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      BLOCO DE ATIVIDADES –  1º ANO 
 
Atividade:  
 
A ARTE DE PERNAMBUCO 
 
Professor(a), 
Este bloco de atividades dá a possibilidade de refletirmos sobre como a pessoa com 
deficiência frui e produz a Arte. Viver a arte é uma necessidade humana, e deve ser direito 
de todos ter acesso a ela. Que essas atividades possam nos mover a abrir possibilidades 
para desenvolver a criatividade, sensibilidade e inteligência artística dos estudantes 
público-alvo da Educação Especial. 
 

 
1º) CIRCULE A IMAGEM ABAIXO QUE MOSTRA O BLOCO CARNAVALESCO 
CONSIDERADO “O MAIOR DO MUNDO”. 
 
Orientações:  
 
Professor/a em todo o bloco de atividade, é importante partir do conhecimento prévio do/a 
estudante, para tornar os comandos mais compreensíveis sobre o ponto de vista da 
contextualização com a vida em comunidade dele/dela. É sempre importante perguntar se 
já ouviu falar, se gosta de alguma dessas danças e qual, se participa do carnaval com 
a família, ou o que preferem fazer durante este evento etc. 
As imagens devem ser descritas para o/a estudante cego/a e ampliadas para quem tem 
baixa visão. 
 
Segue um vídeo com acessibilidade em Libras e audiodescrição 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HfQfUnYRImE 
Vídeo: Frevo no pé :: Videobook – Pernambuco em Pop-up 
 
Segue abaixo um vídeo para ampliar o conteúdo para os/as estudantes com altas 
habilidades/superdotação: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ncmmuj-8HxI  
Vídeo: Maracatu de Baque Solto: um brinquedo popular da cultura pernambucana – 
Pensando o Movimento 
 

 

O CARNAVAL DO RECIFE É UMA FESTA POPULAR QUE ARRASTA MULTIDÕES. 

OS BONECOS GIGANTES DE OLINDA SÃO EXPRESSÕES DA ARTE EM 
PERNAMBUCO. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=HfQfUnYRImE
https://www.youtube.com/watch?v=ncmmuj-8HxI
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2º) CIRCULE O BONECO GIGANTE QUE REPRESENTA O REI DO BAIÃO, LUIZ 
GONZAGA.  
 
Orientações:  
 
Esta atividade é inacessível ao/à estudante cego/a. Sugerimos adaptá-la, a partir da história 
do Luiz Gonzaga, resgatando os cem anos comemorados, ou do vídeo sobre a história dos 
bonecos de Olinda. Abaixo os vídeos que poderão ser usados para este propósito ou para 
ampliação do conteúdo. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oWixwkVUQgY  
Vídeo: Luiz Gonzaga - Centenário do Rei do Baião - ivanildofpj 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=AiE3MBEO8Fg  
Vídeo: Os gigantes de Olinda :: Videobook – Pernambuco em Pop-up 
 
3º) O CARNAVAL DE PERNAMBUCO É CONHECIDO COMO MULTICULTURAL, POR 
CAUSA DE SEUS DIFERENTES RITMOS MUSICAIS. DESEMBARALHE AS LETRAS E 
DESCUBRA O NOME DE DOIS RITMOS PERNAMBUCANOS. 
 
Orientações:  
 
Para os/as estudantes com deficiência intelectual e autismo, propomos um quebra-cabeça 
com a figura e a palavra correspondente. Assim pode se dar com o/a estudante cego/a e 
surdo/a apresentado para cada um sua linguagem própria associada ao português escrito 
e igualmente a imagem correspondente. 
 

 
 
4º) A OBRA ABAIXO FOI PRODUZIDA PELO ARTISTA PERNAMBUCANO ROMERO 
BRITTO, CUJOS TRABALHOS SÃO MARCADOS PELAS CORES FORTES E 
CONTORNOS PRETOS. 
OBSERVE OS QUADROS A SEGUIR E CIRCULE AQUELES QUE FORAM PINTADOS 
POR ROMERO BRITTO, DE ACORDO COM O SEU ESTILO ARTÍSTICO.  
5º) OBSERVE O QUADRO PINTADO POR ROMERO BRITTO E ESCREVA, NAS 
LINHAS ABAIXO, O NOME DE TUDO QUE VOCÊ VÊ NESTA OBRA.  
 
Orientações:  
 
O vídeo a seguir faz uma breve introdução com a biografia de Romero Britto em Libras e 
depois mostra várias obras do artista:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ngArBfLr2g4&t=63s  
 

Descrição da imagem: 
Duas figuras desenhadas de um gato e um pato em cartões 
separados escrito seus nomes em letra maiúscula de imprensa 
sugerindo recortados em tiras como quebra-cabeça. 
Fonte: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Quebra-
Cabeca-das-Palavras-4241175  

https://www.youtube.com/watch?v=oWixwkVUQgY
https://www.youtube.com/watch?v=AiE3MBEO8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=ngArBfLr2g4&t=63s
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Quebra-Cabeca-das-Palavras-4241175
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Quebra-Cabeca-das-Palavras-4241175
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O adulto deve fazer a descrição 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. 
 

A obra de arte também pode ser tornada acessível através de colagens de texturas e relevo 
dos limites dos desenhos para que a criança faça uma leitura da obra com mais autonomia. 
Nos vídeos abaixo vemos exemplos de adaptações que foram feitas nesse sentido: 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ayI70_JhRWI  
Vídeo: Imagens cegas – Projeto de Arte Acessível e Sensível – 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-khNcPbMX0o  
Vídeo: Exposição de arte apresenta fotografias em 3D para deficientes visuais 

Para crianças com baixa visão é necessário ampliar letras e imagens da sua ficha, em 

tamanho adequado a sua percepção visual, se possível aumentando o contraste das cores, 

o que pode ser feito utilizando recursos ópticos e não ópticos, como um papel celofane 

amarelo sobre o texto ou uma lupa. O aplicativo abaixo pode ajudar bastante, pois além da 

lupa, oferece a possibilidade de usar a lanterna, ajustar o brilho, dar zoom na imagem e 

selecionar filtros de contraste: 

Link: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass  
 

Como a atividade se mostra inadequada para a criança cega, sugerimos que em seu lugar 
seja desenvolvida uma atividade de memória tátil, utilizando papelão e texturas diversas 
para recortar cartões que o estudante deve manipular e parear. Na página a seguir há um 
exemplo simples de jogo de memória tátil que pode ser confeccionado: 
 
Link: https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-da-memoria-tatil/  
 
O adulto poderá registrar as observações realizadas oralmente pelo/a estudante, caso 
ele/ela não esteja alfabetizado. 
 
OBSERVE A OBRA DE ARTE “O PEIXE” DE ROMERO BRITTO. 
6º) AGORA, REPRODUZA A PINTURA “O PEIXE”, DE ROMERO BRITTO. VOCÊ PODE 
UTILIZAR AS MESMAS CORES QUE O ARTISTA USOU OU OUTRAS QUE QUISER. 
CAPRICHE! 
 
Orientações:  
 
No caso do/a estudante cego/a é muito importante que sejam marcados os limites e formas 
do desenho. Só depois ele/ela poderá sentir e nomear as formas geométricas. 
 
Os limites do desenho podem ser marcados de diferentes maneiras: com traçado feito com 
cola quente, cola colorida, tinta dimensional, barbante, colagem de sementes ou contas, 
punção (que pode ser feita também com alfinetes de cabeça sobre uma prancha de isopor 
etc.).  
Depois que os limites estiverem apontados de maneira clara, será muito mais fácil para o/a 
estudante com deficiência visual fazer a pintura: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayI70_JhRWI
https://www.youtube.com/watch?v=-khNcPbMX0o
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/jogo-da-memoria-tatil/
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I  
Artes visuais para alunos cegos ou com baixa visão  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk  
Ensino do Desenho para crianças Cegas - Diele Fernanda 
 
O ensino das cores também pode utilizar recursos sensoriais, como associar cada cor a um 

cheiro (usando suco em pó, por exemplo), ou a uma forma geométrica, como explicado nos 

vídeos abaixo: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c  
Vídeo: AAI – Oficina de Pintura para Cegos 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY 
Vídeo: Ensinando as cores para deficientes visuais  
 

 
7º) OBSERVE A SEQUÊNCIA COM OS OBJETOS DE BARRO E MARQUE UM X NO 
QUADRADINHO QUE MOSTRA A OBRA DE ARTE QUE COMPLETA CORRETAMENTE 
A SEQUÊNCIA.  
 
Orientações:  
 
A atividade como está proposta inacesível ao/à estudante cego/a. Poderá ser adaptada 
utilizando-se objetos pequenos como bonecos, peças de Lego, figuras geométricas, tampas 
de garrafas de diferentes tamanhos etc. 
A daptação será benéfica também para estudantes autistas ou deficientes neurosmotores 
ou com mobilidade motora reduzida dos membros superiores. 
 
8º) PERNAMBUCO TEM MUITOS PONTOS TURÍSTICOS. CIRCULE OS QUE VOCÊ 
CONHECE OU QUE JÁ TENHA OUVIDO FALAR. 
A IMAGEM A SEGUIR MOSTRA O ESPAÇO CULTURAL DE CARUARU. A CIDADE É 
FAMOSA POR TER O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.  
 
9º) MARQUE UM (X) NO NOME DA DANÇA REGIONAL COMUM DESTE EVENTO. 
(   ) ROCK     (   ) FORRÓ   
(   ) FREVO               (   ) SAMBA 
 
Orientações:  
 
O adulto precisará fazer a descrição da imagens para o/a estudante cego/a. também será 
adequado ampliar as imagens e torná-las táteis a fim de que esse/essa estudante possa 
fazer uma associação aproximada daquilo que se fala. A representação da imagem é o que 
torna possível a elaboração do significado/significante das palavras, por isto é tão 
importante que a pessoa cega possa ter acesso adequado aquilo que lhe rodeia. Neste 
sentido, significa ter o direito às diversas aprendizagens, ampliando seus conhecimentos, 
sendo incluído socialmente na comunidade a que pertence. 
 

MESTRE VITALINO FOI UM ARTESÃO PERNAMBUCANO QUE RETRATOU, EM 
SEUS BONECOS DE BARRO, A CULTURA DO POVO NORDESTINO. 

https://www.youtube.com/watch?v=uyzWywTcN8I
https://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk
https://www.youtube.com/watch?v=jC0_oX5pP1c
https://www.youtube.com/watch?v=UIh_N5IAAQY
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10º) OBSERVE O EXEMPLO DE UMA LITERATURA DE CORDEL E CIRCULE O TÍTULO  
E PINTE O NOME DA AUTORA. 
 
Orientações:  
 
A capa do cordel poderá ser ampliada tanto para dar acessibilidade ao/à estudante com 
baixa visão, quanto para o/a cego/a, e neste caso, utilizada o relevo e Braille. Veja alguns 
exemplos: 
 

 
 
 
     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           

LITERATURA DE CORDEL É UM TIPO DE POESIA POPULAR IMPRESSA EM 
FOLHETOS QUE NORMALMENTE SÃO VENDIDOS NAS FEIRAS POPULARES, 
PENDURADOS EM BARBANTES OU CORDAS. 

Descrição da imagem: Desenhos de garrafas sobre uma folha de 
papel, algumas estão apenas com a borda em relevo e outras têm além 
da borda seu conteúdo com material em textura áspera e alguém faz 
o reconhecimento tátil das figuras. 
Fonte: http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/imprensa/noticias/27928-
ensino-de-braile-nas-escolas-estaduais-de-ibirama-garante-
autonomia-e-desenvolvimento-de-criancas-com-deficiencia-visual  

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/imprensa/noticias/27928-ensino-de-braile-nas-escolas-estaduais-de-ibirama-garante-autonomia-e-desenvolvimento-de-criancas-com-deficiencia-visual
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/imprensa/noticias/27928-ensino-de-braile-nas-escolas-estaduais-de-ibirama-garante-autonomia-e-desenvolvimento-de-criancas-com-deficiencia-visual
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/imprensa/noticias/27928-ensino-de-braile-nas-escolas-estaduais-de-ibirama-garante-autonomia-e-desenvolvimento-de-criancas-com-deficiencia-visual

