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      BLOCO DE ATIVIDADES 19 – 1º ANO - REGIÕES BRASILEIRAS – COMIDAS TÍPICAS. 
 

 
Atividade:  
 
1º) OBSERVE O MAPA DAS REGIÕES BRASILEIRAS E PINTE CADA REGIÃO DE ACORDO 
COM A COR INDICADA NA LEGENDA.  
 
Orientações: 
 
Professor/a, a imagem do mapa do Brasil com suas regiões pode ser descrita para a criança cega 
ou com baixa visão acentuada (Mapa do Brasil com 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, 
Centro-oeste, com tamanhos diferentes. O Norte é o maior, assim por diante), mas nesse caso o 
ideal seria confeccionar um mapa tátil do Brasil, ampliando em folha ofício ou metade de uma 
cartolina o mapa e colando barbante ou colocando o contorno em cola relevo para que ela possa 
tocar e sentir cada região, seus limites e tamanhos. Cada região também pode ser identificada com 
texturas diferentes. Sendo possível, escrever em Braille o nome das regiões para a criança cega 
ler. É mais significativo que os nomes das regiões estejam escritos em Braille e não sejam colados, 
pois o/a estudante pode tirar e depois que identificar cada região, recolocar as fichas nos seus 
devidos locais. Segue exemplo abaixo: 

 
 
 
 
 
Descrição da imagem: Mapa do Brasil dividido por 
regiões. Com linhas divisórias entres as regiões feita 
com cordão de algodão. Cada região está em cor e 
textura diferente.  
 
 
 
 
 
 
 

Link: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20774-passo-a-passo-producao-de-mapas-tateis-para-
pessoas-com-deficiencia-visual.html  

 
1) Escolher o Mapa que deseja reproduzir (Escolhemos o Mapa do Brasil – Macrorregiões). 
É importante evitar os mapas com excesso de informação. Por exemplo, o Mapa do Brasil Político 
deve ser evitado por conter muitas informações que acabariam por dificultar a leitura tátil, melhor 
seria confeccionar um Mapa por Macro Região. 
 
Caso não tenha gráfica para imprimir, pode-se projetar o mapa e decalcar direto nos materiais. 
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• Obs: no portal IBGEeduca você encontra diversas opções de mapas mudos, que são ideais 
para esse tipo de uso: https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/18964-mapas.html 

 
2) Após impresso o mapa, deve-se recortá-lo para que sirva como 
molde para cada material escolhido para representar cada área e cortá-
lo para ser colado na base escolhida. 

 
3) Preparar o material que servirá de base para o Mapa, não esquecer 
de deixar espaço para inserir as legendas. 
 

• Obs: Pode-se utilizar tecido, mas observei mais durabilidade com o 
EVA (emborrachado). O ideal é que o fundo seja de cor escura para 
aumentar o contraste para as pessoas de baixa visão. 

4) Transcrever o mapa para 
a superfície e os materiais 
escolhidos com caneta 
colorida, hidrocor ou 
marcador permanente. 
 

5) Colar os diferentes 
materiais sobre o mapa em 

cada região correspondente. Não esquecer de reservar para cada material utilizado uma pequena 
parte para a construção da legenda. 
 

• Obs: A escolha dos materiais que servirão para representar cada macrorregião deve utilizar 
alguns critérios: 
o Use o que houver disponível em sua região. Não necessariamente precisa ser comprado; 
o Textura: Todos os materiais precisam ser reconhecíveis através do toque; 
o Coloridos: Deve-se aproveitar ao máximo o contraste de cores entre os mapas com objetivo de 

permitir acesso às pessoas com baixa visão; 
o Agradável ao toque: Evitar 

materiais que possam de alguma 
forma agredir os dedos do 
usuário. 
 

6) Fazer a linha divisória com 
barbante ou outro material. 
 

• Obs: Utilizar um material de 
espessura grossa para facilitar sua 
leitura e, se possível, também 
utilizá-lo em cores. 
 

7) Confeccionar a legenda escrita em caixa alta em fonte grande, recortá-la e proceder com a 
colagem no material. 
 

https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/18964-mapas.html
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8) Confeccionar a escrita em Braile em um acetato transparente (material para transparência) e 
colar por cima do nome escrito em tinta; 

• Obs: O alfabeto em braile está amplamente disponível da Internet. Essa etapa pode ser 
realizada através de uma reglete ou mesmo sem ela. Há diversos tutoriais no You Tube que 
ensinam a fazê-lo. 
 

9) Faça o acabamento do mapa com o material de sua preferência. 
 

Sugerimos o vídeo em Libras com os sinais das 5 regiões: 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNPYj7ThdA (Geografia 001 - Regiões do Brasil – Libras,  
Sala8) 

 
 
Atividade:  
 
2º) OBSERVE NO MAPA ABAIXO UMA COMIDA TÍPICA DE CADA REGIÃO BRASILEIRA E 

COMPLETE A TABELA COM O QUE SE PEDE. PRESTE ATENÇÃO AO NÚMERO QUE ESTÁ 

AO LADO DE CADA COMIDA. 

a) LEIA O NOME DE CADA COMIDA TÍPICA E ESCREVA NA COLUNA O NOME DA REGIÃO 
BRASILEIRA A QUAL ELA PERTENCE. 
 
Orientações: 
 
Essa atividade, além da adaptação feita acima (quesito anterior), pode ser colocado em Braille os 
nomes das comidas e ensinar os sinais em Libras. Caso a criança não consiga registrar através da 
escrita as respostas, ela pode falar, utilizar a Prancha de Comunicação, o alfabeto móvel antes de 
escrever (levantando hipóteses da escrita das palavras para depois registrar). 
 
 
Atividade:  
 
3º) CIRCULE AS SÍLABAS DE CADA PALAVRA E REGISTRE NOS QUADRADINHOS A 
QUANTIDADE CORRESPONDENTE. 
 
Orientações: 
 
Nessa atividade tem as imagens (que devem ser descritas para alunos/as cegos ou com baixa visão 
acentuada). A criança pode realizar os sinais dos números em Libras, utilizar o Braille para o 
registro, objetos como: palitos de picolé, pedrinhas, bolinhas de papel, etc., para ajudar e registrar 
a quantidade. A criança precisa entender o conceito de sílaba. ATENÇÃO COM RESPEITO AOS 
ESTUDANTES SURDOS! Deixar claro para o estudante a diferença entre “sílaba” e “fonema”, uma 
vez que a sílaba está relacionada à partição de uma palavra, sobretudo na escrita; já o fonema está 
ligado aos sons que uma ou mais letras emitem ao serem pronunciadas oralmente (lembrar que se 
a letra não tiver som, não haverá fonema). (https://gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-10-o-que-e-
silaba/). 
 
Neste link há uma reportagem sobre a alfabetização de alunos surdos: 
https://www.youtube.com/watch?v=4kji2ggKTxc (ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE 
SURDOS, Prefeitura de Magé) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oxNPYj7ThdA
https://gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-10-o-que-e-silaba/
https://gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-10-o-que-e-silaba/
https://www.youtube.com/watch?v=4kji2ggKTxc
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Atividade:  
 
4º) ESCREVA, DO JEITO QUE VOCÊ SOUBER, O NOME DE 5 COMIDAS QUE VOCÊ GOSTA. 
 
Orientações: 
 
A atividade deixa livre a forma de escrita (hipótese). Caso a criança tenha mobilidade reduzida ou 
não tenha os membros superiores, ela pode verbalizar a resposta. Outras crianças podem utilizar 
as sugestões de registros dadas em blocos e questões 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.  
Para conhecer mais sobre esse e outros aplicativos, consultar o Catálogo de Games e Sites 
Assistivos no Portal da Educação: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo
_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 

 
Atividade:  
 
5º) PROCURE, NO CAÇA-PALAVRAS, O NOME DO CEREAL UTILIZADO COMO PRINCIPAL 
INGREDIENTE PARA FAZER AS COMIDAS DAS FESTAS JUNINAS (BOLO, CANJICA, 
PAMONHA, MUNGUNZÁ) E PINTE-O. 
 
Orientações: 
 
Até para criança que não tem deficiência visual ou intelectual, essa atividade pode ocasionar 
alguma dificuldade pela maneira como as letras estão colocadas nos quadrados. Mas, para crianças 
com Deficiência Visual é praticamente impossível a realização da mesma como está proposta. Por 
isso sugerimos um total adaptação: a criança pode escrever em Braille ou com alfabeto móvel os 
nomes dessas comidas juninas, utilizar Libras, pesquisar na internet imagens ou até mesmo 
pesquisar, recortar e colar figuras em folha à parte.  
 
Atividade:  
 
6º) LEIA A RECEITA ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR.  

BOLO DE MILHO  
 
Orientações: 
 
Caso a criança não tenha condições de ler a receita, seja por ser cega, tenha Baixa Visão, ou ainda 
não esteja alfabetizada, um adulto pode ajudá-la na leitura. Com relação às questões, podem ser 
registradas de acordo com as possibilidades de cada criança, seguindo as sugestões em quesitos 
anteriores. 
Neste link temos a receita em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=Dd5q5N3bLSQ (BOLO DE 

MILHO - EM LIBRAS, Receitas da Bru EM LIBRAS)  

 
 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dd5q5N3bLSQ
https://www.youtube.com/channel/UChAe0B2jNvY7zmU_aoeXIZg
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Atividade:  
 

7º) COMPLETE A TABELA COM A QUANTIDADE DE INGREDIENTES QUE VOCÊ PRECISARÁ 
PARA DUPLICAR A RECEITA. 
 

MILHO AÇÚCAR OVOS ÓLEO SAL FUBÁ 

 
____ 
 LATAS 
 

 
_____ 

XÍCARAS 

 
______ 

 
_____ 

XÍCARAS 

 
_____ 

COLHERINHAS 

 
_____ 

COLHERES 

 
Orientações: 
 
Para essa atividade a criança precisa entender a noção de dobro. O link abaixo apresenta esse 
conceito e está acessível em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=avYPYG69UD4 (Matematica - 005 - Dobro - Libras, Sala8) 

 

 
 
        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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