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Siga o som! 

Olá, Professores! 
 
Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que escolham uma 
música da qual o bebê goste muito. O momento consiste em se esconder 
em algum lugar da casa e cantar a música de forma que o bebê possa ouvir. 
Outra pessoa irá incentivar o bebê a encontrar quem está escondido 
seguindo a música. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

Os direitos de aprendizagem e campos de aprendizagem são os mesmos para 
todos os estudantes, com ou sem deficiência. 

                                                                                                                                                                                                   

O papel da música, na educação das crianças, vai muito além de dançar e 
cantar. Ela ajuda no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo 
e linguístico. 

 

Neste caso, em que os principais objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
têm a ver com a exploração do ambiente, interação com o outro e utilização do 
corpo como meio de comunicação, sugerimos que a atividade seja realizada com 
bebês surdos utilizando-se pistas visuais no ambiente para chamar sua atenção 
e orientar sua exploração. 
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O trabalho com a música também pode ser feito com bebês Surdos, mas com 
outros objetivos: “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível 
trabalhar música com deficientes auditivos, sendo eles capazes de “responder a 
ela através da dança e da expressão corporal. De forma adequada a cada ritmo 
e de maneira intensa e alegre” (Pedrinelli & Teixeira, 1994).” 
 
Sugerimos que o professor leia e socialize com a família esse texto, 
especialmente o capítulo: “O bebê Surdo: tornando-se independente”:  
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002301.pdf 
 
Já o bebê com deficiência visual vai se beneficiar especialmente da atividade, 
devendo apenas haver um adulto para garantir que não haja obstáculos com os 
quais ele ainda não tenha condições neurocognitivas de lidar, para que ele possa 
explorar o ambiente com segurança. Pode-se chamar atenção do bebê para 
outros estímulos sensoriais ao longo de seu caminho de exploração, além da 
fonte sonora.  
 
Sugerimos que o professor leia e socialize com a família esse texto, “Orientação 
e mobilidade para crianças”, que trata do tema desde o bebê de colo, orientando 
estratégias que a família pode implementar:  
http://www.deficienciavisual.pt/txt-OM_para_criancas-Vera_e_JA_Felippe.htm 
 

A criança com mobilidade reduzida deve receber apoio do adulto para realizar a 
atividade, o qual deve interagir bastante com ela, fazendo perguntas e 
estimulando sua comunicação e expressão, especialmente quanto a comunicar 
suas escolhas e vontades durante a atividade de exploração do ambiente. 

 

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. 


