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      BLOCO DE ATIVIDADES 07 – 2º ANO 
 

Atividade: A história “Pedro e Tina – uma amizade muito especial”, do autor 
Stephen Michael. Para ouvir a história, acesse o link 
https://www.youtube.com/watch?v=-nVttBThgAI 

1. O que Pedro e Tina construíram juntos? 

2. O que você aprendeu de mais legal com um (a) amigo (a)? 

Orientações: Professora pra estudantes Surdos, temos o mesmo vídeo indicado acima, 
replicado neste link, a história já está acessível: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNqBSLZanU (Pedro e Tina – Uma amizade muito 
especial – Libras- Prô  Silvinha Ramalho. 
Para o estudante Cego é importante que o professor do Atendimento Educacional 
Especializado – AEE ou o adulto que acompanha a atividade faça a audiodescrição do 
vídeo. Para a execução da atividade sugerimos que a criança seja estimulada desde o 
início de sua escolarização a usar leitores de Tela para computadores e/ou para celulares 
(GOOGLE TALK BACK – para celulares com sistema Android) e computadores (NVDA), 
este último está disponível no link abaixo. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 
É interessante ampliar o vocabulário dos sinais de Libras com todos os estudantes, para 
isto, sugerimos os aplicativos HAND TALK/LIBRÁRIO ambos estão disponíveis no 
catálogo games e sites assistivos do Portal da Educação no Link já indicado. 
 
Como os estudantes estão em processo de alfabetização, sugerimos que esta atividade 
seja respondida em várias possibilidades (Libras, Braille, oralmente, através de pranchas 
de Comunicação Alternativa aumentativa), não só a escrita.  
Lembramos sempre que as imagens REAIS favorecem a todos os estudantes com as 
mais variadas habilidades cognitivas no reconhecimento da mesma e favorece a 
aprendizagem de todos os estudantes. 
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Atividade: 3. Qual o nome do (a) amigo (a) que você mais sente falta nesse período 

sem ir à escola? 

Orientações: Professor essa atividade poderá ser respondida não só da forma escrita (e 

para esta forma poderá ser utilizado vários tipos de apoio, alfabeto móvel, fichas com os 

nomes dos colegas),assim como, através de fotos a serem selecionadas no próprio 

celular e enviada como resposta, uso de pranchas de Comunicação Alternativa 

Aumentativa (tradicionais ou digitais – já indicadas em blocos de atividades anteriores), 

uso de computadores para digitação do nome do colega através do auxílio de várias 

tecnologias assistivas, escrita Braille, Libras, professor pode-se utilizar também o 

aplicativo AUTAPP AUTISMO, que está disponível no catálogo games e sites já indicado 

o endereço eletrônico anteriormente e de forma gratuita. O adulto poderá colaborar 

enviando ao (a) professor (a) a resposta selecionada pela criança, assim você contribui 

para que todos os estudantes tenham a possibilidade de ser participante ativo na 

atividade proposta. 

 

Atividade: 4. Faça um lindo desenho, representando o que é a amizade. Não se 

esqueça de colorir! 

Orientações: Essa atividade também poderá ser respondida através da oralidade, escrita 
Braille, Libras ou ainda através de Pranchas alternativas aumentativas tradicionais ou 
digitais (FALAÊ, FALAFÁCIL, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, AUTISMO IMAGEM E 
DISCUSSÃO, LIVOX, DESENHAR/PAINT FREE). 

 

 

 
 
 
     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. 
 
 
 
  
 

           


