
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Movimentando o corpo! 

 

Vamos movimentar o corpo e aprender sobre ele?  

O vídeo que você irá assistir é de uma música bem conhecida. Vamos 
começar? https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls  

 

ORIENTAÇÕES: Para os estudantes cegos, o adulto faz  a descrição das imagens e 
leitura da letra da música, assim como  conversa sobre as partes do corpo. 

Para os estudantes surdos, se utilizará a LIBRAS. Uma versão interpretada dessa 
música está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S6KYAE70ycI . Uma 
pessoa da família também pode utilizar sinais familiares, apoio visual com figuras ou 
leitura labial, conforme possibilidade do estudante. 

É importante destacar a importância do diálogo com a criança, podendo utilizar 
também a Comunicação Alternativa, de forma a favorecer a compreensão do vídeo. 
Isso será importante para a realização do próximo quesito.  
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Agora que você brincou e cantou, pegue o seu material e realize a atividade. 

1. Faça no caderno o desenho do seu corpo. (Se for possível, pegue um 
papelão, deite-se sobre ele e peça para alguém da sua família fazer o 
contorno do seu corpo). 

 

ORIENTAÇÕES: A criança faz o desenho com ajuda de um adulto. Se houver 
dificuldade de motricidade fina nos membros superiores, deve-se disponibilizar 
materiais adaptados para a execução da atividade, como engrossador, ponteiras, 
fichas com as respostas para apontar, etc. (Tecnologia Assistiva de baixo custo).  

Pode-se utilizar o aplicativo “Partes do Corpo Humano 3D” para enriquecimento 
curricular e apoio visual. Disponível em:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.humanmale 

 

2. Identifique, no desenho, as partes do corpo que aparecem na música.  

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 

OLHOS, OUVIDOS, BOCA E NARIZ 

 

ORIENTAÇÃO: O tema também pode ser explorado com tecnologia assistiva 
através de aplicativos e sites que permitam que ela também se expresse, por 
exemplo o jogo CORPO HUMANO do site Escola Games:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/ 

Com estudantes cegos, direciona-se a atividade para que ele faça o reconhecimento 
do esquema corporal no próprio corpo e no corpo de um familiar. 

 

3. Desenhe dois quadrados grandes e separe as palavras do quesito 
anterior, de acordo com a orientação abaixo. 

Palavras que começam com vogal Palavras que começam com consoante 

  

 

Obs.: Se você estiver em contato com alguém da escola, pode tirar uma foto da 
atividade que fez e mandar para esta pessoa. 



 

O adulto pode orientar nas palavras das partes do corpo a serem escritas no 
quadrado. Os estudantes poderão responder as questões acima de forma oral, com 
auxílio de alfabeto móvel ou através das pranchas de comunicação alternativa e/ou 
utilização da Tecnologia Assistiva, como tablets e celulares. O uso de materiais 
concretos para o estudante manipular letras faz com que este se envolva mais com 
a atividade. O registro da atividade pode ser feito de outras formas além da 
fotografia, como por áudio ou vídeo. 

Para as crianças surdas, pode-se usar LIBRAS apontando para a figura e fazendo 
os sinais, além de meios de comunicação alternativa, como a prancha de 
Comunicação Alternativa com figuras.  

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, 
gráficos, mapas em tamanho adequado a sua percepção visual.  

 

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. 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 


