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      BLOCO DE ATIVIDADES 24 – 1º ANO  

 

TRABALHO E PROFISSÕES 

 

Caro/a Professor/a, 

Neste bloco de atividades teremos a oportunidade de explorar um tema de fundamental 
importância para as pessoas com deficiência. O direito ao trabalho está previsto no Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 13.146/2015, como também faz parte da 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (PCD), da qual o 
Brasil é signatário. Mas o mercado de trabalho para essas pessoas ainda enfrenta muitos 
desafios.  

O primeiro artigo da lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96 – diz que a educação 
escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais, sendo que a 
qualificação para o trabalho é uma das finalidades da Educação. Logo, o público-alvo da 
Educação Especial também deve ter a oportunidade de refletir e aprender sobre suas 
possibilidades de inserir-se no mercado de trabalho, e deve ser incentivado a isso, tanto 
através da instrumentalização que a Educação pode lhe dar através do conhecimento, quanto 
pela orientação socioemocional necessária para entender-se como sujeito ativo e capaz de 
contribuir como força de trabalho para a sociedade. 

Esperamos que essas atividades permitam plantar sementes e tecer sonhos que venham a 
motivar seus estudantes para uma vida de realizações! 

 

Atividade:   

1º) VAMOS COMEÇAR COM ADIVINHAS. O QUE É, O QUE É? EU PERGUNTO E VOCÊ 
RESPONDE. VOU AJUDAR UM POUQUINHO. AS RESPOSTAS ESTÃO NO LIVRINHO. 

  COZINHEIRA          LAVADEIRA          JARDINEIRO          MOTORISTA 

Orientações: 

Uma alternativa acessível é utilizar também cartões com imagens dos profissionais citados na 
questão para respondê-la, sendo que o/a estudante seleciona o cartão com a resposta certa 
após o adulto ler a pergunta. No momento de fazer o registro da resposta o/a estudante pode 
utilizar um apoio visual, ou seja, olhar para um modelo da palavra escrita para reproduzi-la. 

É importante utilizar a oportunidade para trabalhar a grafia em Braille com os/as estudantes 
cegos/as e o vocabulário em sinais de Libras com os/as estudantes surdos/as. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iM876hIjpYw  

Vídeo: Profissões em Libras - Sinais 

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=iM876hIjpYw
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O/A estudante deve ser incentivado/a fazer sozinho/a o registro com o auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, órteses funcionais, 
facilitador palmar, tesouras adaptadas, jogos e aplicativos,  etc.), mas quando isso não for 
possível, ela pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, sinais familiares, Braille ou 
comunicação alternativa, e o adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por meio de 
áudio, fotos, vídeos, etc., com a ajuda de tablets e celulares, da forma que for mais fácil para 
o/a estudante se expressar. 

Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as é o uso de cartões 
com imagens, ou as pranchas de comunicação alternativa, tanto as pranchas físicas (cartões 
impressos), como as pranchas de comunicação digital como Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me 
Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão, cujas descrições estão disponíveis no 
catálogo games e sites assistivos, que pode ser baixado no site do Portal da Educação 

Link: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/
este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  

Estudantes cegos/as devem ser incentivados a usar leitores de tela o mais cedo possível, 
simultaneamente ao processo de letramento. Para informações sobre leitores de tela, texto e 
OCR, essas são algumas sugestões de aplicativos para computador e celular sobre os quais 
o professor e a família podem se informar: 

 Seis Leitores de Tela para Seu Computador 

 Descubra como os Cegos utilizam smartphones e tablets 

 Os dez melhores aplicativos para extrair textos de imagens e fotos 

 Aplicativos que leem em voz alta 

 QR Code como recurso de acessibilidade 

  

Atividade:   

 

2º) COMPLETE OS NOMES DAS PROFISSÕES, ESCREVENDO, NOS QUADRADINHOS, 
AS LETRAS QUE FALTAM.  QUANDO DESCOBRIR, ESCREVA O NOME DE CADA 
PROFISSÃO.   

Orientações: 

Alguns estudantes podem precisar de apoio visual para realizar a atividade, o que pode ser 
feito como no modelo abaixo. As inscrições em Braille sugeridas devem ter as marcas dos 
pontos destacadas em relevo com tinta dimensional, bolinhas de EVA, sementes, lantejoulas 
ou outro material que permita a identificação tátil.  

Segue exemplo e endereços para você criar seu próprio material, professor/a: 

CADA PESSOA QUE TRABALHA NA NOSSA ESCOLA É UM PROFISSIONAL QUE 
EXERCE VÁRIAS FUNÇÕES. VOCÊ SABE A PROFISSÃO DAS PESSOAS QUE 
TRABALHAM NA SUA ESCOLA? 

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://oampliadordeideias.com.br/6-leitores-de-tela-para-seu-computador/
https://cta.ifrs.edu.br/descubra-como-os-cegos-utilizam-smartphones-e-tablets/
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2017/03/os-10-melhores-aplicativos-para-extrair-textos-de-imagens-e-fotos.html
https://33giga.com.br/aplicativos-que-leem-em-voz-alta/
https://www.youtube.com/watch?v=43UEJAj6XPI
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Link da fonte em Libras:   

https://br.maisfontes.com/libras-
2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903
077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86  

Link da fonte em Braille: 

https://br.maisfontes.com/braille-
aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braill
e-aoe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg   

Vídeo: Ensinando a instalar as fontes 

 

Atividade:   

 

3º) DESEMBARALHE AS LETRAS A SEGUIR E DESCUBRA O NOME DESSE 
PROFISSIONAL. 

a) DESENHE O/A SEU/SUA PROFESSOR(A) E ESCREVA O NOME DELE/DELA ABAIXO 
DO DESENHO. 

Orientações: 

Sugerimos as mesmas orientações da questão anterior. Além disso, destacamos que ao invés 
de desenhar o estudante pode fazer um texto, um poema, uma colagem, fotografia, um bilhete 
escrito com tecnologia assistiva, etc., de acordo com as possibilidades que lhe sejam mais 
acessíveis. 

O adulto também pode utilizar um alfabeto móvel (convencional ou em Braille) com as letras 
recortadas e coladas para auxiliar o/a estudante na escrita do nome do professor. 

 

EXISTE UM PROFISSIONAL NA ESCOLA QUE ESTÁ SEMPRE COM VOCÊ. QUE 
BRINCA, QUE CANTA, QUE CONTA HISTÓRIA, QUE ENSINA E QUE AJUDA 
VOCÊ NAS ATIVIDADES.  

VOCÊ JÁ SABE SOBRE QUEM ESTOU FALANDO? 

Descrição da imagem: Cartão retangular, contendo a figura de um porteiro, a palavra em 

Português em letra maiúscula de imprensa, em alfabeto datilológico e em Braille. 

 

https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/libras-2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc903077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://br.maisfontes.com/braille-aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=braille-aoe
https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg
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Atividade:   

4º) LIGUE AS IMAGENS AOS NOMES CORRESPONDENTES. 

VOCÊ SABIA QUE COM O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA MUITAS 
PROFISSÕES DEIXARAM DE EXISTIR?  COM O PASSAR DO TEMPO HOUVE A 
MODERNIZAÇÃO E OUTROS TIPOS DE TRABALHO E PROFISSÕES FORAM 
SURGINDO. 

 

AS IMAGENS ABAIXO MOSTRAM ALGUNS TRABALHOS E PROFISSÕES QUE NÃO 
EXISTEM MAIS. CONVERSE COM ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA PARA SABER SE ELE OU 
ELA CONHECEU ALGUNS DESSES PROFISSIONAIS. 

ACENDEDOR DE POSTE                         LEITEIRO 

DATILÓGRAFA       TELEFONISTA 

5º) PERGUNTE AOS SEUS FAMILIARES SE ELES CONHECEM ALGUMA OUTRA 
PROFISSÃO OU TRABALHO QUE NÃO EXISTE MAIS.  ESCREVA, NO ESPAÇO ABAIXO, 
A RESPOSTA QUE ELES DEREM DA MANEIRA QUE VOCÊ SOUBER. 

Orientações: 

Além das orientações anteriores também é possível destacar como as pessoas com 
deficiência podem exercer todas essas profissões com a ajuda das tecnologias assistivas e 
da ajuda de educadores. 

Bailarino/a: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mCKAXEddu4c 
Vídeo: Arte da inclusão: pessoas com deficiência visual aprendem ballet através do toque – 
TVT 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=z7BGCYYb-fE  
Vídeo: Ballet com Deficientes - Andrea 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SNRFDkKEqhk  
Vídeo: Tamara - Curta Metragem ( Legenda em Português) – Surdo para Surdo 

Patinador/a 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ziDnH4jid-M  
Vídeo: Patinadora amputada Reportagem patinação deficiência (amputação) - Vitória Fraga 
Machado Para Snowboard Amputada 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=R5lkWhxd90Q 

Vídeo: Fernanda Honorato entrevista a patinadora cega Bia Santana – Programa Especial 

 

VOCÊS GOSTAM DE FAZER ATIVIDADES ESPORTIVAS E DANÇAS?  

AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM ESPORTES E DANÇAS TAMBÉM SÃO 
PROFISSIONAIS! 

https://www.youtube.com/watch?v=mCKAXEddu4c
https://www.youtube.com/watch?v=z7BGCYYb-fE
https://www.youtube.com/watch?v=SNRFDkKEqhk
https://www.youtube.com/watch?v=ziDnH4jid-M
https://www.youtube.com/channel/UCX6Kv0svRrP2zUgGqHLxIZw
https://www.youtube.com/channel/UCX6Kv0svRrP2zUgGqHLxIZw
https://www.youtube.com/watch?v=R5lkWhxd90Q
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Jogador/a: 

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

Vídeo: Menino supera deficiência auditiva e vive sonho de se tornar jogador de futebol – 
Inspire Inspire 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P02zv3sQE4I 

Vídeo: Veja lances do jogador de basquete em cadeiras de rodas Gustavo Villafañe – TV 
BrasilGov 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J7omlF3hRQk 

Vídeo: Futebol de cinco, para deficientes visuais – TV JC 

Corredor/a: 

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

Vídeo: Atletismo para pessoas com deficiência - kalebeps 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZIIGKnqajN0  

Vídeo: Conheça a atleta que é esperança de medalha no atletismo das Paraolimpíadas – 
Jornal da Record 

 

Atividade:   

YOUTUBER, CIENTISTA DA COMPUTAçÂO 

6. PERGUNTE AOS SEUS FAMILIARES SE ELES CONHECEM ALGUMA OUTRA 
PROFISSÃO NOVA OU TRABALHO QUE SURGIU COM A EVOLUÇÃO DOS TEMPOS E 
DA TECNOLOGIA.  ESCREVA, NO ESPAÇO ABAIXO, A RESPOSTA QUE ELES DEREM 
DA MANEIRA QUE VOCÊ SOUBER. 

Orientações:  

O/A professor/a e a família podem aproveitar essa questão para falar sobre como antigamente 
as pessoas com deficiência viviam durante toda a sua vida dependentes da família ou da 
caridade das igrejas e da sociedade, mas que de um tempo para cá, as pessoas com 
deficiência vêm sido inseridas no mercado do trabalho, e hoje existem leis que asseguram 
esse direito, de modo que é possível ter deficiência, ter uma profissão e exercê-la com 
independência. Adequando o tema ao entendimento do/a estudante, deve-se incentivar a 
escolher sem medo a profissão que  deseja, pois com a evolução dos tempos e da tecnologia, 
hoje é possível que as pessoas com deficiência se realizem profissionalmente. Inclusive, 
algumas profissões modernas, como youtuber e influencer, são bastante inclusivas. 

Sugerimos também que o/a professor/a e a família leiam a cartilha abaixo sobre a inclusão da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, com orientações sobre direitos legais e as 
maneiras de agir com esses profissionais em seus empregos: 

 

AGORA VAMOS CONHECER ALGUMAS PROFISSÕES QUE SURGIRAM COM A 
EVOLUÇÃO DOS TEMPOS E A TECNOLOGIA. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQJnieXoUvo
https://www.youtube.com/watch?v=P02zv3sQE4I
https://www.youtube.com/watch?v=J7omlF3hRQk
https://www.youtube.com/watch?v=AMVVzRuuZBA
https://www.youtube.com/watch?v=ZIIGKnqajN0
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Link: 

https://www.cti.org.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Cartilha-Inclus%C3%A3o-de-
Pessoas-com-Defici%C3%AAncia-no-Mercado-de-Trabalho-Colaborador.pdf 

 

Atividade:  

TODO PROFISSIONAL PARA EXERCER SUA FUNÇAO UTILIZA OBJETOS 
ESPECÍFICOS. 

7º) RELACIONE O NOME DO PROFISSIONAL AO INSTRUMENTO UTILIZADO POR ELE 
PARA EXERCER A SUA PROFISSÃO. 

Orientações:  

O adulto pode selecionar objetos que tem em casa para que o/a estudante faça essa 
associação com objetos concretos, o que torna a atividade mais inclusiva.  

Por exemplo: 

 Utensílios de cozinha – cozinheiro/a 

 Utensílios de limpeza – faxineiro/a 

 Utensílios de escritório – secretário/a 

 Artigos esportivos – atleta 

 Materiais escolares – professor/a 

 Animais de pelúcia – veterinário/a 

 

Atividade:   

VAMOS BRINCAR DE RIMAR? LEMBRE-SE QUE RIMAS SÃO OS SONS IGUAIS 
QUE APARECEM NA ÚLTIMA SÍLABA DAS PALAVRAS. 

8º) LIGUE AS PROFISSÕES QUE RIMAM. 

Orientações:  

A questão não é adequada para estudantes surdos, uma vez que não há nenhuma pista 
gráfica para que este possa perceber o conceito de rima pela terminação da palavra. 
Sugerimos que sejam trabalhados os sinais de Libras para as profissões com os vídeos e 
aplicativos sugeridos anteriormente.  

 

Atividade:   

VAMOS BRINCAR DE ADIVINHAS? 

9. LEIA O POEMA E CIRCULE OS NOMES DE PROFISSÕES QUE ENCONTRAR. 

Orientações:  

Como já orientado anteriormente, o/a estudante cego/a pode responder à questão oralmente. 
O/A estudante surdo/a deve ser incentivado/a em compreender os textos e se expressar com 
o uso da Língua Brasileira de Sinais. Nesse caso, ele pode ser incentivado/a para criar 

https://www.cti.org.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Cartilha-Inclus%C3%A3o-de-Pessoas-com-Defici%C3%AAncia-no-Mercado-de-Trabalho-Colaborador.pdf
https://www.cti.org.br/site/wp-content/uploads/2019/03/Cartilha-Inclus%C3%A3o-de-Pessoas-com-Defici%C3%AAncia-no-Mercado-de-Trabalho-Colaborador.pdf
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sentenças simples em Libras usando os sinais das profissões: “Padeiro faz pão, a cozinheira 
cozinhou o feijão, a professora pegou o livro, a costureira fez o vestido, etc.”. Caso a família 
não saiba Libras e não tenha acesso a um intérprete, pode utilizar um dos dicionários de 
Libras-Português como Hand Talk, Librário, Rybená, Vlibras que estão no catálogo de 
Games e Sites Assistivos mencionado na questão 1. 

 

Atividade:   

10º) E VOCÊ, EM QUE PROFISSÃO IMAGINA TRABALHAR QUANDO FOR ADULTO? 
ESCREVA A SUA RESPOSTA NO ESPAÇO ABAIXO.   

Orientações:  

O/A professor/a e a família podem fazer dessa questão uma oportunidade para desenvolver 
o tema de maneira lúdica, brincando com o/a estudante da profissão que ele admira ou, caso 
não tenha ainda uma preferência, fazendo um pequeno teatrinho de algumas profissões. 
Podem-se usar roupas e acessórios para tornar a brincadeira mais envolvente, mas o 
importante é mostrar ao/à estudante de forma positiva as possibilidades que a vida pode 
oferecer-lhe de atuar na sociedade e contribuir para que ela se torne um lugar melhor. 

 

      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. 

           


