
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEIA A MÚSICA ABAIXO.  

Você pode assistir o vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o. 
Acesso em 24/04/2020. 

1º) RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO. 

a) ESCREVA A PARTE DA MÚSICA QUE VOCÊ MAIS GOSTOU.  
b) NO TRECHO DA MÚSICA “TRÊS, DOIS, UM, ESTÁTUA”, A PALAVRA 

DESTACADA SIGNIFICA QUE SE DEVE FICAR 

 

ORIENTAÇÕES: Primeiramente, é importante que a criança tenha acesso ao vídeo no 
youtube, seja para apenas ouvir com descrição para as que são cegas, ou para as que 
podem ver com apoio de LIBRAS. Depois, é necessário o apoio de um adulto, sendo 
leitor para que os estudantes não alfabetizados e cegos. Após a compreensão do texto 
musical, colaborar nas questões subsequentes, seja para marcar X ou escrever, 
seguindo aquelas orientações adequadas para cada condição da criança.  

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, como as pranchas digitais que estão 
disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação, por exemplo, AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, FALA FÁCIL, FALAÊ e 
VIRGÍNIA AJUDA :  

(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Para estudantes com baixa visão é necessário ampliar letras, textos, imagens, gráficos, 
mapas em tamanho adequado a sua percepção visual. 
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2º) NA IMAGEM ABAIXO, AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO MOVIMENTOS 
COM O CORPO. ESCREVA NO QUADRO AO LADO A PARTE DO CORPO 
QUE CADA CRIANÇA ESTÁ APONTANDO.  

ORIENTAÇÕES: 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. Sugestão de site: 
http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/?deviceType=mobile.  

3º) AGORA, DESENHE O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER PARA 
MOVIMENTAR O SEU CORPO. 

ORIENTAÇÕES:  O registro da atividade pode ser feito de outras formas: recorte e 
colagem, uso de LIBRAS, prancha de CA, vídeo, áudio ou a simples expressão corporal. 
Da forma que for melhor para registrar sua aprendizagem. 

4º) LEIA O TEXTO ABAIXO E CIRCULE OS NOMES DAS PARTES DO CORPO 
QUE APARECEM NO TEXTO.  

ORIENTAÇÕES: O adulto pode orientar nas palavras das partes do corpo a serem 
circuladas, no caso as PALAVRAS, com auxílio de alfabeto móvel ou através das 
pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização de outros recursos da Tecnologia 
Assistiva. 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: 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 as crianças cegas, além da leitura do texto, pode usar o próprio corpo mostrando 
que compreendeu a leitura do texto. 

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

5º) LIGUE A IMAGEM DE CADA PARTE DO CORPO À FUNÇÃO DE CADA 
UMA. 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, vendo o caso de crianças cegas e 
surdas ou com mobilidade reduzida. O adulto pode orientar nas palavras das partes do 
corpo a serem ligadas às figuras, no caso as PALAVRAS, com auxílio de alfabeto móvel 
ou através das pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização de outros recursos 
da Tecnologia Assistiva. O uso de materiais concretos para o estudante manipular letras 
faz com que este se envolva mais com a atividade.  

Outro aplicativo sugerido:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsbergman.corpohumano  
 



6º) EM QUAIS POSIÇÕES ESTÃO AS CRIANÇAS MOSTRADAS NAS 
FIGURAS? ESCREVA A RESPOSTA CERTA NOS RETÂNGULOS DE ACORDO 
COM AS DICAS ABAIXO.   

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, vendo o caso de crianças cegas e 
surdas ou com mobilidade reduzida, o adulto pode ajudar na leitura das palavras e na 
escrita, com auxílio de alfabeto móvel ou através das pranchas de comunicação 
alternativa e/ou utilização de outros recursos da Tecnologia Assistiva. O uso de 
materiais concretos para o estudante manipular letras faz com que este se envolva mais 
com a atividade.  

Pode-se brincar fazendo com a criança as posições mostradas pelas figuras e pedindo 
para ela fazer outras posições e as explicar.  

7º) QUE ATIVIDADES VOCÊ REALIZA COM SEU CORPO?  
 

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, vendo o caso de crianças cegas e 
surdas ou com mobilidade reduzida, o adulto pode ajudar na leitura das palavras e na 
escrita, com auxílio de alfabeto móvel ou através das pranchas de comunicação 
alternativa e/ou utilização de outros recursos da Tecnologia Assistiva.  

É importante conversar com a criança sobre seu contexto diário – atividades que realiza 
durante os turnos, pode mostrar objetos ou figuras em livros ou na internet. 

Sugestão de vídeo sobre os turnos (manhã, tarde e noite): https://youtu.be/2scvBOD7I_0  

 

8º) OBSERVE A IMAGEM ABAIXO. PODEMOS MEDIR MUITOS OBJETOS E 
ESPAÇOS NO AMBIENTE COM A PALMA DAS MÃOS.  

AGORA, COM A AJUDA DE UM ADULTO, UTILIZE O SEU PALMO PARA 
MEDIR E RESPONDA ÀS PERGUNTAS ABAIXO. 

9º) NÓS TAMBÉM PODEMOS MEDIR UTILIZANDO O NOSSO PASSO.  

OBSERVE A IMAGEM.  

ORIENTAÇÕES: Além das orientações anteriores, vendo o caso de crianças cegas, 
surdas, com Deficiência Intelectual ou com mobilidade reduzida, a criança deve 
participar ativamente desta atividade, um adulto pode fazer a medição por ela e registrar 
o número, após ela fazer a contagem. Também é possível utilizar mãos e pés de EVA ou 
fitas com marcações em relevo para que a criança meça os objetos e espaços que lhe 
sejam acessíveis. 

Vídeo sugerido para facilitar a aprendizagem: https://youtu.be/bdjETe9MaHM  

Lembrando do uso de LIBRAS e descrição de acordo com a necessidade de cada 
criança. 

 



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. 


