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      BLOCO DE ATIVIDADES 31 – 2º ANO 

 

Atividade: 

LEIA O TEXTO SOZINHO(A) OU COM A AJUDA DE ALGUÉM DE SUA FAMÍLIA. 

1º) ESTE TIPO DE TEXTO SERVE PARA 

Orientações:  

Professores/as antes de iniciar a atividade apresente com seus/suas estudantes o vídeo 
que indicamos. Este vídeo pode ser utilizado com toda a turma pois tem a narração e a 
acessibilidade em Libras. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OH9TWcZw0Ok&feature=youtu.be  

Vídeo: Português - Gênero Textual - Receita – Libras – Sala8.  

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 Google Talk Back, para 
celulares com sistema Android e computadores NVDA, este último, 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 

Mas caso, ainda não utilize esse tipo de recurso, o adulto poderá fazer a leitura dos textos 
e das questões, como também poderá fazer a audiodescrição das imagens. 

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. 

O/A estudante deve ser incentivada/a também 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 (no link do Portal da Educação informado acima tem aplicativos de pranchas 
de comunicação alternativa aumentativa que poderá ser utilizado com a criança 

 

Atividade:  

2º) PINTE APENAS AS IMAGENS CUJO SOM COMEÇA COM O MESMO DA SÍLABA 
DA PALAVRA DESTACADA. 

Orientações:    

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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Professores/as, esse tipo de atividade pode gerar desconforto para estudantes com 
mobilidade reduzida de membros superiores. Sugerimos que as imagens se tornem cartões 
para que os/as estudantes façam as indicações de suas escolhas.  

É relevante que os cartões com as imagens ofertadas nessa atividade tenham a escrita dos 
nomes das imagens ou em outros cartões a parte, apenas com a escrita; utilize o alfabeto 
móvel pra auxiliar na escrita das palavras. 

Precisamos estimular a aquisição da nossa segunda Língua que Língua Brasileira de Sinais 
– Libras, para podermos ampliar o vocabulário dos sinais de Libras, indicamos os 
aplicativos: Librário, Hand Talk, Alfabeto Kids Libras, todos disponíveis no Catálogo 
Games e sites assistivos já indicado anteriormente. 

 

Atividade:  

3º) PAULA VAI FAZER ANIVERSÁRIO E CONVIDOU SEUS 5 PRIMOS PARA IREM À 
FESTA. CADA UM GANHOU 4 BRIGADEIROS. QUANTOS BRIGADEIROS FORAM 
FEITOS? 

Orientações: 

O material concreto é muito útil na aprendizagem da matemática, os brigadeiros aqui podem 
ser verdadeiros.  

Após a leitura da primeira questão, a família pode fazer o brigadeiro junto com o/a estudante. 
Sugira à família, caso vá fazer a receita, que permita que o/a estudante manipule os 
ingredientes, pois estimula o desenvolvimento sensorial. O/A estudante autista pode não 
se sentir bem com essa etapa, caso isto aconteça não devemos forçar, pois pode levar a 
uma desorganização e não é esta nossa proposta. Deixe-o/a ao lado para que ele perceba 
e acompanhe as etapas e execução da receita. Com os brigadeiros já prontinhos pode-se 
utilizá-los para resolver a questão matemática desta atividade. Caso isto não seja possível, 
é só confeccionar brigadeiros de materiais descartáveis para ser a pista de suporte para a 
realização desta atividade. 

 

 

Descrição da imagem: Brigadeiro de chocolate branco tingido de rosa embalado 
em papel marrom. 

 

 

 

 

Atividade: 

4º) QUAL O RECURSO TECNOLÓGICO MAIS RÁPIDO QUE A MÃE DE PAULA PODE 
UTILIZAR PARA COMUNICAR AOS PARENTES O DIA DA FESTA? 

Orientações: 

Professores/as, utilizem as imagens o mais real possível dos recursos tecnológicos para 
favorecer a compreensão por parte de estudantes autista e deficiente intelectual. A resposta 
pode ser dada de forma escrita, oral, Braille. Caso o/a estudante não oralize pode ser uma 
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conversa em Libras ou mesmo através de uma prancha de comunicação alternativa 
aumentativa Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk e Virgínia Ajuda todas estão no 
catálogo games e sites assistivos, que podem ser baixados pelo link já mencionado. 

Para ampliação vocabular dos sinais em Libras recomendamos o vídeo que está neste link: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qcqXTJcZ4Ec&t=74s  

Vídeo: Eletrodomésticos em Libras – CAS/MS. 

 

Atividade:  

5º) PARA ORGANIZAR A FESTA, A MÃE DE PAULA PRECISOU FAZER ALGUMAS 
COMPRAS. MARQUE UM X NOS NOMES DOS LUGARES EM QUE ELA PODE 
COMPRAR OS INGREDIENTES PARA FAZER O BOLO. 

Orientações: 

Professores/as levem em consideração todas as orientações dadas anteriormente, neste e 
em blocos anteriores. Este tipo de atividade poderá gerar dificuldades para estudantes com 
mobilidade reduzida de membros superiores. Portanto, considere que 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 já mencionado. 

 

Atividade:  

6º) OBSERVE A IMAGEM DA FESTA DE PAULA E, EM SEGUIDA, FAÇA O QUE SE 
PEDE. MARQUE UM X NA FIGURA GEOMÉTRICA QUE O CHAPÉU DE ANIVERSÁRIO 
LEMBRA. 

Orientações:  

Professor/a este é um tipo de atividade que para estudantes autistas, cegos, com 
deficiência intelectual e com mobilidades reduzida de membros superiores, não são 
indicadas, pois geram dificuldades desnecessárias.  

Lembre-se de abolir dos enunciados palavras do tipo: veja, observe, olhe, etc. pois são 
muito utilizados e deixam a impressão de que estudantes que tenham cegueira ou 
deficiência visual serão incapazes de realizar a atividade.  

Propomos a utilização de materiais concretos, neste quesito é recomendável o uso de 
objetos da casa que lembram as formas geométricas indicadas, o uso deste material 
ajudará bastante para que ela identifique a forma geométrica que lembra o chapéu indicado. 
Deixe que os/as estudantes manipulem os objetos e depois a forma geométrica desejada, 
que pode ser confeccionada em borracha EVA, papelão, cartolina, madeira, ou outro 
material acessível. Assim você oportunizará a todos na realização da atividade.  

O/A estudante cego/a poderá responder oralmente às questões apresentadas nesta 
atividade. 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=qcqXTJcZ4Ec&t=74s
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Outra forma de trabalhar o conteúdo dessa questão é utilizar aplicativos, todos disponíveis 
no catálogo supracitado. No site Escola Games encontramos muitos jogos que trabalha o 
conteúdo trabalhado nesta questão. 

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

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

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

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

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

Os jogos são uma forma lúdica de aprender, aguçam o interesse e participação dos/as 
estudantes e atendem a todas as necessidades de aprendizagem. A utilização de jogos é 
sempre uma excelente estratégia.  Estimule os estudantes com altas habilidades através 
dos jogos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ULx-1_J8Wwk  

Vídeo: Formas Geométricas em Libras – Aprendendo em Casa | Professora Raquel. 

Outra possibilidade de realizar esta atividade é fazendo uma adaptação para uma atividade 
mais prática conforme indica este vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NdCUNUD0PyM&t=9s 

Vídeo: Vídeo Figuras Geométricas – Libras) – Rutnéia Ávila Pereira. 

 

Atividade:7º) AGORA É A SUA VEZ. PREENCHA OS SEUS DADOS NA TABELA 
ABAIXO. 

8º) LEIA A MÚSICA QUE CANTAMOS EM TODOS OS ANIVERSÁRIOS E COMPLETE 
OS ESPAÇOS ABAIXO COM AS PALAVRAS QUE FALTAM. 

Orientações: 

Professor/a, para esta questão, pode-se seguir as orientações dadas nos quesitos 
anteriores, desde o uso das tecnologias, quanto à forma de resposta a ser dada, 
respeitando as condições de cada indivíduo. As respostas podem ser dadas de forma oral, 
escrita, em Libras ou mesmo com auxílio de pranchas de comunicação alternativa 
aumentativa (tradicional ou digital) como já sugerido em quesitos anteriores. 

Os/As estudantes cegos/as devem fazer uso de leitores de telas, tantos para celulares 
como para computadores. Caso o/a estudante ainda não faça uso do recurso, é importante 
que o adulto faça a leitura das questões para ela. 

 

 

     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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