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Educação Infantil – Grupo II e III 
 
Brincando com os sons 
 
Prezados Professores! 
 
Nessa atividade, foi sugerido fazer sons com o corpo seguindo a música 
Bolinha de Sabão, do Grupo Palavra Cantada, que pode ser acessada pelo 
link :https://www.youtube.com/watch?v=j2lS-6YF4Eo 
Também foi sugerida a construção do kit de bolinha de sabão para brincar 
com a criança. Foi enfatizada a importância do kit ser feito e manipulado 
pelo adulto. 
 
 
Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes: 

 

A música é uma forma prazerosa de ensinar a criança, ela promove a 
integração entre o corpo e a mente. Favorece o desenvolvimento 
cognitivo/linguístico, psicomotor, sócio afetivo e a criatividade. 

 

 
 



ORIENTAÇÃO:  

Segue o link para o vídeo “Bolinhas de sabão” acessível  em Libras: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cuwoqed3r9w  

Caso o adulto não saiba Libras, pode pesquisar os sinais principais da atividade 
em um dos aplicativos sugeridos no catálogo de games e sites assistivos: HAND 
TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, disponível em:  
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
É possível musicalizar a criança surda explorando as vibrações sonoras e o 
ritmo, como nos explica esse professor de música, o qual conta sua experiência 
com sua esposa surda, que hoje ajuda na musicalização da filha deles: 
https://www.youtube.com/watch?v=2zakidwTea0 

Toda estimulação sensorial é importante para qualquer estudante com 
deficiência. 

Com a criança cega, o adulto deve explorar a parte tátil juntamente com o som, 
colocando a mão da criança em sua face para que ele sinta os movimentos que 
a boca faz para que ela possa imitá-lo. Isso pode ser feito também com outras 
partes do corpo. 

Ao confeccionar o brinquedo, o adulto deverá interagir descrevendo o passo a 
passo para a criança com deficiência visual, intelectual ou física, levando-as a 
conhecer os matérias que estão sendo utilizados. Sugerimos essa opção de site 
para facilitar a confecção:  

https://artesanatobrasil.net/sopra-bolhas-de-sabao/ 

Com a criança com mobilidade reduzida, durante a brincadeira o adulto pode 
segurar o arco com sabão perto de sua boca, para que ela mesma faça 
as bolinhas e estimular qualquer movimento para que ele interaja, estourando as 
bolinhas, por exemplo. 

                         

 

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 


