
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ATIVIDADES – RECURSOS NATURAIS DO PLANETA 

1°) LEIA A ESTROFE DO POEMA “PARAÍSO” E RESPONDA ÀS QUESTÕES.  

(...) SE ESTA MATA FOSSE MINHA, 

EU NÃO DEIXARIA DERRUBAR. 

SE CORTAREM TODAS AS ÁRVORES, 

ONDE OS PÁSSAROS VÃO MORAR? (...) 

JOSÉ PAULO PAES 

 

a.NA ESTROFE ACIMA, O AUTOR PREOCUPA-SE EM DEFENDER 

b) OBSERVE A PALAVRA QUE ESTÁ DESTACADA NO PODEMA E PINTE O 
QUADRINHO QUE MOSTRA A PALAVRA QUE RIMA COM ELA. 

ORIENTAÇÕES: Antes de iniciar a atividade seria interessante conhecer o 
conteúdo que está neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=hYU0KgYgBIQ (Português - Gênero Textual 
- Poema – Libras) – Sala8.  Nesta atividade os estudantes poderão responder 
as questões sempre com autonomia, com o auxílio de tecnologias assistivas (dos 
mais simples aos com a mais alta tecnologia) ou não, através de cartões de 
resposta com imagens, pranchas de comunicação Alternativa aumentativa, 
através de sinais de Libras, ou mesmo oralizando. O adulto poderá incentivado 
o uso de Libras e/ou o uso de Leitores de telas, como também, contribuir 
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registrando através de vídeo, mensagens de voz, a resposta e enviando ao 
professor(a). 

2º) LEIA O TRECHO DA MÚSICA “DE GOTINHA EM GOTINHA” DO GRUPO 
PALAVRA CANTADA E RESPONDA AO QUE SE PEDE.  

ORIENTAÇÕES: Para ajudar na compreensão desta atividade indicamos dois 
links com a música do Grupo Palavra Cantada. Links: 
https://www.youtube.com/watch?v=LqDHzsmWjFo(https://www.youtube.c
om/watch?v=LqDHzsmWjFo) – BRUNA TOMAS e 
https://www.youtube.com/watch?v=4Z8ybiKqRfU&feature=youtu.be 
(Gotinha em gotinha - Palavra Cantada - LIBRAS Camila Ramos) – IZRAMOS1. 
Este último com acessibilidade em Libras. Depois de conhecer a música a 
criança poderá responde a questão A de forma escrita; em Libras; em Braille. 
(Lembramos que é importante desde cedo trabalhar com a Língua Brasileira de 
Sinais com os estudantes como também o Braille, a atividade pode ser 
respondida de forma oral, Prancha de comunicação Alternativa Aumentativa e 
também através de desenhos, desde que seja disponibilizado tecnologias 
assistivas adequadas a cada caso.  

3º) CIRCULE O NOME DOS ELEMENTOS DO PLANETA QUE SÃO 
NECESSÁRIOS PARA OS SERES VIVOS SOBREVIVEREM. 

ORIENTAÇÕES: Se a criança tiver dificuldades de mobilidade de membros 
superiores ela poderá responder a esta atividade utilizando cartões com as 
imagens escolhendo e apontando os escolhidos como resposta; as palavras 
dessa atividade poderão estar escritas também em Braille ofertando 
acessibilidade a todos. Estimule a aprendizagem de novos sinais de Libras 
através dos aplicativos e jogos em Libras disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos disponíveis no Portal da Educação: 

http://portaldaeducacao.recife.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_h
ome/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.  

Nossas sugestões são :HAND TALK, LIBRÁRIO o enriquecimento do 
vocabulário em Libras é valioso para todos os estudantes.  

 

4º) DESCUBRA COMO OS ELEMENTOS ACIMA SÃO CHAMADOS, 
DESEMBARALHANDO AS LETRAS DE CADA QUADRINHO. 

ORIENTAÇÕES: Uma forma lúdica de realizar esta atividade é transformá-la em 
um quebra cabeça, que poderá utilizar materiais simples, como papel ou palitos 
de picolé: com apoio de imagens, palavras, formas geométricas, etc. Como 
veremos nas ilustrações a seguir:  

 



                                                                                                                               

     

Descrição das imagens: Na primeira imagem temos palitos de picolé vermelhos e ao 
centro dos palitos temos figuras geométricas (cículo, triângulo, quadrado e retangulo 
pintados de outra cor formando quebra cabeças; na segunda imagem temos 10 palitos  
de picolé com o desenho de uma melancia e as letras que formam a palavra melancia 
para servir como guia do quebra cabeça; na terceira imagem temos 9 palitos de picolés 
onde foi colada uma paisagem e repartida nos palitos, para montar o quebra cabeça. 

5º) A ÁGUA É UM RECURSO NATURAL IMPORTANTE PARA A NOSSA 
EXISTÊNCIA. FAÇA UMA LISTA DE COMO VOCÊ UTILIZA A ÁGUA EM 
CASA. 

ORIENTAÇÕES: Mas uma atividade que pode ser realizada através de pranchas 
de comunicação Alternativa Aumentativa, desenhos, colagens de imagens 
quanto ao uso da água em residências; escrita, Braille, Libras ou mesmo de 
forma oral. 

6º) O SOLO É OUTRO RECURSO NATURAL. NELE PLANTAMOS, CRIAMOS 
ANIMAIS E CONSTRUÍMOS NOSSAS MORADIAS. PROCURE NO CAÇA-
PALAVRAS O NOME DE QUATRO ELEMENTOS DA NATUREZA QUE SÃO 
UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA. 

AGORA, ESCREVA OS NOMES QUE VOCÊ DESCUBRIU NOS ESPAÇOS 
ABAIXO. 

ORIENTAÇÕES: Essa atividade poderá ser feita de forma acessível em Libras 
se for adaptada conforme a ideia mostrada no link indicado: 
https://br.pinterest.com/pin/617696905119977395/feedback/?invite_code=9660
d13749494187a147becf598f9148&sender_id=476044760520431167 (Caça 
palavras – Libras para surdos).  

Para estudantes com cegueira sugerimos que o professor leia o material que 
está disponível no link abaixo que traz muitas sugestões para trabalhar com 
estudantes Cegos, dentre eles sugerimos o BINGO DE LETRAS. 

http://braillu.blogspot.com/?m=1 (Multiplicando Ações Inclusivas) Espaço Braille. 

 



7º) OBSERVE ALGUNS TIPOS DE CASAS (MORADIAS) E, EM SEGUIDA, 
COMPLETE A TABELA ABAIXO COM O QUE SE PEDE. 

ORIENTAÇÕES: A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro 
com auxílio de tecnologias assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e 
não ópticos, órteses funcionais, facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.). Mas 
quando isso não for possível ela 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. A criança pode utilizar bolinhas de papel ou de massinha, palitos de 
fósforo pra auxiliar na contagem e para realizar o registro numérico poderá ter 
em mãos os números móveis ou números recortados para colagens.  

Para o enriquecimento do vocabulário em sinais de Libras de todos os 
estudantes sugerimos o vídeo que está neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5Agl3ZRpYc 

8º) MARQUE UM X NAS FRASES CORRETAS. 

ORIENTAÇÕES: Nestas atividades devemos considerar as demais orientações 
dadas anteriormente; 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. O 
estudante com cegueira poderá utilizar a régua guia. É importante o adulto 
realizar a acessibilidade em Libras para o estudante Surdo. 

9º) O VENTO É O AR EM MOVIMENTO. FAÇA UM DESENHO QUE 
DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO AR. 

ORIENTAÇÕES: Uma forma de responder ao solicitado é através de colagens 
ou mesmo de o uso do DESENHAR PAINT FREE, que está disponível no 
catálogo games e sites assistivos no site do Portal da Educação (link 
anteriormente citado). O estudante também pode se expressar artisticamente 
por outros modos, com dança, encenação, música, vídeo, etc. 

 

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. 


