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     ATIVIDADE GRUPO IV E GRUPO V 
 

Atividade: 
 
Olá professores! 
 
Trabalho legal 

Que tal conhecer e desenhar alguns profissionais? 

Nesta atividade, converse com as crianças sobre as diferentes profissões e a 

importância delas para a comunidade.  Conte para a criança sobre seu dia a dia no 

trabalho e suas atribuições. Explique a importância do trabalho para obter dinheiro 

e outras realizações. 

Para essa atividade, indicamos assistir ao vídeo da Vila Sésamo Desafio do Elmo, 

acessando o link https://youtu.be/RGRqD-JjqHE 

 

Depois, conte um pouco sobre as profissões da família e solicite à criança fazer um 

desenho com algumas pessoas e suas profissões! Se desejar, pode pedir que 

desenhe os objetos que alguns profissionais utilizam em seu trabalho.  

Se puder, escreva o nome de cada figura que a criança fez.  

 
Orientações:  
 

como sabemos, o transtorno do espectro autista (TEA) tem como um dos pilares, 

dificuldades na comunicação social, portanto orientamos que o vídeo proposto na 

atividade não seja usado com este público, pois o personagem Elmo refere-se a ele 

mesmo na terceira pessoa. 

Deixaremos aqui duas sugestões de vídeos educativos sobre profissões do “Quintal da 

Cultura”, e logo em seguida, temos a sugestão de dois artigos esclarecedores sobre os 

diferentes aspectos da comunicação no TEA e a técnica da aprendizagem sem erro. 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  
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Conversar com as crianças sobre as diversas profissões e sua importância para a 

sociedade, desperta a curiosidade delas em relação às profissões de sua família e 

incentiva a valorização e o respeito às demais profissões. 

https://youtu.be/RGRqD-JjqHE
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=VB0XXKvalHs 
Vídeo: Quintal da Cultura - Minha profissão é... 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OGCKgLkEkt8 
Vídeo: O que você quer ser quando crescer? | Quintal da Cultura 
 

Tismoo Biotecnologia: Os diferentes aspectos da comunicação da pessoa com TEA 

Link:https://medium.com/tismoo-biotecnologia/os-diferentes-aspectos-da-
comunica%C3%A7%C3%A3o-da-pessoa-com-tea-7281247336a7 
 
Grupo Conduzir Intervenção Comportamental: A técnica Aprendizagem Sem Erro 
Link: https://www.grupoconduzir.com.br/tecnica-aprendizagem-sem-erro/ 

 

Sugerimos que com as crianças surdas possam ser trabalhados os sinais da Libras 
referentes a algumas profissões. No link abaixo há uma sugestão de vídeo aula ensinado 
alguns destes sinais. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iM876hIjpYw 
Vídeo: Vídeo Aula - Libras "Profissões" Rebeca Nemer 
 
Orientamos o uso de engrossadores e/ou adaptadores de lápis para as crianças com 

mobilidade reduzida nos membros superiores, também há a opção de utilizar o aplicativo 

Desenhar (Paint Free), que se encontra no nosso catálogo de Games e Sites Assistivos. 

 

Link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ternopil.fingerpaintfree&hl=pt&gl=US 

 

Indicamos para as crianças cegas terem a oportunidade (na medida do possível) de 

manipular objetos relacionados a algumas profissões e que o adulto possa descrever de 

forma clara e objetiva dúvidas e questionamentos da criança sobre as profissões e os 

utensílios relacionados à mesma (os que surgirem na vivência da atividade). Para 

registrar, a criança pode utilizar modelagem. Segue abaixo, mais uma dica de receita de 

massa de modelar caseira, desta vez uma massa fofinha feita com trigo. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NPJAvRLg8PE 

Vídeo: Massinha de modelar de farinha de trigo – Diy Ideas 

 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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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