
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAMOS LÁ?   

Leia a letra da música com atenção. Será que você a conhece?   

VEM DANÇAR COM A GENTE 

(Palavra Cantada) 
Vídeo no YouTube: https://youtu.be/ngcsrtnxK4U  

 
Agora, responda ao que se pede.  
 
1º) Pinte no texto “Vem dançar com a gente” as palavras que rimam.  

 

2º) Algumas das palavras do texto rimam com o nome de partes do nosso corpo. 

Complete os espaços em branco, escrevendo palavras que rimem com:  

a) osso – ____________________________________________ 

b) gente – ____________________________________________ 

 
3º) O texto que você leu fala sobre o quê? 

 

ORIENTAÇÕES:  Nesta parte da atividade cada questão solicita uma forma de resposta. 
Dependendo da condição da criança, pode ser utilizado Prancha de CA, LIBRAS e descrição, 
não apenas para a compreensão do texto acima, mas para a realização da tarefa, através de  
resposta oral. Outra forma de responder essa questão é através das pranchas digitais,  que 
estão disponíveis no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação:  
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(http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home
/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf. Seguem sugestões: LIVOX, 
LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA 

 

4º) Escreva, nas linhas abaixo, a sua atividade física preferida e o motivo pelo qual 

você a escolheu.  

 

ORIENTAÇÕES: A criança pode responder oralmente, ou utilizando as sugestões anteriores, 
inclusive com apoio dos apps, jogos e sites que estão disponíveis no catálogo games e sites 
assistivos disponível no site do Portal da Educação supracitado. O uso do alfabeto móvel 
para construção de palavras e frases simples pode ser um grande facilitador para ajudar na 
escrita da resposta. Deve-se abordar o tema cuidadosamente no caso de crianças com 
mobilidade reduzida, enfatizando suas possibilidades, e não suas limitações. 

Uma maneira alternativa do estudante expressar sua resposta para essa questão é através de 
jogos, como por exemplo, os sugeridos nestas páginas:   

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/esportes 

 

Leia com atenção o texto abaixo. 
 
ORIENTAÇÕES: A criança pode ouvir ou um adulto pode utilizar LIBRAS ou sinais familiares 
para comunicar o texto, dependendo da necessidade. Pode também passar o vídeo com a 
contação desta história de Ruth Rocha e João J.Noro. Do livro:  MEU CORPO. Endereço: 
https://youtu.be/d_M-PVsY7lY  

 

5º) O texto acima destaca algumas partes do corpo e suas funções. Complete o 

quadro abaixo fazendo a relação entre as partes do corpo e suas funções.  

 

ORIENTAÇÕES: A criança pode responder oralmente ou desenhando, utilizar LIBRAS e o 

alfabeto móvel para facilitar a escrita das respostas. Também é possível trabalhar o tema com 

jogos educativos, como este:  

http://www.escolagames.com.br/jogos/cincoSentidos/?deviceType=computer 

 

6º) E que tal descobrirmos situações novas com o nosso corpo?  Desafiamos você a 

descobrir quais partes do seu corpo podem produzir sons. Após realizar esta 

experiência, registre nas linhas abaixo com detalhes! 

 



ORIENTAÇÕES: Além das orientações acima para facilitar no registro, é interessante que a 

criança tenha acesso ao vídeo sobre os sons do corpo: https://youtu.be/5vdKj7GQ-Po. 

Sempre com a orientação de torná-lo acessível à compreensão da criança, usar descrição ou 

outras adaptações de acordo com a necessidade. A atividade não se mostra recomendável 

para estudantes surdos, mas pode-se pedir que ele identifique outras funções nas partes do 

corpo. 

 

7º) Localize as partes do corpo no caça-palavras. 

 

ORIENTAÇÕES: Com relação ao caça-palavras, não é recomendável para crianças cegas, mas 

pode ser adaptado para um atividade em que o estudante use as palavras principais para 

reescreve-las em BRAILLE, caso já o domine. Pode-se explorar com todas as crianças, 

especialmente as surdas, o uso dos sinais em LIBRAS para as partes do corpo (ver esse 

vídeo acessível: https://www.youtube.com/watch?v=SnWmfk2yKxI) , como também a Prancha 

de CA em casos de crianças não oralizadas com PC ou com mobilidade reduzida. 

 
8º) Leia o texto com atenção.  
 

a) O texto que você acabou de ler é  

(      ) uma receita.  (      ) uma reportagem.  (      ) um poema. 

 

b) Das brincadeiras citadas no texto, quais você brinca com bastante frequência?  

c) Cite outras brincadeiras que você faz para movimentar o corpo. 

 
ORIENTAÇÕES: Para crianças não alfabetizadas ou cegas, um adulto pode ler e para crianças 
surdas, usar LIBRAS, sinais familiares ou leitura labial. Com relação às perguntas, ou as 
crianças respondem oralmente, com apoio do alfabeto móvel, sinais ou da Prancha de CA (de 
acordo com a condição de cada uma).  
 
Uma maneira alternativa do estudante expressar sua resposta para essa questão é através de 
jogos, como por exemplo, os sugeridos nestas páginas: 
https://www.smartkids.com.br/trabalho/brincadeiras-tipicas 

 
9º) Observe o quadro de atividades da Academia Corpo e Saúde e responda às 
perguntas em seguida.  

ORIENTAÇÕES: As orientações seguem as mesmas que os quesitos anteriores, inclusive 
com a sugestão do catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação. Deve-se tornar a questão o mais concreta possível para estudantes com 



deficiência visual, intelectual ou autismo, podendo-se utilizar cartões com imagens, figuras 
de relógios digitais, e usar o apoio de material concreto para fazer as operações matemáticas. 
Pode-se também simplificar a questão utilizando o próprio quadro de rotina da criança.  
Acrescenta-se um vídeo que fala sobre a IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES FÍSICAS e pode 
ampliar, além do vocabulário das crianças, seja em LIBRAS, BRAILLE, na Língua Portuguesa 
escrita/falada, como também ajudar no aumento de imagens da Prancha de CA. Endereço: 
https://youtu.be/UN-EHhrwyuQ . 

 

10º) Para se exercitar mais um pouco, reservamos para você uma brincadeira muito 
antiga que requer habilidade com as mãos para não deixar um objeto cair. Estamos 
falando da peteca! Primeiro, vamos construir uma peteca.  

ORIENTAÇÕES: Segue o vídeo explicativo de como fazer peteca de jornal, que deve ficar 
acessível às crianças através do uso de LIBRAS e audiodescrição. Caso a criança tiver 
dificuldade de mobilidade com os membros superiores, um adulto pode fazer, e até mesmo 
brincar de peteca de maneiras diferentes (com os pés, por exemplo).  
Endereço: https://youtu.be/OC27Guvdlxg  
Seja qual for a deficiência, deve-se promover que o estudante se movimente dentro de suas 
possibilidades. 
 
 

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. 


