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      BLOCO DE ATIVIDADES 20 – 4º ANO  

 

Atividade:   

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

 

Leia o texto “Socio diversidade” e responda à questão 1. (Texto adaptado de Elizabeth 
Franco Cruz) 

1º) De acordo com as ideias contidas no texto, marque as frases verdadeiras com um X. 

2º) Pare, pense e responda. 

a) Com quem você se acha parecido? 

b) O que vocês têm em comum que o/a faz ser parecido(a) com essa pessoa?  

c) De quem você se acha diferente? Justifique sua resposta.  

d) Você conhece alguém que tenha alguma deficiência? 

e) A deficiência da pessoa que você conhece é 

(    ) visual.    (    ) auditiva.    (    ) física.    (     ) mental. 

Orientações:  

Professor/a, devemos incentivar ao máximo a autonomia dos/as estudantes durante a realização 
das atividades. Neste caso, o adulto poderá auxiliar o/a estudante nesta atividade através do 
registro e/ou da leitura do texto, do enunciado e das sentenças desta atividade, uma vez que o/a 
estudante pode estar no processo de alfabetização. É sempre bom ampliar o vocabulário dos sinais 
de Libras dos estudantes, sugerimos que para isto seja utilizado o aplicativo Hand Talk que pode 
ser baixado no celular.  

É importante estimular os estudantes cegos o uso de leitores 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_home/
este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

Professor/a, para ampliar conhecimento sobre a escrita Braille, sugerimos este vídeo: 

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

Vídeo: Aula 1 - Lógica da formação das letras em Braille, urso a distância de Leitura Braille 
ministrado pelo Prof. Dr. Eder Pires de Camargo 

Caso isso não seja possível, o adulto poderá fazer a leitura e deverá se responsabilizar pelo registro 
da execução da atividade através de vídeo chamada, vídeo, fotografia e enviar ao(a) professor(a). 

Essa questão poderá ser respondida através de desenhos, de forma oral, utilize Libras ou Braille, 
pranchas de comunicação alternativa aumentativa (já sugeridas em outros blocos de atividades) 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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para responder as questões. O adulto poderá contribuir sempre registrando o momento em que o/a 
estudante realize sua atividade. 

 

3º) Para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência são necessárias algumas 
modificações/adaptações nos meios de transporte e nos diferentes espaços, como: ruas, 
banheiros, shoppings, praças. Observe as imagens abaixo e marque um X naquela que 
mostra o local adaptado para garantir o acesso às pessoas com deficiência. 

Orientações:  

Um/a estudante cego/a ou com baixa visão acentuada não poderá “observar” as imagens e as que 
têm deficiência física nos membros superiores também terão dificuldade em marcar um X. Além 
das possibilidades de registros das respostas sugeridos em quesitos e blocos anteriores, no caso 
desta tarefa acima, podemos sugerir que o/a estudante converse sobre o que está nas imagens e 
oralize a resposta após a descrição destas. Dependendo da condição apresentada, poderão 
pesquisar na internet sob orientação de um adulto imagens relativas ao que está sendo solicitado 
na tarefa.  

O/A estudante poderá falar sobre situações que viveram ou ainda vivem, momentos em que lhe 
foram negadas acessibilidades nos meios de transportes ou em outros lugares e situações. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QaFXL76ZYAE  

Vídeo: Turma da Mônica em Acessibilidade - Tia Roberta 

 

4º) A imagem acima mostra alguns estudantes da turma da professora Adriana, que é 
formada por 15 pessoas. Observe a imagem e responda às questões atentamente, 
completando os espaços em branco.  

a) Quantos estudantes estavam presentes?_____________ estudantes.  

b) Quantos faltaram?______ estudantes.  

c) Sabendo que a professora é a mais alta da turma, quem é a última estudante, à direita 
da professora? _____________________________.  

d) Quem é a última à esquerda da professora? ____________________. 

Orientações:  

Novamente será necessário a descrição da imagem para o/a estudante cego/a ou com baixa visão 
acentuada. Com relação às respostas, percebemos que envolve contagem, soma, subtração, 
altura, ordem, lateralidade, que são questões que para pessoas cegas, neste caso, é inviável, 
porque mesmo que o adulto faça a descrição da imagem, ele terá que dar as respostas, até porquê 
o material não está acessível em Braille para ela fazer a leitura tátil. 

Para os surdos eles podem apontar e usar Libras, dependendo de cada questão. 

Alguns/algumas estudantes acharão os espaços das respostas pequenas, principalmente as que 
têm deficiência física/neuromotora ou espasmos involuntários nos membros superiores. Essas 
podem oralizar as respostas ou objetos que tenham em casa para favorecer a contagem. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ecc02AzOkrI  

Vídeo: Vida em Libras – Matemática -  TV INES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaFXL76ZYAE
https://www.youtube.com/watch?v=ecc02AzOkrI
https://www.youtube.com/channel/UC5_pj3siD4_H9dSBcwI96vQ
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5º) Leia a tirinha e responda às questões. 

a) Quem era o chefe?  

b) A expressão facial e a pergunta do homem do primeiro balão revelam  

c) Você encontra pessoas com deficiência nos locais em que costuma ir? Se sim, o que elas 
fazem e quais são esses locais? 

Orientações:  

Além das orientações anteriores concernentes à leitura de imagens e às variadas formas de 
respostas onde os/as estudantes podem fazer uso para expressar o que estão compreendendo 
acerca dos conteúdos trabalhados, consideramos importante que possam, conversar ou assistir 
vídeos acessíveis em Libras ou com audiodescrição que trate sobre a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, em atividades cotidianas, etc.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ARnqw9U1TDc  

Vídeo: A Vida Em Libras | História do Surdo - TV INES 

 

6º) Leia as informações abaixo e responda às questões. 

Sociedade com diferentes características, costumes e tradições 

a) Quais povos contribuíram para o processo de construção da sociedade brasileira? 

b) Qual o nome dado aos nativos que viviam e ainda vivem hoje no Brasil?  

c) De acordo com o texto, em que estado do Brasil existem grupos indígenas ainda hoje?  

d) Segundo o texto, a maior presença de descendentes étnicos, em Pernambuco, é de origem 
indígena, europeia ou africana?  

7º) Na sua opinião, por que o Brasil é rico em diversidade cultural  

Orientações:  

Sugerimos um vídeo em Libras com legenda sobre a formação do povo brasileiro. Nesta aula a 
professora Adriana mostra como se deu a formação e crescimento da população brasileira desde 
o seu descobrimento pelos portugueses, até os nossos dias. Quantos povos imigraram para o Brasil 
e por este motivo fez com que a nação brasileira se tornasse um dos povos mais misturados do 
planeta. Onde vivem uma grande diversidade de culturas, religiões, costumes, cores, etc. Analisa 
mapas e gráficos:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BAhfU5KS7pU  

Vídeo: Aula 17- Geografia em Libras: O Crescimento e Formação da População Brasileira - 
Professora Adriana - Libras.  

O objetivo é favorecer não apenas os/as estudantes surdos/as, mas possibilitar que vários/as 
estudantes tenham acesso ao conhecimento trabalhado nesta atividade de forma bem explicada e 
ainda com acessibilidade em Libras. 

As sugestões para os registros das respostas seguem orientações anteriores. 

 

8º) Os dados abaixo mostram a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, segundo 
o Censo de 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Observando as informações acima, responda.  

https://www.youtube.com/watch?v=ARnqw9U1TDc
https://www.youtube.com/watch?v=BAhfU5KS7pU
https://www.youtube.com/channel/UCNB9KJ871YGT_IJdfCwOwbg
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a) Qual o número de pessoas com deficiência no Brasil?  

b) Quais as quatro deficiências apontadas nos dados do Censo? 

c) De acordo com o Censo, o maior número de pessoas possui que tipo de deficiência? 

d) Quantas pessoas têm deficiência auditiva? 

Orientações:  

Provavelmente, o objetivo deste quesito é que o/a estudante saiba ler informações em gráfico com 
barras. As respostas podem ser adaptadas de acordo com as especificidades de cada/a estudante. 

Sugerimos, além de ter o apoio do adulto para a leitura do gráfico, que o/a estudante, cego/a, 
surdo/a ou tenha outras deficiências e transtornos, se familiarize com gráficos. Podemos 
“materializar” esse gráfico da atividade, confeccionando à parte, usando papelão, ou outro material 
de fácil acesso, para leitura tátil por parte do/a estudante para melhor compreensão sobre a questão 
e os conceitos apresentados. Detalhes transcritos em libras (figuras com configuração de mãos) ou 
em braile, ampliarão o vocabulário dos/as estudantes. 

 

 

Descrição da imagem:  

Gráfico de barras feito com quadradinhos de vários tipos de materiais com 
texturas diferentes, com cinco colunas em cores diferentes.  

Link: https://core.ac.uk/download/pdf/300077991.pdf 

 

 

 

        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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