
 

  
 
 
 
 
 
 

RECURSOS NATURAIS DO PLANETA 
 
ORIENTAÇÕES: 
 
O texto inicial deste caderno de atividades trata do assunto de recursos renováveis e não 
renováveis. 
Para que o texto escrito fique acessível, sugerimos utilizar recursos tecnológicos para que os 
estudantes aumentar a acessibilidade do material disponibilizado. Por 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! 
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1. Agora que você já sabe os tipos de recursos naturais, organize as palavras abaixo, 
separando-as adequadamente nas colunas. 

OURO - SOLO - ALUMÍNIO - ÁGUA - FERRO - GÁS – PETRÓLEO 
RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS 
RECURSOS NATURAIS              

NÃO RENOVÁVEIS 
  
 
ORIENTAÇÕES: 
Para esta atividade, além das sugestões de registros para respostas dadas anteriormente, a 
criança pode pesquisar e colar figuras que tratem do conteúdo de RECURSOS NATURAIS, pode 
procurar palavras já prontas em revistas e jornais e colar, pode usar o alfabeto móvel para formar 
palavras ligadas ao assunto, pode escrever em Braille ou utilizar Libras para falar palavras. Além, 
claro, de utilizar o desenho. 
É importante destacar que para crianças com baixa visão devemos ampliar e colocar as letras em 
negrito. 
Outra forma de ser feita esta questão é a seguinte (sugerimos deixar as figuras maiores e com 
mais espaço entre elas):  

 
 
 
 
 
 

Pinte ou circule os recursos naturais com as cores indicadas: 
 

RENOVÁVEIS                     NÃO RENOVÁVEIS 

            
    OURO                                     SOLO                                ALUMÍNIO 

      

                                ÁGUA             FERRO 

    

                                  GÁS            PETRÓLEO 

 

  



Observe o cartaz com atenção para responder às questões 2 e 3. 
 

 
Descrição da imagem: Imagem dividida e, 5 pequenas imagens. A primeira tem o mapa do Brasil só com 
as Estados da região nordeste. A segunda tem um homem vestido com uma roupa branca especial para 

pegar manchas de petróleo na praia. A terceira tem uma tartaruga marinha em sofrimento toda melada de 
petróleo. A quarta imagem tem uma placa na praia avisando que aquele local está impróprio para banho 

por causa da poluição. E a quinta imagem tem um pescador segurando uma vara de pescar na mão 
esquerda e na mão direita um peixe morto todo melado de óleo por causa da poluição. 

 
2. Leia as frases abaixo e escreva (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 
 
ORIENTAÇÕES: 
Para esta atividade um adulto pode ler para a criança e auxiliá-la no registro, dependendo da sua 
habilidade com tecnologias assistivas. Pode utilizar Libras para a criança surda ou a escrita em 
Braille.  
 
3. No cartaz, aparecem as siglas dos estados da região Nordeste. Pesquise o nome de cada 
um e suas respectivas capitais. 

 
  ORIENTAÇÕES: 
ORIENTAÇÕES: 
Sugerimos o vídeo em Libras sobre os Estados: 
https://www.youtube.com/watch?v=o3UFwqvZhwI   
Outra forma para esta atividade é usar um apoio visual como 
este abaixo (ampliar e imprimir dois: um respondido para servir 
de controle de erro, e outro em branco para a criança colocar os 
nomes e pintar):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE Pernambuco  

BA   

PI  Teresina 
PB   

AL   

RN Rio Grande do Norte  

CE   

MA  São Luís 
SE Sergipe  



 
 
 
 
4. O cartaz é um tipo de texto com o objetivo de informar, bem como fazer um apelo, 
chamar atenção. Em nosso dia a dia, encontramos cartazes em diferentes locais. Utilize o 
espaço abaixo para fazer um cartaz sobre o tema “Preservação dos recursos naturais”. 
Dicas: 
- escolha um título que estimule a leitura; 
- pesquise formas de preservação; 
- utilize gravuras ou desenhos que estejam relacionados ao tema. 
 
ORIENTAÇÕES: 
Para as crianças com redução de mobilidade nos membros superiores, é importante utilizar 
engrossadores de lápis que pode ser feito em casa, além de adaptação em tesouras. 
Neste vídeo se ensina a fazer uma tesoura acessível: 
https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg  

  
 
Os parques nacionais são importantes reservas ambientais protegidas por lei. Observe a 
imagem, leia o texto a seguir e responda às questões 5 e 6. 
 
5. Represente, no quadro valor de lugar, a extensão (tamanho) aproximada dos parques 
nacionais. 
 

PARQUES NACIONAIS 
Milhares Unidades Simples 

C D U C D U 

       

 
ORIENTAÇÕES: 
Nessa questão se exige que a criança tenha conhecimento matemático. Sugerimos utilizar um 
tipo de ábaco feito com palitos de picolé como o que está abaixo. Ele poderá ser usado em várias 
atividades que exijam o assunto abordado nesta atividades, inclusive favorecerá na contagem.  
A explicação do passo a passo para confecção está neste endereço: 
http://matematicandoped2015.blogspot.com/2014/10/abaco-com-palitos-de-picole-este-
abaco.html  

 
Descrição da imagem:  

uma caixa coberta com emborrachado vermelho 
e em cima colocados seis potes de papelão 
pequenos em cores diferentes para serem 

colocados os palitos de picolé na cores marrom, 
amarelo, vermelho, azul, verde e branco de 

acordo com a classe e ordem. Cada palito será 
colocado dentro do porte que tem a mesma cor. 
A frente de cada pote tem a classe numérica: a 

indicação das unidades, dezenas, centenas, 
unidades de milhar, dezenas de milhar e 

centena de milhar. 
 
 



 
Temos um vídeo explicativo sobre ordem e classe numérica para facilitar a compreensão por 
parte das crianças:  
Aula de matemática- ordem e classe numérica - 
https://www.youtube.com/watch?v=KmNYHbvzvVQ  
  
6. Resolva os seguintes problemas. 
a) Qual o valor encontrado quando juntamos as extensões (tamanho) dos parques 
nacionais da Tijuca e do Iguaçu? 
b) Qual o triplo da extensão (tamanho) do parque nacional das Emas? 
c) Qual é a metade da extensão (tamanho) do parque nacional Chapada dos Veadeiros? 
 
ORIENTAÇÕES: 
Por ser números que estão em centena ou dezena de milhar, talvez algumas crianças tenham 
dificuldade de realizar as operações. Por isso é importante ajudar com materiais concretos. 
Sugerimos esses vídeos em Libras, que também ajudarão crianças que não são surdas: 
Matemática 001 - Unidades – Libras: https://www.youtube.com/watch?v=VwAkU-VfLfM  
Matemática 002 - Dezenas – Libras: https://www.youtube.com/watch?v=-200NqaLkQQ  
Matemática 003 - Centenas – Libras: https://www.youtube.com/watch?v=kMQezYZFYHw  
Matemática - 005 - Dobro – Libra: https://www.youtube.com/watch?v=avYPYG69UD4  
Matemática - 006 - Triplo – Libras: https://www.youtube.com/watch?v=naWrWZoxST8  
 

 
 
Leia a notícia a seguir e responda às questões 7, 8 e 9. 
 

 
 

Limpeza nas margens do Rio Capibaribe vai remover 15 toneladas de lixo. 
Publicado em: 10/09/2019 12h09min | Atualizado em: 10/09/2019 12h24min 

 
7. Qual o título da notícia? Ele estimula a leitura? 
8. Por que a Emlurb realizou trabalhos no manguezal e nas margens do rio Capibaribe? 
9. Você já ouviu falar sobre o rio Capibaribe? Pesquise o nome dos lugares por onde ele 
passa e registre nas linhas abaixo. 
 
ORIENTAÇÕES: 
Para facilitar os registros das respostas das questões de 7 a 9, além das orientações anteriores, 
podemos usar tecnologia assistiva e o app ABOARD é excelente, pois consiste numa prancha de 
comunicação alternativa e aumentativa que permite a construção de frases através do clique em 
imagens subdivididas nas categorias ações, qualidades, pessoas, alimentos, roupas, sensações, 
lugares, perguntas, objetos, cores, animais, partes do corpo e tempo. Após elaborar frases, os 
usuários poderão clicar em um ícone que verbaliza as palavras/frases. Há também um modo de 
respostas rápidas (sim, não, até logo, etc), e sugestões de categorias para completar a frase. 
Link: https://educatecifrj.wordpress.com/aboard/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observe a pintura de Cândido Portinari e as informações sobre sua obra. Em seguida, 
responda às questões 10, 11, 12 e 13. 

 
Cândido Portinari / Cana de Açúcar (1938) 

 
 
10. Quais as características das pessoas que você vê 
na imagem? 
11. As pessoas mostradas na pintura parecem ser 
livres? Justifique sua resposta. 
12. Que intenção teria o pintor em mostrar os negros 
nesta obra? 
13. O trabalho retratado na pintura revela a 
importância econômica da cana-de-açúcar. Pesquise o 
nome do local onde a cana é transformada em açúcar. 
 

ORIENTAÇÕES: 
Após a descrição da imagem para a criança que for cega, é importante conversar sobre o que 
essa imagem passa para ela, seja cega ou não. 
O adulto deve fazer a audiodescrição da obra do artista para a criança cega, citando detalhes 
como cores, formas, figuras, expressões, ações, emoções, paisagens e a cena retratada, 
personagens e significados. 
 
Neste vídeo tem um exemplo de audiodescrição que pode ajudar na descrição da obra acima: 
Audiodescrição da obra O Lavrador de Café - Cândido Portinari - 
https://www.youtube.com/watch?v=3MUkXAJ-Nzk  
Neste link temos sugestões de Acessibilidade na Impressão 3D: conheça 5 ideias: 
https://www.produtecalab.com.br/acessibilidade-na-impressao-3d-conheca-5-ideias/  
 

 

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. 


