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      BLOCO DE ATIVIDADES 24 - 4º 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) De acordo com a história em quadrinhos, desde quando existe o trabalho? 

2º) No primeiro quadrinho, o período histórico é o mesmo dos demais? Justifique a 
sua resposta. 

3º) A partir do trabalho, quais necessidades podem ser atendidas?  

Orientações:   

É importante que o adulto auxilie os/as estudantes com deficiência e/ou estudantes que 
apresentem dificuldades na leitura da história em quadrinhos. 

Para o/a estudante cego/a se faz necessário que seja feita a audiodescrição das imagens 
da história proposta. Deve-se também estimular uso de leitores de telas, tanto para 
celulares como para computadores. Caso o/a estudante ainda não faça uso, é importante 
que o adulto faça a leitura do texto e das questões. 

Essa atividade solicita as respostas das questões de  forma escrita, mas elas também 
poderão ser respondidas através da escrita Braille, em Libras, de forma oral, ou mesmo 
através do uso de pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital) 
Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e Discussão 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – ANOS INICIAIS/2020 
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está disponível no catálogo games e sites assistivos que pode ser baixado no 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.digitar 

O/A estudante deve ser incentivado/a fazer sozinho/a o registro com auxílio de tecnologias 
assistivas (engrossadores de lápis, auxílio ópticos e não ópticos, órteses funcionais, 
facilitador palmar, jogos e aplicativos, etc.).  

Sugerimos o vídeo que está no link abaixo, para ampliação do conhecimento a cerca do 
conteúdo proposto neste bloco de atividades, se faz necessário que seja feita a 
acessibilidade em Libras como também a audiodescrição do mesmo. O/A professor/a do 
Atendimento Educacional Especializado poderá fazê-lo, ou solicitar o apoio da Gerência de 
Educação Especial para promoção da acessibilidade comunicacional. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KndJwK5RaDk  

Vídeo: O Trabalho no Brasil  – Professora Vilma Ribeiro. 

Atividade:  

4º) Agora é a sua vez! Qual o trabalho que você sonha em realizar quando for adulto? 
Pesquise sobre essa profissão e escreva nas linhas a seguir. 

Orientações:  

É sempre bom levar em consideração as orientações dadas anteriormente, como também 
promover ampla participação oportunizando condições de realização das atividades por 
todos. 

Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas 
em tamanho adequado à sua percepção visual, além de utilizar os auxílios ópticos, não 
ópticos, eletrônicos e digitais que se fizerem necessários. Um aplicativo simples que pode 
ajudar é a Lupa para Android (que já foi indicado e informado em Blocos anteriores suas 
potencialidades enquanto tecnologia assistiva). 

Para estudantes com deficiência intelectual, ou estudantes que não oralizem, pode ser 
executada esta atividade através de pesquisa de imagens relacionadas à profissão 
desejada. 

 

Atividade:  

5º) As profissões podem ser exercidas em diferentes espaços (rural, urbano, ou 
mesmo nos dois). Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando 
o tipo de espaço onde o trabalho dos profissionais pode ser realizado.  

Orientações:   

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar
https://www.youtube.com/watch?v=KndJwK5RaDk
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Para favorecer a aprendizagem e oportunizar a realização da atividade essa atividade 
poderá ser adaptada para cartão respostas onde os estudantes poderão apresentar os 
cartões associando aos espaços que forem questionados (Rural ou Urbano). 

 

               

Mais um vez lembramos a necessidade de verificar as alternativas comunicacionais 
adequadas a cada estudante, como já indicado no início deste bloco. 

Estimule o enriquecimento vocabular dos sinais em Libras dos estudantes através do vídeo 
abaixo que apresenta várias profissões: 

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

Vídeo: Vídeo Aulas - Libras “Profissões” – Rebeca Nemer.  

 

Atividade:   

6º) É muito importante trabalhar, mas na idade certa. Você está na fase de ir à escola 
para estudar e se preparar para escolher, quando adulto, a profissão que desejar. 
Infelizmente, podemos encontrar em nosso país muitas crianças trabalhando e que 
estão fora das escolas.  

Observe o texto a seguir e responda às questões. 

a) Qual o quantitativo total de crianças que realizam o trabalho doméstico e o infantil? 

b) De que outra forma podemos registrar o número 1,044 milhão? 

c) Qual a diferença entre a quantidade de crianças que exercem o trabalho doméstico 
e o infantil? 

d) Escreva os números que aparecem no gráfico por extenso. 

Orientações:  

É importante considerar todas as orientações dadas até este momento, assim como, 
devemos estimular os estudantes cegos/as o uso de leitores de telas para celulares Google 
Talk Back – para celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último está 
disponível no link indicado anteriormente do Site do Portal da Educação. Caso o/a 
estudante não faça uso dos leitores de telas torna-se necessário que um adulto faça a 
leitura do enunciado das questões. 

Professor/a é muito importante que sejam utilizado materiais concretos com os estudantes 
autistas, surdos, com deficiência intelectual, pois isto contribuirá para a compreensão do 
conteúdo trabalhado, é importante que os estudantes cegos/as possam manipular para 
desenvolver sua percepção sensorial e identificação das quantidades. Sugerimos aqui o 

Descrição da imagem: Figura composta de quatro tipos de profissões: agricultor, mecânico, médico, 
motorista de trator e aviador. Cada um dos homens se encontram em seus ambientes de trabalho. 

https://www.youtube.com/watch?v=iM876hIjpYw
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uso do material dourado sustentável que pode ser confeccionado com borracha EVA, 
papelão, de contas, etc. 

Indicamos a leitura do texto que está no link a seguir: 

Link: https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/ 

Como confeccionar seu próprio Material Dourado – Matematicando.net.br 

Outro material muito bom pra trabalhar cálculos matemáticos é o soroban, que normalmente 
é utilizado por pessoas cegas, mas que contribui muito na aprendizagem de todos os 
estudantes.  

Sugerimos a leitura do texto:  

Link: http://www.bengalalegal.com/soroban 

Soroban: calculadora para pessoas com deficiência visual – Bengala Legal. 

Sugerimos que a letra “d” desta questão seja completamente adaptada para o/a estudante 
cego/a, pois ela é solicitada de forma não é inclusiva. 

 

Atividade:  

7º) Pesquise ou pergunte a alguém da sua família e responda às questões. 

a) Por que as vacinas são importantes? 

b) Quais vacinas você já tomou?  

c) Quais profissionais desenvolvem ações na área da saúde de combate a doenças 
como a COVID-19? 

d) Mesmo não sendo da área da saúde, que outros profissionais também contribuem 
para o controle da propagação desse vírus? 

e) Você conhece alguém que teve COVID-19? Quais os sintomas? 

Orientações:   

Professor/a considere as orientações dadas do 1º ao 3º quesito também para as questões 
apresentadas neste.  

Utilize também jogos educativos para trabalhar o tema. Sugerimos o jogo:  

PREVENÇÃO CORONAVÍRUS que está no link:  

Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/  

Também pode ser confeccionado em cartolina ou papelão. Este jogo de tabuleiro sobre a 
COVID-19 é uma ótima opção pra integrar a família, para jogar/brincar e aprender junto 
com os estudantes. Veja o link abaixo: 

Link: 

https://www.feevale.br/acontece/noticias/jogo-de-tabuleiro-ensina-sobre-o-coronavirus-de-
maneira-ludica 

vídeo: Combatendo o Coronavírus/ a COVID 19) - Universidade FEEVALE. 

 

Atividade:  

https://matematicando.net.br/como-construir-um-material-dourado/
http://www.bengalalegal.com/soroban
http://www.escolagames.com.br/jogos/prevencaoCoronavirus/
https://www.feevale.br/acontece/noticias/jogo-de-tabuleiro-ensina-sobre-o-coronavirus-de-maneira-ludica
https://www.feevale.br/acontece/noticias/jogo-de-tabuleiro-ensina-sobre-o-coronavirus-de-maneira-ludica
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8º) Observe o gráfico a seguir que mostra a diferença salarial em função da cor da 
pele. Em seguida, leia as afirmativas e escreva (F) para as falsas ou (V) para as 
verdadeiras. 

Orientações:  

Professor/a, avalie as orientações já mencionadas e as leve em conta também para a 
realização desta atividade, pois este tipo de atividade poderá gerar dificuldades para 
estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores. Por tanto, considere que a 
mesma possa ser respondida de várias formas escritas, oral, Libras, Braille ou com uso de 
pranchas de comunicação como já foi mencionado anteriormente. 

 

     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. 

 

 

 

           


