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      BLOCO DE ATIVIDADES Nº 29 – 2º ANO 
 
Atividade:  
1º) DE ACORDO COM O TEXTO, MARQUE APENAS AS AFIRMATIVAS 
VERDADEIRAS.  
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.). Mas quando isso não for possível, pode 
responder de forma oral ou por sinais de Libras, Braille ou comunicação alternativa e 
aumentativa. o adulto poderá colaborar fazendo o registro da realização da atividade, que 
pode ser feito através de gravação de áudio, vídeos, fotos, etc. e enviar posteriormente ao/à 
professor/a. 
O/a estudante cego/a deve ser incentivado/a desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor 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:        
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 
Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário que o adulto faça a leitura e descrição 
das imagens para o/a estudante. 
 
Atividade:  
2º) OBSERVE O NOME DOS INSTRUMENTOS USADOS NA RODA DE CAPOEIRA.  
a) COPIE OS NOMES DOS INSTRUMENTOS INICIADOS COM A LETRA A. 
b) ORGANIZE A LISTA COM O NOME DOS INSTRUMENTOS, EM ORDEM 

ALFABÉTICA. 
Orientações:   
Professor/a considere outras formas de resolução da atividade, não só a escrita. Considere 
a escrita Braille, sinais em Libras, uso de cartões como resposta – 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 do Portal da Educação anteriormente citado. 
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Para enriquecimento vocabular em sinais de Libras de todos os estudantes sugerimos os 
vídeos que ensinam os sinais de vários instrumentos musicais, não só os utilizados na 
capoeira: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=J_nkEKiFLQ4&feature=youtu.be  
Vídeo: #Hugo Ensina29 – Sinais De Instrumentos Musicais Em Libras – Parte 1 – Hand 
Talk. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3RrggQTRzTc&feature=youtu.be  
Vídeo: #Hugo Ensina33 – Sinais De Instrumentos Musicais Em Libras – Parte 2 – Hand 
Talk. 
Para a segunda parte da atividade aconselhamos utilizar o Alfabeto Kids Libras, Bini 
Super Abc Ler e Contar todos estão no catálogo já indicado acima. 
 
Atividade:  
3º) ESCREVA PALAVRAS QUE TERMINEM COM O MESMO SOM DAS PALAVRAS 
ABAIXO. 
CAPOEIRA    –     PANDEIRO    –     GANZÁ – 
Orientações:  
Um recurso que pode auxiliar especialmente estudantes não oralizados/as, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, 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 
cuja descrição detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no portal da 
Educação do Recife já mencionado anteriormente. 

Professor/a ao trabalhar com estudantes surdos/as utilize a pista visual de contraste, 
onde você pode deixar o final das palavras que rima em negrito, para que o/a estudante 
perceba a rima através da escrita, uma vez que através da oralização não será possível e 
assim, identifique as palavras que rimam com as indicadas neste quesito. 
 
Atividade:  
4º) OBSERVE A IMAGEM DE ALGUNS MOVIMENTOS DA CAPOEIRA.  
Orientações:  
Com estudantes cegos/as, as imagens contidas na questão poderão ser substituídas por 
outras formas (como as geométricas por exemplo) e que deverão seguir um padrão para 
ter uma sequência. Pode-se utilizar sequências geométricas em alto relevo (uso de 
borracha EVA/papelão), para que dê continuidade à sequência. 
Outras formas que poderão ser realizadas é através de jogos de sequência. Indicamos os 
jogos a seguir: 
Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/  
Recurso: Voo Educativo – Escola Games 

https://www.youtube.com/watch?v=J_nkEKiFLQ4&feature=youtu.be
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Link: http://www.escolagames.com.br/jogos/vooEducativo/  
Recurso: Coral Didático – Escola Games 
Link: http://www.casaldigital.com/recursos_fitxes.html  
Recurso: El Casal DIGIT@AL – Sequência temporal. 
Link: https://br.pinterest.com/denisewildnerth/ordena%C3%A7%C3%A3o-temporal/  
Recurso: Ordenação Temporal) – Denise Wildner Theves. 
Link: 
https://bloguinhovania.blogspot.com/2017/10/ideias-simples-para-trabalhar.html?m=1  
Recurso:  Atividades De Ordenação/Sequência – Bloguinho da Vânia. 
 
Atividade:  
5º) OS AFRICANOS TAMBÉM TROUXERAM MUITAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
NOSSA ALIMENTAÇÃO. OBSERVE A TABELA DE PREÇOS DE UM RESTAURANTE 
QUE VENDE COMIDAS TÍPICAS. EM SEGUIDA, RESPONDA ÀS PERGUNTAS.  
QUAL A COMIDA MAIS CARA? 
a) QUANTO CUSTA A COMIDA MAIS BARATA? 
b) COM UMA NOTA DE 20 REAIS, DARIA PARA EU COMPRAR UMA FEIJOADA E UMA 

TAPIOCA?  
c) TERIA TROCO? QUANTO? 
Orientações:  
O/a estudante cego/a deve ser incentivado/a desde o início de sua escolarização a ler e 
escrever Braille, assim como utilizar desde cedo o leitor 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 no link sugerido abaixo. Caso não faça uso dos leitores de tela é necessário que 
o adulto faça a leitura para o/a estudante. 
Com estudantes cegos é importante que trabalhemos não só os conteúdos previstos para 
o ano/série, mas também, colaboremos para o seu dia a dia, sendo assim é importante 
entender como uma pessoa cega aprende a utilizar o dinheiro, um instrumento do nosso 
cotidiano. Então sugerimos o vídeo abaixo: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=43Qn3oTVnDs  
Como os cegos reconhecem as cédulas de dinheiro? – Na Visão do Cego.  
É importante que o/a estudante seja ensinado/a, preparado/a desde cedo a enfrentar as 
situações do cotidiano. Essa atividade poderá ser uma preparação para tal. O adulto deverá 
ensinar o/a estudante a utilizar cédulas o quanto antes e um aplicativo que poderá contribuir 
para a autonomia do/a estudante cego/a é o Sullivan Mais junto com o TalkBack, após 
instalado no celular androide, ele faz a leitura de cédulas através da câmara do celular e 
através do dispositivo de voz ele fala o valor da cédula em questão. Um outro recurso que 
pode ser aplicado aos demais estudantes é o dinheiro (cédulas e moedas) de papel, fáceis 
de encontrar pra impressão no Google. 
Estimule a aprendizagem da Libras com todos/as os/as estudantes. Sendo assim, 
apontamos esses vídeos que trazem o uso da Libras referente ao uso do dinheiro: 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Zp_P6FAFoQ&feature=youtu.be  
Vídeo: Vocabulário: Dinheiro em Libras – Valéria Nunes. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzxHo6tC4Sc&feature=youtu.be  
Vídeo: Valores Monetários em Libras – Tatiana Martins Libras. 
O material concreto é muito útil na aprendizagem da matemática e com os/as demais 
estudantes poderão ser utilizadas cédulas e moedas de brincadeira, que podem ser 
impressas e utilizadas para fazer o cálculo das questões contidas nesta atividade ou 
cédulas e moedas de verdade. 
Professor/a, leve em consideração as orientações dadas anteriormente, assim como, 
utilizem materiais de apoio para auxiliar o ensino aprendizagem dos estudantes. Aceite e 
respeite as várias formas de respostas desde que o estudante a faça dentro de suas 
condições. 
 
Atividade:  
6º) OBSERVE A IMAGEM E, EM SEGUIDA, COMPLETE AS FRASES COM UMA DAS 
PALAVRAS QUE ESTÃO DENTRO DOS PARÊNTESES. 
a) A IMAGEM TEM O FORMATO DO NOSSO PAÍS. ELE SE CHAMA: (BRASIL/  

ANGOLA) 
b) AS PESSOAS QUE MORAM NO NOSSO PAÍS SÃO: (IGUAIS/DIFERENTES) 
c) DEVEMOS AS DIFERENTES CULTURAS. (RESPEITAR/IGNORAR) 
d) TODAS AS PESSOAS MERECEM RESPEITO, INDEPENDENTE DA QUE ELA 

TENHA. (MARCA/COR) 
Orientações:  
Essas questões além das formas escritas poderão ser respondidas através das pranchas 
de comunicação alternativa aumentativa – CAA (tradicionais ou digitais) conforme apontada 
na 2ª questão. Considere também as sugestões para o Braille e a Libras. 
 
Atividade:  
OBSERVE A OBRA ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES 7 A 10. 
7º) O QUE A PINTURA REPRESENTA? 
8º) ESSA OBRA REPRESENTA UMA IMAGEM DOS DIAS ATUAIS? POR QUÊ? 
9º) VOCÊ TAMBÉM COSTUMA SE REUNIR COM ALGUNS AMIGOS PARA PRATICAR 
ALGUM JOGO OU DANÇA? ESCREVA UM POUCO SOBRE ISSO.  
10º) COMPLETE A TABELA ABAIXO COM ELEMENTOS QUE VOCÊ VISUALIZA NA 
IMAGEM: SERES VIVOS E ELEMENTOS NÃO VIVOS.  
Orientações:  
Para estudantes com baixa visão é preciso ampliar letras, textos, imagens, gráficos, mapas 
em tamanho adequado a 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. 
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Quanto às repostas, o/a estudante deve ser incentivada 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, ela pode responder de forma oral ou por sinais de Libras, 
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, estudantes 
autistas e/ou com deficiência intelectual é o uso de cartões com imagens, utilizando 
imagens o mais real possível pois isto contribui muito para a compreensão e 
contextualização da atividade, 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 
cuja descrição detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no portal da 
Educação do Recife já mencionado anteriormente. 

 
     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


