão disponíveis no catálogo citado abaixo), Libras, Braile 
ou mesmo oralmente. 

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 

Para responder a letra ‘d’ desta primeira questão, indicamos que com os/as estudantes 
autistas e com deficiência intelectual, seja substituída a forma escrita por uso de cartões 
com expressões de sentimentos, ou mesmo utilizar pranchas de comunicação alternativa 
que trabalhe os sentimentos.  

Indicamos o aplicativo Autapp Autismo, que se encontra disponível para baixar no 
catálogo do portal já indicado no link acima.   

Professor/a com estudantes autistas é importante usar frases diretas, sem duplos sentidos 
ou figuras de linguagem, uma vez que eles tendem a entender literalmente as palavras e 
expressões. As frases devem ser formuladas de forma bem direta. 

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.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
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Para estudantes cegos/as indicamos que baixe o aplicativo Emotions, disponíveis nas 
Lojas virtuais para auxiliar a interpretação de emoções. 

Com os estudantes os/as estudantes surdos/as, indicamos para o enriquecimento 
vocabular em Libras. É  possível trabalhar as emoções  através do vídeos do Canal do You 
Tube – Sala8 | Vídeos do Projeto Sentimentos. Lá você,  encontrará vários vídeo para 
“usar e abusar” pois são muito úteis na aprendizagem do/a estudante surdo/a que é muito 
visual.  

 

Atividade:  

2º) A aula de Chico Bento começa às 7h e o recreio acontece após duas horas e meia. 
Indique nos relógios o início da aula e o horário do recreio.  

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, pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, 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 a criança 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, cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação do Recife, cujo link apresentamos na questão anterior. 

Professor/a, sugerimos este vídeo que traz uma proposta pra iniciar o trabalho com o uso 
de relógio e aprender as Horas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5X0-e8BCcL0  

Vídeo: História para ensinar a ler horas no relógio analógico e as unidades de medida de 
tempo – Boletim Escolar Online.  

Como já informamos anteriormente as atividades com os objetos concretos é sempre uma 
excelente opção para trabalhar os conteúdos das questões acima. Nossa sugestão é que 
o/a estudante manipule um relógio acessível. “É um relógio totalmente inclusivo onde todos 
poderão desfrutar igualmente do aprendizado.” – Prof.ª Kátia Vila Nova. 

 

Relógio feito com material reciclável -prato para bolo descartável, EVA 
amarelo, vermelho e verde, ponteiros de material maleável que não machuca 
a criança.  

Fonte: arquivo pessoal professora Kátia Vila Nova. 

 

 

Esta atividade poderá ser realizada através do joguinho Aprendendo as Horas que está 
disponível no site da Escola Games, onde as crianças aprendem através da diversão:  

https://www.youtube.com/watch?v=5X0-e8BCcL0


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 

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

Sugerimos sempre ampliar o vocabulário de sinais em Libras, para auxiliar nesta questão 
sinalizamos o vídeo que está disponível no You Tube:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s 

Vídeo: Horas em Libras – Estudando Libras. 

 

Atividade:  

3º) Produza uma tirinha, observando as imagens abaixo. Não se esqueça de usar 
letras de imprensa MAIÚSCULAS.  

Orientações: 

É importante que o adulto auxilie os/as estudantes com deficiência e/ou estudantes que 
apresentem dificuldades na leitura da história em quadrinhos. 

Para o/a estudante cego/a se faz necessário que seja feita a audiodescrição das imagens 
da história proposta. Deve-se também estimular uso de leitores de telas, tanto para 
celulares como para computadores. Caso o/a estudante ainda não faça uso do recurso, é 
importante que o adulto faça a leitura do texto e das questões. 

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. 
Sugerimos também o uso de Máquina De Banda Desenhada Dos Desenhos Animados 
(Comic Strip Maker) e Produzindo Textos, disponíveis no catálogo acima citado. Este 
recurso é excelente para estudantes com altas habilidades, pois acompanha a evolução da 
escrita do/a estudante. 

 

Atividade:  

4º) Chico Bento vive na roça, onde as pessoas cultivam vários alimentos que podem 
ir para as indústrias. Os alimentos industrializados são aqueles que resultam da 
transformação dos alimentos naturais por meio de processos industriais. 
a) Escreva o nome de alimentos que consumimos de forma natural, ou seja, aqueles 
cultivados na natureza.  
b) Agora, escreva o nome de alimentos industrializados que você costuma consumir. 
c) Sua alimentação é mais natural ou industrializada? 

Orientações: 

Esta atividade, quanto a sua forma de execução pode ser feita seguindo as orientações 
anteriores, assim como, pode ser substituída por jogos que é uma forma lúdica e atrativa 
para a compreensão dos conteúdos trabalhado na questão. No site Escola Games 
encontramos muitos jogos com a temática: 

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuNaSuaCasa/.  

A atividade também pode ser realizada de forma bem prática: o adulto que acompanha o/a 
estudante divide uma folha de cartolina, papelão ou outro material similar e acessível, ao 
meio (na metade). Escreve de um lado alimentos industrializados e do outro alimentos 
naturais, feito isto disponibiliza vários alimentos ainda em suas embalagens para que o/a 
estudante coloque ou aponte cada alimento ao seu devido lugar. Tudo pode ser feito de 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=OAPrv3baWng&t=20s
http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuNaSuaCasa/
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forma bem simples, mas se faz necessário gravar a realização da atividade para enviar ao/à 
professor/a. 

 

Atividade:  

5º) Após a leitura da tira do Gaturro, responda ao que se pede. 
a) O que Gaturro respondeu à professora quando ela perguntou quanto é 4x4? 
b) Você acha que ele respondeu corretamente? Justifique sua resposta. 
c) Gaturro respondeu 65000 porque acreditava que a professora estava perguntando 
d) A folha que Gaturro está segurando tem o formato de 

Orientações:  

Professores/as, considerem as orientações dadas na 1ª questão. 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 dispõe de ferramentas como controlar brilho, usar a lanterna 
do celular, inserir filtros de cores, tirar fotos com zoom e outras, já com os estudantes cegos 
devemos estimular o uso de leitores de telas para celulares com sistema Android, como o 
Google Talk Back e computadores NVDA, este último 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 o estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um adulto faça 
a leitura do texto e dos enunciados das questões. 

Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade solicita 
uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a prancha de comunicação 
alternativa aumentativa, tais como Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, 
Autismo Imagem e Discussão todos estão disponíveis no catálogo citado acima, Libras, 
Braile ou mesmo oralmente. O adulto que acompanha o/a estudante durante a realização 
da atividade poderá colaborar fazendo o registro das respostas através gravação de 
mensagens, vídeo e etc.  

É importante que o adulto auxilie os/as estudantes com deficiência e/ou estudantes que 
apresentem dificuldades na leitura da história em quadrinhos e contextualize a leitura, pelo  
conhecimento exigido nesta questão quanto aos tipos de carros e revistas com tabelas de 
preços. Isso contribuirá não só para a compreensão dos estudantes com transtornos e 
deficiências, mas para todo o grupo/classe. 

 

Atividade: 

6º) A professora fez algumas perguntas e pediu aos estudantes para responderem no 
quadro. Descubra qual estudante respondeu corretamente e marque um X.  
a) Carlos tem uma coleção com 45 carrinhos e levou para brincar com seu amigo 
Pedro. Na hora da brincadeira, Carlos ficou com 18 carrinhos e o restante deu ao 
amigo. Com quantos carrinhos Pedro ficou? 
Resposta: Quem acertou foi: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
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b) Ana tem 8 anos e sua irmã, 5 anos. Elas queriam saber a idade da mãe. A mãe disse 
que sua idade era cinco vezes a idade de Ana. Então, quantos anos tem a mãe delas? 
Resposta: Quem acertou foi:  

Orientações: 

Uma forma interessante 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.  

Ou ainda o jogo que se encontra no link indicado:  

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuzim/  

Vídeo: Escola Games – ZEBUZIM 

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: 

7º) Responda às questões abaixo. 
a. Quais lugares você costuma frequentar? 
b. Qual lugar mais longe de sua casa você já foi? 
c. A cidade em que vivemos é formada por bairros. Neles as pessoas constroem 

suas residências, pontos comerciais, trabalham, estudam, cuidam da saúde, 
praticam atividades sociais, físicas e culturais. O bairro faz parte da nossa 
identidade. 

Marque X no que existe no seu bairro 

Orientações: 

A utilização de materiais concretos sempre é recomendável para o trabalho com os/as 
estudantes. Neste caso, sugerimos o uso de maquetes para o trabalho com toda a turma e 
será interessante a utilização de materiais de texturas distintas para contribuir com a 
percepção sensorial de estudantes cegos/as, autistas e deficientes intelectuais.  Outro 
recurso é o mapa tátil já indicado em outros blocos e com vasta literatura sobre sua 
construção.  

Para responder às 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 com todos/as os/as estudantes da turma. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4wozZSOGwvU  

Vídeo: História da Cidade do Recife e Pernambuco l Deivi&Melz l Libras e Legendado) – 
DavpeeL. 

http://www.escolagames.com.br/jogos/zebuzim/
https://www.youtube.com/watch?v=4wozZSOGwvU
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Sugerimos que o/a estudante expresse sua vivência no local ou cole algum desenho de 
parque, quadras, clubes, shopping, escolas, supermercados, farmácias, hospitais, postos 
de saúde, igrejas com a ajuda de adulto em uma folha extra. 

Também é possível utilizar o recurso do Google Street View, que faz parte do aplicativo 
Google Maps, para fazer um passeio virtual pelos espaços de convivência do seu Bairro, 
da sua Cidade e de outras também. A atividade poderá ser respondida de forma escrita (o 
Braille também deve ser considerado), oral, Libras ou mesmo com utilização dos recursos 
descritos acima. 

Professor/a, para esta questão, pode seguir as orientações dadas nos quesitos anteriores, 
desde o uso das tecnologias, quanto à forma de resposta a ser dada, respeitando as 
condições de cada estudante. Indicamos o uso de alfabeto móvel, para ajudar na 
formulação das hipóteses da escrita e a solução encontrada, finalizando com a leitura das 
palavras. 

 

Atividade: 

8º) Observe as imagens a seguir com atenção. Elas mostram uma famosa ponte do 
Recife – a Ponte Maurício de Nassau. Há até histórias que dizem ter sido nesta ponte 
que um “boi voou”.  
a. O que você percebe de semelhança nas duas imagens? 
b. O que elas têm de diferentes? 
c. O que você acha que aconteceu com o espaço mostrado nas imagens, já que eles 

mostram o mesmo lugar? Explique.  

Orientações: 

Para ampliar os conhecimentos dos/as estudantes indicamos o vídeo abaixo, mas lembre-
se de articular com o/a professor/a do Atendimento Educacional Especializado a 
acessibilidade em Libras, assim como a audiodescrição, caso isso não seja possível 
solicitamos que entrem em contato com Gerência de Educação Especial para auxiliar na 
acessibilidade.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MMkOpvxlPNc  

Vídeo: Boi Voador Estimula a Cobrança de Pedágio no Brasil – Recife – Maurício De 
Nassau – Tá na História. 

O adulto deverá fazer a 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 indicadas anteriormente. 

 

     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. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=MMkOpvxlPNc

