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      BLOCO DE ATIVIDADES 20 – 2º ANO 

  

Atividade:  

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

1º) QUAL O ASSUNTO PRINCIPAL DO TEXTO?  

Orientações:  

Professor/a, sugerimos contextualizar as condições apresentadas no texto com aquelas 
apresentadas pelos/as estudantes. Perguntar como é sua participação na família, na 
escola, com seus amigos, nos espaços físicos são adequados e como gostariam de que 
fossem permitindo um espaço de diálogo sobre o sentimento de ser incluso ou não, como 
gostaria de ser tratado etc. 

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

Os/as estudantes cego/as devem fazer uso de leitores de telas, tanto para celulares como 
para computadores. Caso o/a estudante ainda não faça uso do aplicativo, é importante 
que o adulto faça a leitura do texto e das questões para ela.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=axrU5xjZ34c  

Vídeo: Na Minha Escola Todo Mundo É Igual – Histórias para estudantes. 

Para os/as estudantes surdos/as é importante trabalhar estimulando o uso da Libras 
desde o início de sua escolarização. O mesmo poema apresentado no enunciado do 
bloco pode ser visto com acessibilidade em Libras através do link:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uijWqW8AGS4 

Vídeo: Livro: Na Minha Escola Todo Mundo É Igual- Libras – Libras Além dos Sinais. 

Esta atividade poderá ser realizada através da escrita, Libras, oralmente, usando 
pranchas de comunicação alternativa aumentativa (tradicional ou digital). 

 

2º) RELACIONE AS CARACTERÍSTICAS DE CADA ESTUDANTE À AÇÃO QUE ELE 
PRATICA, DE ACORDO COM O TEXTO. 

Orientações:  

Essa questão poderá ser respondida através de cartões respostas (pista visual). As 
imagens apresentadas no vídeo sugerido do poema, temos imagens que poderão ser 
transformadas em pistas visuais, depois  o estudante faz a correspondência e enumera, 
mostrando, apontando o cartão correspondente para completar a sentença. Ou utilize a 
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forma de comunicação que lhe seja usual e adequada, (todas já sugeridas em outros 
blocos de atividades) para responder as questões. O adulto poderá contribuir sempre 
registrando o momento em que o/a estudante realize sua atividade sempre que se fizer 
necessário. 

Neste vídeo tem as imagens do poema que poderão ser impressos, recortados e colados 
em um papelão, cartolina ou outro material que fique mais resistente e o cartão ficará 
pronto para que o/a estudante utilize para respondera atividade. Utilizar pistas visuais com 
crianças em processo de alfabetização é sempre um excelente recurso pedagógico para 
com TODOS os/as estudantes! 

Link: http://clccphd.blogspot.com/2009/05/blog-post.html  

Vídeo: Meus Estudos Na Arte De Ensinar 

O adulto deverá colaborar na leitura do enunciado, releitura do texto e no envio do registro 
através de áudio ou vídeo do/a estudante resolvendo a questão. 

 

3º) VOCÊ CONHECE ALGUÉM, NA SUA ESCOLA OU NA SUA FAMÍLIA, QUE TENHA 
ALGUMA DAS CARACTERÍSTICAS ACIMA? ESCREVA O QUE ELE OU ELA SABE 
FAZER MELHOR. 

Orientações:  

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)  
tais como o Livox, Fala Fácil, Falaê, Let Me Talk, Virgínia Ajuda, Autismo Imagem e 
Discussão 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
_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf.digitar 

O/A estudante deve ser incentivada 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.).  

 

4º) TEMOS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUE PODEM SER IGUAIS OU DIFERENTES 
DO OUTRO. MARQUE UM X NAS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

Orientações:  

Professor/a, além de levar em consideração as orientações dadas anteriormente, é 
interessante que com o/a estudante cego/a seja introduzido algumas tecnologias 
assistivas que favoreça a realização da atividade. Para atividades com marcações em 
pequenos espaços sugerimos que ao estudante seja ensinado utilizar réguas de 
inclusão que diminuem os espaços a serem preenchidos ou marcados pelas crianças 
cegas. 

Para uma melhor compreensão do seu uso, sugerimos a leitura do texto:  

Link: https://ndmais.com.br/noticias/uma-regua-que-encurta-as-diferencas/ 

Título: Uma Régua Que Encurta Diferenças – ND+ 

 

http://clccphd.blogspot.com/2009/05/blog-post.html
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://ndmais.com.br/noticias/uma-regua-que-encurta-as-diferencas/
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Descrição da imagem:  

Figura de um jovem utilizando a Régua de Inclusão de cor azul, onde 
ele está escrevendo uma frase. 

 

 

5º) NA SUA ESCOLA, VOCÊ TEM MUITOS AMIGOS? NOS ESPAÇOS ABAIXO, 
ESCREVA O SEU NOME E O NOME DE UM AMIGO OU DE UMA AMIGA. 

Orientações:  

Essa atividade solicita respostas escritas e solicitamos que considere a escrita Braille, 
assim como, o uso dos sinais pessoais que identificam a pessoa na Cultura Surda. É 
interessante a leitura do texto que está neste link bem interessante sobre o “Batismo” (uso 
do sinal pessoal) na Cultura Surda. 

Link: https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/antigas/o-batismo-do-sinal-pessoal-faz-parte-
da-cultura-
surda#:~:text=O%20ato%20de%20%E2%80%9Cdar%20um,apresentar%C3%A1%20o%2
0seu%20sinal%20pessoal. 

Vídeo: O “Batismo” do Sinal Pessoal Faz Parte da Cultura Surda) – IFSP - Campus 
Caraguatatuba. 

O/A estudante surdo/a ainda poderá realizar esta atividade utilizando o alfabeto 
datilológico, para apresentar os nomes solicitados nesta atividade. 

Com estudantes cego/as é interessante trabalhar o uso do 
Guia de Assinatura desde cedo. 

 

Descrição da imagem:  

Figura da mão de uma pessoa escrevendo seu nome utilizando uma 
guia de assinatura na cor marrom.  

 

 

Esse guia poderá ser confeccionado com materiais recicláveis. Ex.: papelão, cartolina, 
plástico, etc. 

Para estudantes autista e com deficiência intelectual forneça a ficha com o nome do 
estudante ou um alfabeto móvel (com o tamanho que favoreça a visualização e 
mobilidade das letras) para que possam montar seu próprio nome e do seu colega, e 
registre na folha caso seja possível. Professor/a, considere respondida também quando o 
nome estiver montado no alfabeto móvel por crianças com mobilidade reduzida de 
membros superiores, ou até mesmo oralmente. 

 

6º) OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E RESPONDA AO QUE SE PEDE.  

a. O QUE ESTA IMAGEM REPRESENTA? MARQUE X NA RESPOSTA CERTA. 

https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/antigas/o-batismo-do-sinal-pessoal-faz-parte-da-cultura-surda#:~:text=O%20ato%20de%20%E2%80%9Cdar%20um,apresentar%C3%A1%20o%20seu%20sinal%20pessoal
https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/antigas/o-batismo-do-sinal-pessoal-faz-parte-da-cultura-surda#:~:text=O%20ato%20de%20%E2%80%9Cdar%20um,apresentar%C3%A1%20o%20seu%20sinal%20pessoal
https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/antigas/o-batismo-do-sinal-pessoal-faz-parte-da-cultura-surda#:~:text=O%20ato%20de%20%E2%80%9Cdar%20um,apresentar%C3%A1%20o%20seu%20sinal%20pessoal
https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/antigas/o-batismo-do-sinal-pessoal-faz-parte-da-cultura-surda#:~:text=O%20ato%20de%20%E2%80%9Cdar%20um,apresentar%C3%A1%20o%20seu%20sinal%20pessoal
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b. OBSERVANDO A IMAGEM, MARQUE A ÚNICA FRASE VERDADEIRA.  

7º) OBSERVE A TIRINHA ABAIXO. 

a. NO PRIMEIRO QUADRINHO, O PERSONAGEM LUCA ESTAVA 

b. NO SEGUNDO QUADRINHO, ELE FICOU 

c. NA TIRINHA ACIMA, ANJINHO TOMOU UMA ATITUDE PARA AJUDAR LUCA. 
VOCÊ JÁ TOMOU ALGUMA ATITUDE PARA AJUDAR ALGUM AMIGO EM 
DIFICULDADE? O QUE VOCÊ FEZ? ESCREVA UM POUCO SOBRE ISSO. 

 

Orientações:  

É interessante que seja levada em consideração as orientações dadas no 1º, 2º e 4º 
quesitos que antecederam estas questões. 

O adulto deverá fazer a digitação da descrição das imagens contidas nestes nos quesitos 
6º e 7º ou faça a audiodescrição delas para que o/a estudante cego/a possa realizar as 
atividades em questão.  

As crianças podem realizar a atividade da letra C do 7º quesito de forma escrita, em 
Braille, em libras, oral ou com utilização de pranchas de comunicação alternativa 
aumentativa (tradicional ou digital). 

 

     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. 

 

 

 

  

 

 

           


