
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Parlenda: Dedo Mindinho 

  
Olá, Professores! 

 
Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que brinquem com 
a criança, cantando a parlenda “Dedo Mindinho”. É importante interagir 
com a criança tocando em seus dedos. Caso queiram outra brincadeira, 
indicamos o uma parlenda que pode ser acessada por meio do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MnTZPuj6JA0 

Em seguida, sugerimos que sejam desenhadas mãos num papelão e que 
se peça à criança para colar unhas de papel, de modo que ela possa cortar 
ou mesmo pintar com esmalte ou canetinhas. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 
Indicamos esse vídeo com o tema proposto com acessibilidade em Libras: 
https://www.youtube.com/watch?v=mGzTuogMThU 
 
 
Para crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores sugerimos o 
uso de tesouras adaptadas, como essas: 
 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 05 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos II e III



 
 
Exemplo de tesoura adaptada facilitadora, retirado de: 
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.html 
 
 

 
 
Passo a passo ensinando como fazer uma tesoura adaptada do tipo “mola”:  
https://www.youtube.com/watch?v=oDawZFFo6Dg 
 
Com as crianças cegas é possível fazer um jogo de sequência, recortando em 
papelão a sua mão e as mãos de outras pessoas da família e ordenando-as 
por tamanho. 
 

 

 

 

 

As parlendas fazem parte da nossa cultura e tradição. Elas são versos falados 
que encantam as crianças pela musicalidade e são utilizadas como 
brincadeiras, podendo ser rimadas ou não. Nesse sentido, brincar com 
parlendas pode incentivar a comunicação, o relacionamento, a interação e a 
relação de grupo, além de que desenvolve a memorização e o raciocínio lógico. 



 

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. 


