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      BLOCO DE ATIVIDADES 20 – 3º ANO  

 

Atividade:   

DIVERSIDADE E INCLUSÃO  

 

1º) Cada um de nós tem características próprias. Você já observou as suas? Faça o 
seu autorretrato no espaço abaixo e responda às questões.                                                    

a) Escreva, nas linhas abaixo, as suas características físicas, como: cor dos olhos, 
altura, cabelos, se usa óculos, etc.  

b) Agora, escreva suas características interiores, ou seja, o tipo de pessoa que você é, 
sua personalidade, o que gosta ou não gosta, etc. 

c) Apesar das diferenças de cada um, podemos ser parecidos uns com os outros. Por 
exemplo, membros de uma mesma família costumam ter algumas características 
iguais. Quem da sua família se parece com você? Desenhe no espaço abaixo. 

Orientações:  

É importante que o/a estudante seja estimulada/o a fazer sozinho/a a atividade. Caso não 
seja possível, o adulto poderá ajudar fazendo a audiodescrição das imagens ou lendo os 
enunciados. 

Essa atividade pode ser realizada para estudantes em fase inicial de alfabetização com 
apoio de alfabeto móvel, ele/ela pode recortar e colar palavras com características dele/a e 
da família, utilizar prancha de comunicação alternativa, Libras. 

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_h
ome/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

Caso ainda não utilize o recurso, o adulto poderá fazer a leitura dos textos como também 
poderá fazer a audiodescrição das imagens.  

O/A estudante cego/a não fará o seu autorretrato desenhado. Poderá se autodescrever a 
partir da sua percepção tátil e escrever em Braille, assim como também utilizar o Braille em 
folha à parte para responder as demais questões. Quando for para falar sobre 
características de outros membros da família, se já conheça bem os que convivem na 
mesma casa, pode descrever oralmente, a família gravar sua fala com celular e enviar para 
o/a professor/a. 

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
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Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos e imagens em tamanho 
adequado à sua acuidade visual, além de utilizar os auxílios ópticos ou não ópticos, 
eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode ajudar é a 
Lupa para Android (já indicado e informado em blocos anteriores suas potencialidades 
enquanto tecnologia assistiva).   

 

2º) Observe as imagens e responda. 

a) De quais danças os usuários de cadeiras de rodas estão participando?  

b) A diversidade cultural nessas imagens está representada através da dança. Em que 
época do ano cada uma é vivenciada?  

Orientações:  

Continuamos com as mesmas orientações anteriores para descrição das imagens para 
estudantes cegos/as ou com baixa visão acentuada. Alguns/algumas estudantes só poderão 
responder as questões se entenderem as imagens sobre o frevo e a festa junina. 

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

Vídeo: Frevo no Pé: VideoBook, acessível em Libras, Pernambuco em Pop-up 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XSSV_TDi6iU 

Vídeo: A Vida Em Libras | Festa Junina, TV INES 

 

3°) O texto a seguir é uma parte da letra de uma canção do Grupo Musical Grandes 
Pequeninos.  

a) De acordo com a letra da canção, quais as diferenças que nossos amigos podem 
ter?  

b) Você concorda com a letra da canção? Por quê? 

c) Reescreva, nas linhas abaixo, a parte do texto que você mais gostou e escreva o 
por quê da sua escolha. 

Orientações:  

Sugerimos o vídeo desta canção acessível em Libras para os/as estudantes surdos/as:  

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

Vídeo: Normal É Ser Diferente - Grandes Pequeninos - Libras, Mike Diano 

Os registros das respostas das questões serão realizados de acordo com a realidade de 
cada estudante. Havendo possibilidde do adulto que está ajudando, gravar em áudio ou 
vídeo para repassar ao/à professor/a, caso a estudante faça oralmente, será muito 
importante para o acompanhamento pedagógico neste período.                                      
        

4º) Observe os estudantes da professora Carla e pinte a imagem. 

a) E na sua escola? As pessoas têm atitudes inclusivas, respeitando as diversidades 
das pessoas?  

b) Além da diversidade entre as pessoas, há também a diversidade de pensamentos. 
Isso significa que cada um pode pensar diferente e, sendo assim, deve ser respeitado.  

https://www.youtube.com/watch?v=HfQfUnYRImE
https://www.youtube.com/watch?v=XSSV_TDi6iU
https://www.youtube.com/watch?v=oxAklJhOJYQ
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Desenrole o texto ao lado e descubra a mensagem 

 

 

Orientações:  

Primeiramente, estudantes cegos/as ou com baixa visão acentuada não poderão observar a 
imagem, precisando de um adulto para descrevê-la. Além disso a imagem está muito 
pequena para ser pintada por estudantes com mobilidade reduzida ou outras deficiências 
físicas nos membros superiores. O que acontece também no texto dentro do “quadrado”. 

A estudante tem que entender o que são “atitudes inclusivas” e “diversidade” para poder 
responder as questões. Sugerimos um vídeo que trata sobre inclusão numa linguagem mais 
acessível para estudantes do 3º ano:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ 

Vídeo: Turma da Mônica - Respeito e Tolerância, Controladoria-Geral da União - CGU 

Sugerimos outro link que aborda várias temáticas de cidadania, incluído a Inclusão: 

Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfcgNxuoKmUEjIwipLAVkl2hTuRuy6gRn. 

Vídeo: Playlist da Controladoria-Geral da União - CGU 

 

5º) Dorinha e Luca fazem parte da Turma da Mônica. Eles têm deficiência, mas isso 
não os impedem de brincar e serem felizes como qualquer outra estudante. Você 
consegue dizer qual a deficiência de cada personagem?   

a) Dorinha: Deficiência  

b) Luca: Deficiência 

c) Você conhece alguma pessoa com deficiência? 

Qual deficiência essa pessoa possui?  

Orientações:  

Antes de iniciar as atividades é importante conhecer a Turma da Mônica, principalmente os 
personagens com Deficiência. Para isto sugerimos este vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/channel/UChgwbSZ75mexdEnsXt21JJQ 

Vídeo: Os Personagens com Deficiência da Turma Da Mônica – NA Visão do Cego.  

É preciso que seja feito a acessibilidade comunicacional do vídeo. O/A professor/a regular 
em articulação com o/a professor/a do Atendimento Educacional Especializado deverão 
providenciar a acessibilidade, caso necessitem de mais orientação podem procurar a 
Gerência de Educação Especial – GEE. 

 

6º)Você sabe o que é LIBRAS? É a Língua Brasileira de Sinais usada pelas pessoas 
surdas e não surdas para se comunicarem. Veja o alfabeto em LIBRAS. 

a) Observe os sinais em Libras e escreva a frase correspondente a cada imagem. 

b) Que tal um desafio? 

https://www.youtube.com/watch?v=sDWQ-QuSXXQ
https://www.youtube.com/channel/UCI_lwF58IwBY8NtX9jDkFqA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfcgNxuoKmUEjIwipLAVkl2hTuRuy6gRn
https://www.youtube.com/channel/UCI_lwF58IwBY8NtX9jDkFqA
https://www.youtube.com/channel/UChgwbSZ75mexdEnsXt21JJQ
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    Convide alguém da sua família e juntos usem o alfabeto em LIBRAS para fazer 
palavras ou frases. Vamos tentar? 

Orientações:  

Existem vários vídeos no Youtube que trabalham o alfabeto em Libras. Sugerimos o vídeo 
abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jeig1x-w1tc&t=78s  

Vídeo: Alfabeto Datilológico em Libras – Semeei Educação Inclusiva. 

A atividade pode ser feita em Libras e gravada para ser enviada ao/à professor/a. 

 

7°) Leia as palavras do diagrama e veja aquelas que fazem rima com diversidade e 
inclusão. 

Orientações:  

Para uma pessoa surda, atividade com rima é inviável. O que podemos sugerir é que ela 
aprenda essas palavras em Libras e o conceito delas. Para os alunos cegos, o adulto o 
ensinará de modo tátil cada sinal. 

 Aceitação: https://www.youtube.com/watch?v=Up387aBYN-4  

 Afetividade: https://www.youtube.com/watch?v=zCcCfffG5ho  

 Integração: https://www.youtube.com/watch?v=72LsySRlKek 

 Solidariedade: https://www.youtube.com/watch?v=sdSz4Se-cOY 

 Adaptação: https://www.youtube.com/watch?v=qN1jcaC6vZs  

 Dignidade: https://www.youtube.com/watch?v=gKBZTvZ4HQQ  

 

8°) Escreva um pequeno texto sobre o que você pensa sobre diversidade e inclusão. 

Orientações:  

Essa atividade pode seguir as orientações anteriores concernentes ao registro dependendo 
da situação de cada estudante. 

O vídeo a seguir é muito interessante e de forma lúdica, trata sobre o assunto acessível em 
audiodescrição: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU 

Vídeo: Porco Espinho com Audiodescrição –  Ver com Palavras 

 

       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=jeig1x-w1tc&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=Up387aBYN-4
https://www.youtube.com/watch?v=zCcCfffG5ho
https://www.youtube.com/watch?v=72LsySRlKek
https://www.youtube.com/watch?v=sdSz4Se-cOY
https://www.youtube.com/watch?v=qN1jcaC6vZs
https://www.youtube.com/watch?v=gKBZTvZ4HQQ
https://www.youtube.com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU

