
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

RECURSOS NATURAIS DO PLANETA.  

 

1º) De acordo com o texto que você leu, sobre os recursos naturais 
renováveis e não renováveis, identifique-os pintando de amarelo os que 
são renováveis e, de vermelho, os que não são renováveis.  

ORIENTAÇÕES: O(a) estudante deve ser sempre incentivado a realizar as suas 
atividades de forma autônoma. No caso do estudante com cegueira deve-se 
utilizar o leitor de telas para realização da mesma.  Após a leitura do texto é 
interessante que o adulto tenha uma conversa sobre o ensinamento adquirido 
através do texto, sempre contextualizando na realidade da criança para depois 
responder as questões referentes a ela. O mesmo poderá responder de forma 
oral, contanto que o adulto registre através de áudio ou vídeos. Também pode 
ser iniciada a atividade através do vídeo :  
https://www.youtube.com/watch?v=LOnOWtSj7hY (Recursos Naturais 
Renováveis e Não renováveis) – Laura Lopes. É preciso que o(a) professor do 
Atendimento educacional especializado faça a acessibilidade em Libras deste 
vídeo. 
Indicamos ainda o uso das pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa, 
para crianças com dificuldades de motricidade fina ou paralisia cerebral (PC) que 
tenham ocasionado má coordenação motora, rigidez nos membros superiores. 

 Também é possível fazer a atividade através das pranchas de comunicação 
digitais como o FALAÊ, FALAFÁCIL,LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, 
AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, LIVOX, descritos no catálogo games e sites 
assistivos do Portal da Educação: : 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

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

BLOCO DE ATIVIDADES 14 
Anos Iniciais – 3º ano



Esta atividade também poderá ser respondida oralmente, desde que o adulto auxilie o 
registro, que também pode ser feito por meio de áudio, fotos, vídeos, etc. 

 

2º) A água é um recurso natural essencial para todos os seres vivos, por 
isso devemos evitar o seu desperdício. Leia o texto e responda às 
perguntas. 

a) Que outro título você daria ao poema?  

b) De acordo com o poema, onde encontramos a água na natureza?  

c) Circule, no poema, os usos que fazemos da água no dia a dia. 

d) A água é um recurso natural muito importante para nossas vidas, por 
isso devemos preservá-la. De que maneira você pode ajudar a preservar a 
água? Escreva algumas dicas nas linhas abaixo. 

ORIENTAÇÕES: No momento de responder as questões acima, para quem tem 
dificuldade motora, a Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa é um 
recurso muito proveitoso para esta tarefa. As respostas podem ser dadas através 
da Libras; escrita, oralmente. Ou aprender de forma lúdica através dos jogos:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/jogoDaAgua/ (Escola Games) 

http://www.escolagames.com.br/jogos/memoagua/?deviceType=computer 
(Escola Games) 

http://www.escolagames.com.br/jogos/missaoPlanetaAgua/ (Escola Games). Sendo 
esses últimos ultimo sugerido para estudantes com Altas Habilidades.  

É importante que o estudante Cego desde cedo faça uso de leitores de Telas e 
o adulto faça a acessibilidade da imagem, digitando-o a descrição, para que ele 
possa fazer a leitura da mesma, ou realizar a audiodescrição da imagem. Ele 
poderá responder oralmente ou através da escrita em Braille. 
 

3º) Na figura abaixo, o homem transformou recursos naturais em duas 
fontes de energia: a elétrica e a solar.  

a) Qual dessas fontes de energia é utilizada na sua casa?  

b) Escreva o nome de 5 objetos da sua casa que necessitam dessa fonte 
de energia para funcionar. 

 

ORIENTAÇÕES: Para que o(a) estudante realize esta atividade é necessário 
que o adulto faça a digitação da descrição para que o estudante Cego utilize o 



leitor de tela ou faça a audiodescrição da imagem possibilitando a execução da 
atividade proposta. As respostas poderão ser feitas das formas anteriormente já 
sugeridas.  

Para a ampliação do vocabulário em sinais de Libras indicamos o vídeo que está 
neste  link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LV6iIlLt8Wg&feature=youtu.be (Sinais 
de Eletrodomésticos -Libras) - Uníntese 
 

4º) Observe com atenção a imagem abaixo e responda. 

a. Quais são os recursos naturais que você identifica na imagem? Escreva 
os nomes nas linhas abaixo. 

ORIENTAÇÕES: Solicitamos que para a realização desta atividade seja levada 
em consideração as orientações dadas a questão anterior, quanto aos 
estudantes Cegos.  Leituras de imagens requer sempre digitação de descrição 
ou audiodescrição e quanto as formas de responder considerar as 
potencialidade e especificidades de cada indivíduo de forma a que todos possam 
realizá-las de forma autônoma utilizando os recursos necessário para tal. 
Pranchas de Comunicação alternativa Aumentativa, Libras, oralidade, desenho, 
colagens de imagens, Braille, etc.  

Fazer o estudante perceber a relação do conteúdo com o cotidiano também é 
importante, por isso pode-se utilizar como exemplo, recursos naturais que ele 
tenha acesso em casa. 

5º) A partir das informações da página anterior, distribua, na tabela, os itens 
abaixo de acordo com sua origem. 

ORIENTAÇÕES: A esta atividade o(a) estudante poderá responder através da 
forma escrita, com uso dos sinais de Libras, na escrita Braille, oralmente, recorte 
e colagens dos produtos listados de encartes de supermercados ou utilizando as 
Pranchas de Comunicação Alternativa Aumentativa ou ainda através de 
Pranchas de comunicação Digital como as já citadas anteriormente.  

6º) Agora, desenhe um recurso natural de cada origem, que você encontra 
na sua casa. Não esqueça de escrever o nome! 

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). Ou recorte e cole de encartes de supermercados, revista 
e/ou jornais. Pode completar a atividade respondendo em Libras, Braille, uso de 
alfabeto móvel, desde que o adulto registre a resposta e envie ao professor(a). 
O estudante também pode responder buscando em casa esses recursos e 
classificando-os (como colocando em cada um, uma etiqueta com o nome e tipo 
de recurso natural) 
 



7º) Veja a horta que Dona Júlia e o filho Lucas plantaram em casa.  

a. Que recursos naturais foram necessários para o desenvolvimento das 
plantas da horta? 

b. Para aumentar a horta, Lucas reaproveitou três caixas de leite vazias e 
plantou sementes de alface nelas. Em cada caixa, colocou quatro 
sementes. Todas germinaram e deram alfaces! Desenhe, no quadro abaixo, 
as três caixas com os quatro pés de alface em cada uma. 

c. Observando o desenho acima, quantos pés de alface Lucas vai colher?  

d. Pinte o cálculo que dará o mesmo resultado do total de pés de alface 
colhidos por Lucas. 

ORIENTAÇÃO: Além das orientações anteriores, é importante ressaltar que esta 
parte da atividade pede por uma forma de resposta escritas. A criança deve ser 
sempre instigada a fazer ela mesma o registro com ou sem auxílio de 
Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílio óptico ou não óptico, 
órteses funcionais, facilitador palmar), mas quando não for possível ela poderá 
usar a Prancha de Comunicação Alternativa Aumentativa, Libras ou oralmente. 
As atividades de matemática quanto mais concretas possível mais contribuirá 
para a aprendizagem dos estudantes Autistas e com Deficiência Intelectual, 
assim como os demais estudantes em processo de alfabetização matemática. 

Sugerimos, para trabalhar as questões de matemática, que assistam os vídeos 
abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oswt2QV95mc (Matemática também formas 
em Libras) – Estudando Libras 
https://www.youtube.com/watch?v=naWrWZoxST8 (Matemática - 006 - Triplo – 
Libras) - Sala8 
https://www.youtube.com/watch?v=ectvQvxaBD4 (Multiplicação em Libras - 
parte 1. Matemática em Libras) – Marcos Capristo. 
 

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. 


