
 

  
 
 
 
 
 
 

RECURSOS NATURAIS DO PLANETA 

(água, solo, plantas). 

 

Descrição da imagem: São cinco imagens recortadas com desenhos da fauna e flora do 
nosso planeta. Tem uma arara, um rio com árvores à margem, um solo, uma flor com 

borboleta e um jacaré. 

 

Você sabe o que significam recursos naturais? 
 
ORIENTAÇÕES: 
O texto inicial deste caderno de atividades trata do assunto de recursos renováveis e 
não renováveis e depois 04 questões para serem escritas respostas acerca do que 
está abordado no texto. 
Para que o texto escrito fique acessível, sugerimos utilizar recursos tecnológicos 
para que os estudantes aumentar a acessibilidade do material disponibilizado. Por 
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isso temos disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado 
no site do Portal da Educação. Dentre essas sugestões, temos o app VLIBRAS 
Consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de código aberto, 
responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e 
plataformas Web acessíveis para pessoas surdas. Só é possível utilizar com 
internet. Link: https://www.vlibras.gov.br/. 
Os registros das respostas irão depender da condição do estudante. Eles precisarão 
de ajuda de adulto para que as informações fiquem acessíveis e eles possam 
responder da melhor forma possível e com autonomia, seja através de desenho, 
com engrossador, com apoio de alfabeto móvel, de forma oral, com auxílio de 
pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como 
tablets e celulares, utilizando pranchas de comunicação digital como LIVOX, FALA 
FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK. 
O estudante surdo também pode responder por meio de sinais de Libras. 
O estudante cego pode responder com escrita em Braille, ou convencional com 
auxílio de Tecnologias Assistivas, como editores de texto ou réguas guia que 
delimitam o espaço da escrita. 
 
 
Sugerimos um vídeo em Libras que ensina sobre recursos naturais:  
Recursos naturais. Em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=CFZcBAhRLx8 
Outro vídeo faz um mapa mental sobre o assunto acima, que será muito 
interessante para nossas crianças, também, para àquelas com Altas Habilidades 
que querem se aprofundar mais no assunto de uma forma bem criativa. FONTES DE 
ENERGIA RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS | QUER QUE DESENHE? Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bdgYTLW4ec4. Muito legal! 

 
Você já ouvir falar sobre reciclagem? 
 

 
Descrição da imagem: São seis cestos de lixos nas cores azul (para papel), vermelho (para 
plástico), verde (para vidro), amarelo (para metal), marrom (para orgânico) e cinza (para não 

reciclável). Todos estão cheios de lixo representando o material que deve ser colocado 
dentro de cada um. 

Leia o texto abaixo com atenção e descubra informações importantes para o 
nosso dia a dia! 
Com base no texto da página anterior, responda às questões 5 e 6. 
 
ORIENTAÇÕES: 



Além das orientações supracitadas concernente ao texto e aos registros das 
respostas, sugerimos passar o vídeo para todas as crianças, inclusive as crianças 
cegas, pois ajudará para ampliar de forma lúdica o conhecimento acerca do assunto:  

 Sem audiodescrição: Reciclar – Sara Bentes e Giulio Garrone – vídeo oficial 
(animação) - https://www.youtube.com/watch?v=q4t7npS9XGY  

 Com audiodescrição: Reciclar – Sara Bentes e Giulio Garrone – vídeo oficial 
(animação com audiodescrição) - https://www.youtube.com/watch?v=9-
LSpyiIJm0  

 
 
 
8. Algumas ações são importantes para mantermos o equilíbrio do nosso planeta 
Terra. Encontre, no caça-palavras, algumas dessas ações.  

RECICLAR – REAPROVEITAR – REUTILIZAR – REDUZIR 
 

ORIENTAÇÕES: 
Atividade de caça palavras, bem como cruzadinhas, dependendo da condição 
apresentada pela criança, é um desafio muito grande e até impossível. 

Portanto, sugerimos maneira diferente de abordar a questão. A criança pode 
pesquisar e colar figuras que tratem do conteúdo de RECICLAGEM, pode procurar 
palavras já prontas em revistas e jornais, pode usar o alfabeto móvel para formar 
palavras ligadas ao assunto, pode escrever em Braille ou utilizar Libras para falar 
palavras. 

Algo bem legal é o vídeo ensinando COMO FAZER O CAÇA-PALAVRAS 
RECICLADO: https://www.youtube.com/watch?v=F6Y_ZXvYbi0  

 
Descrição da imagem: é um painel feito de papelão coberto com papel azul colorset e em 

cima dele várias tampinhas de garrafas coloridas e dentro delas sílabas digitadas. Elas são 
colocadas em ordem formando um tipo caça palavras e a criança quando achar a palavras, 

pega um elástico simples e envolve as sílabas que compõem a palavra encontrada. 

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. 


