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      BLOCO DE ATIVIDADES 16 – 2º ANO 

 

Atividade:   

A VIDA, O TEMPO E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 

1º) PEÇA AJUDA DE UM ADULTO PARA LER O TEXTO ABAIXO: 
A GENTE CRESCE (MUNDO BITA) 

Sugerimos o vídeo com legenda da música:  

Link:https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w&list=PLgeITpq_5QDim2aCVtTAQ
4qFvvFIhnINz&index=13 - Mundo Bita – (A Gente Cresce) 

 
2º) VOLTE AO TEXTO E FORME OS PARES DAS PALAVRAS DESTACADAS, QUE 
TERMINAM COM O MESMO SOM. 

3º) COMO NO TEXTO, AS FIGURAS ABAIXO REPRESENTAM VÁRIAS ETAPAS QUE 
UMA PESSOA PASSA DURANTE A VIDA. ENUMERE OS QUADRADINHOS DE 
ACORDO COM A ORDEM DE SEQUÊNCIA. 

Orientações: 

As respostas das questões 2 e 3 dependerão da compreensão que o/a estudante terá do 
texto. Para ajudar no acesso ao conhecimento que a letra da música trabalha, sugerimos 
mostrar para o/a estudante o vídeo acima com o clip legendado.  
Os/as estudantes surdos/as terão acesso através das imagens e, se estiverem 
alfabetizadas, lendo a legenda durante o clip, que é a mesma escrita do texto presente 
neste bloco. 
Os/as estudantes cegos/as ouvirão, e poderão conversar sobre o que entenderam da 
música. 
As demais crianças com deficiência intelectual ou neuromotora, com transtorno de 
espectro autista, além de ter acesso ao texto escrito com apoio de um adulto, assistirão 
ao clip da música, percebendo, inclusive a sonoridade das palavras e suas rimas, o que 
ajudará no entendimento das questões. 
O 2º quesito aborda o assunto de rima e para o/a estudante surdo/a o desenvolvimento 
da atividade será unicamente gráfica, uma vez que o recurso de tonicidade da palavra, 
aqui não se aplica e neste sentido, você deverá levar em consideração apenas a escrita 
da palavra. Portanto, deve-se focar no final parecido das palavras, que tenham as 
mesmas letras. 
Sugerimos escrever em folha à parte as palavras que rimam e misturar, para que os/as 
estudantes formem os pares, antes de escrever, caso tenha condição. 
No 3º quesito, que ainda continua tendo por base o texto inicial, solicita que se sequencie 
as fases da vida humana utilizando os números.  

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=AFN52hq7d7w&list=PLgeITpq_5QDim2aCVtTAQ4qFvvFIhnINz&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w&list=PLgeITpq_5QDim2aCVtTAQ4qFvvFIhnINz&index=13
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O vídeo a seguir está acessível em Libras, mas pode ser assistido por crianças com 
outras necessidades específicas e trata sobre o assunto abordado nesta parte inicial do 
bloco.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0P8lHiX4SKA - Fases da vida do ser humano 
em Libras (SAPS/CEMEA LIBRAS) 

Sugerimos o endereço abaixo, para que os/as estudantes possam aprender jogando 
sobre as fases da vida humana. Estudantes surdos/as, com transtorno do espectro 
autista, deficiência intelectual e neuromotora podem precisar de apoio no uso do mouse 
ou touchpad (notebook). E outras irão falar aonde colocar as figuras e um adulto ou 
irmão/ã mais velho/a darão esse suporte. 

O/a estudante, dependendo das suas formas de comunicação usuais, pode registrar suas 
repostas apontando para as figuras, indicando o que se pede; escrever com apoio de 
adulto, utilizar os números que vêm junto ao alfabeto móvel; utilizar a prancha de 
comunicação ou ainda verbalizar a resposta. 

O link a seguir apresenta uma sugestão que pode ser adaptada para a ajudar na 
compreensão do 2ºquesito. Poderá lhe trazer ferramentas para a preparação do 
conteúdo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gTaPJNLRqhY - Atividade Psicopedagógica: 
Surda\Sonora-F/V (Psicopedagogia, Autismo e Inclusão) 

 

4º) OBSERVE AS FOTOGRAFIAS DO ANTES E DEPOIS DA PRAIA DE BOA VIAGEM. 
EM SEGUIDA, ESCREVA TRÊS TRANSFORMAÇÕES QUE ACONTECERAM AO 
LONGO DO TEMPO. 

Orientações: 

Para os/as estudantes cegas, deve-se descrever as imagens para ela identificar as 
diferenças e responder. Mude o enunciado para: De acordo com a audiodescrição das 
imagens da praia de Boa Viagem, ontem e hoje, descreva as transformações que 
você percebeu. 

A atividade também pede por adaptações realizadas por cartões com a imagem e relevos 
da figura, o que permite que o/a estudante cego/a ou com baixa visão possam ser 
auxiliados na composição imagética de um cenário.  

Os/as estudantes surdos/as devem ser estimuladas a usarem Libras para descrever o que 
estão vendo e, se possível, escrever nas linhas as suas observações. 

Se o/a estudante não for alfabetizado/a, poderá verbalizar a resposta, mas é importante 
estimular que ela organize e registre suas hipóteses de escrita, até mesmo utilizando 
palavras isoladas ou pequenas frases. 

Dependendo da necessidade específica do/a estudante, podem ser circuladas nas fotos 
as diferenças encontradas, como no jogo dos 7 erros. 

 

5º) PERGUNTE A SEUS PAIS SE HOUVE MUDANÇAS NA RUA OU NO BAIRRO EM 
QUE VOCÊ MORA DESDE QUE NASCEU. FAÇA UM DESENHO DO ANTES E DO 
DEPOIS.  

Orientações: 

https://www.youtube.com/watch?v=0P8lHiX4SKA
https://www.youtube.com/channel/UC_RI5yKMO9wG84uEA30KHpg
https://www.youtube.com/watch?v=gTaPJNLRqhY
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Sugerimos baixar o app Google Street View, que pode voltar no tempo. Sendo assim, é possível 
ver as mudanças do seu próprio bairro, acompanhar o andamento de construções, ou 
visualizar antes e depois de lugares afetados por grandes tragédias naturais ou guerras, 
por exemplo. 

Os registros vão depender da condição apresentada pelo/a estudante. Podem desenhar, 
escrever, inclusive um texto se se for o caso. Sugerimos trabalhar com maquetes, 
topografia feitas com pequenas caixas de embalagens, animais, bonecos e carrinhos de 
brinquedo para representação da resposta à questão citada. 

Para os/as estudantes com altas habilidades que precisarão ampliar o conhecimento, é 
muito importante que sejam estimuladas suas habilidades, inclusive manuais (desenhos e 
confecção de materiais). Muitas gostam de desenhar com detalhes ou realizar mais 
pesquisas na internet.  

Nesse link abaixo, podemos ver a matéria sobre A inclusão de crianças superdotadas 
nas escolas e entender a importância de motivar os/as estudantes trabalhando de forma 
mais dinâmica e desafiadora. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Or3ft49fiAs  - Jornal Futura - Canal Futura 

 
6º) MARQUE UM X NO QUADRADINHO QUE MOSTRA O INSTRUMENTO COM O 
QUAL NÃO PODEMOS MEDIR O TEMPO? 

Orientações: 

Se for possível, providenciar para o/a estudante cego/a objetos que aparecem iguais aos 
dos desenhos para elas manusearem e darem a resposta.  
Essa atividade está acessível para a maioria dos/as alunos/as. A questão está no registro. 
Se o espaço for pequeno ou se o/a estudante tiver mobilidade reduzida, é interessante 
que ela verbalize e o adulto marque a resposta. 
 
7º) COM A AJUDA DE UM ADULTO, MARQUE NOS RELÓGIOS O QUE SE PEDE.  

Orientações: 

Essa atividade pode ser feita usando um relógio de brinquedo, ou um jogo virtual. 
Mas, os/as estudantes podem realizar um trabalho manual confeccionando um relógio 
com materiais simples e brincar colocando as horas, inclusive as solicitadas nesta 
atividade. 

Para facilitar a realização dessa atividade, sugerimos que os/as estudantes assistam o 
seguinte vídeo:  

Link - https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g - Como fazer um relógio para 
aprender a ler as horas (Hellokids).  

Alguns/as estudantes, como as cegas, as que tem mobilidade reduzida nos membros 
superiores, com transtorno de espectro autista ou transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade podem apresentar dificuldades para concretizar o trabalho, o que exigirá 
mais tempo e paciência por parte do adulto que os/as auxiliam. 

É importante conversar sobre o significado do relógio, qual sua importância social, para 
contextualizar a atividade com sua vida diária, enquanto aprende de forma lúdica. 

 

8º) OBSERVE O CALENDÁRIO E, EM SEGUIDA, RESPONDA ÀS PERGUNTAS.                             

https://www.youtube.com/watch?v=Or3ft49fiAs
https://www.youtube.com/watch?v=a8XkYXidD1g
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Orientações: 

 

Sugerimos estimular o/a estudante a aprender brincando com o jogo CALENDÁRIO 
MÁGICO, no link:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer   

Que traz os seguintes objetivos pedagógicos: 

 Reconhecer o calendário (dia, mês e ano) como fundamental no cotidiano das 
pessoas; 

 Relacionar e identificar as unidades de medida de tempo – dia, semana, mês e 
ano; 

 Construir a noção de contagem e sequência dos dias da semana, destacando a 
sucessão e a duração do tempo; 

 Estabelecer relação dos acontecimentos cotidianos entre o hoje, ontem e amanhã; 

Caso o/a estudante tenha baixa visão, o calendário deve ser ampliado ou, se possível, 
pegar um calendário maior que se tenha em casa para utilizar. Essa sugestão serve 
paro/a estudantes com outras necessidades específicas, pois é interessante terem acesso 
ao calendário usado pela família e ser conversado sobre sua utilidade no dia a dia.  

Você também poderá ampliar a atividade e construir um calendário mensal permanente 
com seu/sua estudante, dando a oportunidade de trabalhar rotina, antecipação da ação, 
organização de atividades do dia a dia, utilizando material de fácil acesso. 

Outras sugestões de vídeos para trabalhar com o conceito: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=znLKkn1wWRA – O que é? O que é? Calendário 
(Árvore do Saber) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OxkVMDUfgcE – Você sabia – História do 
calendário #10 (Flora SA) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9E-79xPaNOQ – Músicas e canções para 
crianças/Dias da semana/Vídeo musical infantil (Toobys Português) 

 

     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. 

           

http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=znLKkn1wWRA
https://www.youtube.com/watch?v=OxkVMDUfgcE
https://www.youtube.com/watch?v=9E-79xPaNOQ

