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      BLOCO DE ATIVIDADES 28 – 2º ANO 
 
Atividade:  
LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDA. 
1º) O CARTAZ TEM A FUNÇÃO DE 
Orientações:   
É importante que outras formas de registrar além da escrita seja considerada para a 
realização da atividade. O adulto deverá fazer descrição das imagens e/ou audiodescrever 
para o/a estudante cego/a.  
Poderá ser utilizado o vídeo indicado para conhecer um pouco mais sobre o Gênero Textual: 
Cartaz.   
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HBHUtqNXEJs&feature=youtu.be 
Vídeo: Gênero Textual Cartaz 2º ano) – Thaiane Lima de Oliveira.  
Se faz necessário a audiodescrição das imagens do vídeo para o/a estudante cego/a, como 
também, a acessibilidade em Libras. O indicativo aqui é que o/a professor/a do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE faça a acessibilidade, caso isto não seja possível, poderá 
ser solicitado a Gerência de Educação Especial para introduzir a janela de acessibilidade 
em Libras. 
 
Atividade:  
2º) LEIA A PALAVRA ABAIXO E OBSERVE O SOM DA SÍLABA INICIAL. EM SEGUIDA, 
PESQUISE E ESCREVA OUTRAS PALAVRAS QUE INICIAM COM O MESMO SOM 
DESTACADO. 
Orientações:    
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.). Professor/a, este tipo de atividade poderá gerar 
dificuldades para estudantes com mobilidade reduzida de membros superiores. Portanto, 
considere que a mesma possa ser respondida de várias formas escritas, oral, Libras, Braille 
ou 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 todos estão disponíveis 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 
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O uso de pista visuais também é um recurso recomendado. Pode-se utilizar cartões com 
figuras e nomes das palavras com som inicial iguais ao trabalhado na questão. 
 
Atividade:    
3º) NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, FICOU AINDA MAIS EVIDENTE A NECESSIDADE 
DE CUIDADOS COM O CORPO E COM A HIGIENE PESSOAL. RELEMBRE ISSO, 
LENDO O TEXTO ABAIXO ATENTAMENTE. 

a. CIRCULE, NO TEXTO, O HÁBITO DE HIGIENE QUE DEVEMOS TER EM 
RELAÇÃO AOS DENTES. 

b. PINTE, NO TEXTO, AS PALAVRAS RELACIONADAS AOS EXERCÍCIOS QUE 
PODEMOS FAZER PARA CUIDAR DO NOSSO CORPO. 

c. UM HÁBITO DE HIGIENE MUITO IMPORTANTE NÃO FOI CITADO NO TEXTO. 
MARQUE O QUADRADINHO QUE MOSTRA QUAL É ESSE HÁBITO? 

4º) OBSERVE A SEQUÊNCIA DAS FIGURAS. 
DE ACORDO COM A SEQUÊNCIA, MARQUE UM X NO QUADRADINHO QUE INDICA 
A IMAGEM QUE ESTÁ FALTANDO. 
Orientações:   
Assim como na sugestão anterior, utilize as pistas visuais em forma de cartões para auxiliar 
estudantes que não oralizam ou mesmos estudantes com mobilidade reduzida.  
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, o qual também dispõe de 
ferramentas como controlar brilho, usar a lanterna do celular, inserir filtros de cores, tirar 
fotos com zoom e outras, já com os estudantes Cegos devemos estimular o uso de leitores 
de telas para celulares Google Talk Back – para celulares com sistema Android e 
computadores NVDA, este último está disponível no catálogo games e sites assistivos que 
pode ser baixado no Portal da Educação acima mencionado.  
O adulto deverá fazer a audiodescrição das imagens para o/a estudante e este/esta poderá 
responder oralmente (os cartões para o estudante com cegueira deverá ter a ação escrita 
em Braille, caso ele faça uso do Braille). 
Para o enriquecimento vocabular em Libras dos estudantes surdos é uma ação   
necessária, mas você professor/a poderá ampliar o vocabulário de toda a turma, pois a 
Libras é nossa segunda Língua.  Ensine aos/às estudantes os hábitos de higiene em Libras 
através deste vídeo:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Hh_4hIHfqL0  
Vídeo: Ciências 005 – Higiene- Libras – Sala8.                                                                                                             
Professores/as utilizem sempre imagens que representem a realidade sempre possível. 
Essa pequena ação favorece muito a compreensão dos estudantes autistas e com 
deficiência intelectual. Veja o exemplo abaixo: 
    

https://www.youtube.com/watch?v=Hh_4hIHfqL0
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Descrição da imagem: 

Cartela contendo seis imagens da vida diária da 
criança: dormir, tomar banho, brincar, pentear os 
cabelos, escovar os dentes e lavar as mãos. 

 
 
 

Atividade:  
5º) RESOLVA OS PROBLEMAS ABAIXO. 

a. JAIRO POSSUI 20 DENTES E CAÍRAM 2. MARQUE UM X NO QUADRADINHO 
QUE INDICA A QUANTIDADE DE DENTES QUE ELE TEM AGORA. 

b. PAULO COMPROU UMA PASTA DE DENTE POR 6 REAIS E UMA ESCOVA POR 
14 REAIS. QUANTO ELE PAGOU PELOS DOIS OBJETOS?  

Orientações:   
Além das orientações anteriores, é importante destacar que esta parte da atividade solicita 
uma forma de resposta escrita, mas pode ser utilizada a prancha de comunicação 
alternativa aumentativa, Libras, braile ou descrição oral, não apenas para a compreensão 
da questão, mas para a realização da tarefa. Recomendamos sempre o uso de materiais 
concretos para a realização das atividades (em blocos de atividades anteriores sugerimos 
o uso do material dourado reciclável, assim como o uso de cédulas de brinquedo para a 
realização da operação matemática com uso de dinheiro.  Outra forma de trabalhar o 
conteúdo dessa questão é utilizar aplicativos. Seguem sugestões: Dino Tim: Jogos 
Educativos para crianças – Formas e Contar, Jogos Educativos Matemática: Adição 
Tabuada, Kham Academy, Ler e Contar que se encontram disponíveis no site indicado 
na atividade 2. 
 
Atividade:  
6º) OBSERVE O DESENHO DA SALA DE AULA DE JAIRO E, EM SEGUIDA, 
RESPONDA À PERGUNTA ABAIXO. 
DAS CRIANÇAS QUE SENTAM PRÓXIMAS À JANELA, QUAL ESTÁ MAIS LONGE DA 
PROFESSORA? 
Orientações:  
Professor/a leve em consideração as orientações dadas anteriormente. Considere também, 
as várias formas de respostas seja de forma escrita, em Braille, Libras, uso de comunicação 
alternativa aumentativa, oral, com ou sem uso de auxílio da tecnologia assistiva. 
Para o/a estudante cego/a é possível tornar a atividade proposta inclusiva, desde que os 
desenhos e as linhas se tornem sensíveis ao tato. As bancas ou mesinhas dos estudantes 
deverão estar em alto relevo e os nomes das crianças deverão estar escritos em Braille (o/a 
estudante deve ser incentivada a utilizar Braille desde o início de sua escolarização).  
Outra sugestão do trabalho com gráficos e tabelas bem interessante que podem ser 
utilizada, se encontra no site indicado abaixo. Professor/a leia esse texto que apresenta 
várias ideias para trabalhar com os estudantes em questão:  
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Link: https://www.pathstoliteracy.org/blog/creating-large-print-and-tactile-graphs  
Vídeo: Criação de letras grande e gráficos táteis – Paths to Literacy  
 
Atividade:  
7º) “MONALISA” É A OBRA MAIS CONHECIDA DE LEONARDO DA VINCI. 
ATUALMENTE, O QUADRO ESTÁ EXPOSTO NO MUSEU DO LOUVRE, EM PARIS, NA 
FRANÇA, E FOI FEITA UMA RELEITURA DA OBRA. OBSERVE AS IMAGENS. 
QUAL A PRINCIPAL DIFERENÇA ENTRE A IMAGEM 2 E A IMAGEM DA OBRA 
ORIGINAL DE LEONARDO DA VINCI?  
POR QUE FIZERAM ISSO? 
Orientações:  
É importante contextualizar a atividade para uma melhor compreensão e deverá ser 
apresentada de forma mais real possível. Para isso, através de computadores e/ou 
celulares é possível conhecer as obras e museus do mundo inteiro através do Google Art 
& Culture que é um aplicativo gratuito que está disponível pelo Google. 
Professor/a leve em consideração as orientações dadas anteriormente. Considere também, 
as várias formas de respostas seja de forma escrita, em Braille, Libras, uso de comunicação 
alternativa aumentativa, oral, com ou sem uso de auxílio da tecnologia assistiva. 
 
     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. 
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