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      BLOCO DE ATIVIDADES 24 – 2º 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:   

LEIA O POEMA ABAIXO. 

1º) QUE PROFISSÕES SÃO CITADAS NO POEMA? 

2º) RESPONDA. 

a) VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE EXERCE UMA DAS PROFISSÕES CITADAS 
NO TEXTO?  

b) O QUE VOCÊ ACHA QUE ACONTECEU COM O MARINHEIRO DO POEMA 
PARA A CAMA DELE VIRAR MAR? 

3º) E VOCÊ, QUE PROFISSÃO QUER TER QUANDO CRESCER? 

Orientações: 

O professor e a família podem fazer dessa questão uma oportunidade para desenvolver o 
tema de maneira lúdica, brincando com o 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 
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importante é mostrar ao/à estudante de forma positiva as possibilidades que a vida lhe pode 
oferecer de atuar na sociedade e contribuir para que se torne um lugar melhor. 

Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivada/a a fazer ela mesma 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, 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_ho
me/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 

Para estudantes 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 

 

Atividade:   

4º) ESCREVA O NOME DAS PROFISSÕES REPRESENTADAS NAS IMAGENS ABAIXO 
DO JEITO QUE VOCÊ SOUBER. 

Orientações: 

Além das orientações sugeridas na questão anterior, é importante ressaltar que os 
estudantes surdos/as devem ser incentivados/as a aprender os nomes das profissões em 

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
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binghuo.magnifier.magnifyingglass
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Libras. Para tanto, além dos dicionários de Libras/Português já indicados, sugerimos o 
vídeo a seguir: 

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

Vídeo: Vídeo Aula - Libras "Profissões" - Rebeca Nemer 

Também reforçamos que alguns/algumas estudantes podem necessitar de apoio visual 
para fazer o registro escrito. Isso pode ser feito através da confecção de cartões simples 
como nos modelos 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. 

Seguem endereços para você criar seu próprio material, professor/a: 
 

 
 
 
 
 
Link da fonte em Libras:   
https://br.maisfontes.com/libras-
2019regular?auth=473ba1f32bfcdcebbae4a5cd4b9cb0f871d324eefb00d4682b92a812bc9
03077&download=true&token=14e946a70da709d8400ed96488bc3c86  
 
Link da fonte em Braille: 

Descrição das imagens: dois cartões em formato retangular, contendo cada um as figuras de 
homens exercendo uma profissão (cozinheiro e dentista), o nome da profissão em Português 
escritos em letra maiúscula de imprensa, em alfabeto datilológico e em Braille. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iM876hIjpYw
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
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https://br.maisfontes.com/braille-
aoe?utm_source=similar&utm_campaign=internal&utm_medium=internal&utm_content=br
aille-aoe 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SrLy_blX3Gg   
Vídeo: Ensinando a instalar as fontes 

 

Atividade:   

5º) LOCALIZE OS NOMES DAS PROFISSÕES NO CAÇA-PALAVRAS E PINTE AS 
PALAVRAS ENCONTRADAS. 

6º) COM AJUDA DE ALGUÉM DA SUA CASA, ESCREVA O NOME E A PROFISSÃO 
DAS PESSOAS DA SUA FAMÍLIA.  

 

Orientações: 

A atividade 5 não é acessível para estudantes cegos/as, e pode ser inapropriada para 
alguns autistas ou estudantes com déficit intelectual devido a questões de cognição, 
envolvendo a perpecção visual, que precisam ser trabalhadas em etapas menores, como 
reconhecer uma palavra por vez sem estar misturada a outros sinais gráficos que dificultam 
a visualização do todo. 

Sendo assim, sugerimos que seja trabalhada a escrita das palavras da questão, utilizando 
alguma das estratégias indicadas anteriormente. Também é possível destacar como as 
pessoas com deficiência podem exercer todas essas profissões com a ajuda das 
tecnologias assistivas e dos educadores e terapeutas, pois essa é  uma garantia que é dada 
pelas leis de nosso país. 

A tabela da questão 6 também pode ser construída utilizando-se cartões com as palavras 
escritas previamente para o/a estudante fazer a leitura e classificação.  

 

Atividade:   

7º) RELACIONE AS PALAVRAS DE ACORDO COM AS PROFISSÕES, UTILIZANDO OS 
NÚMEROS ABAIXO.   

Orientações:  

Sugerimos organizar as palavras do mesmo campo semántico em uma coluna apenas para 
melhor entendimento e classificação por parte dos/as estudantes com deficiência intelectual 
e os/as estudantes cegos/as que farão a leitura da questão através de outra pessoa ou 
leitor de telas. 

gelo tecido estudante melodia 

refresco linha caderno canção 

sabor agulha caneta microfone 

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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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 professor 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: 

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:   

8º) RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO. 

a) UM PADEIRO TRABALHA 4 HORAS POR DIA, DURANTE 6 DIAS DA SEMANA. 
QUANTAS HORAS ELE TRABALHA POR SEMANA? 

b) CAMILA VENDE PRODUTOS DE BELEZA PELA INTERNET. ELA TEVE 4 
PEDIDOS. O PRIMEIRO PEDIDO É DE 15 PRODUTOS, O SEGUNDO PEDIDO É 
DE 23 PRODUTOS, O TERCEIRO PEDIDO É DE 18 PRODUTOS E O QUARTO 
PEDIDO É DE 8 PRODUTOS. QUANTOS PRODUTOS DE BELEZA CAMILA 
PRECISA ENTREGAR PARA ATENDER OS 4 PEDIDOS DE SEUS CLIENTES? 

 

Orientações:  

O jogo a seguir é muito simples, pode ser confeccionado facilmente pela família com o/a 
estudante usando materiais reciclados, e é de grande ajuda para a realização das continhas 
de adição com reserva: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4OGtyQeJG4s 

Vídeo: 2º Ano B e o Jogo da Adição e Subtração – Escola Educarte 

O vídeo a seguir também pode ajudar muito, pois ensinar como adicionar usando o jogo 
“nunca dez” com material dourado, que pode ser substituído por tampinhas de garrafa PET 
e palitos de picolé (para representar as barras da dezena): 

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

sorvete molde quadro música 

 tesoura escola  

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
https://www.youtube.com/watch?v=4OGtyQeJG4s
https://www.youtube.com/watch?v=pVbeEgGTwmg
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Vídeo: Jogo do Nunca Dez – EEEC SCHEILA 

 

        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. 

           


