
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
VAMOS LAVAR AS MÃOS! 

 

Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que peçam para as 
crianças fazerem um desenho sobre os cuidados que devem ser adotados 
nesse período de pandemia. Depois, assistam juntos a um vídeo, 
incentivando-as a lavarem as mãos.   
 

 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

Sugerimos utilizar esses vídeos acessíveis em Libras: 
 
 “Uma mão lava a outra”, interpretado por uma criança:  
https://www.youtube.com/watch?v=OjwMo_9Tadw 
 
“Leo, Lully e o Coronavirus”: 
https://www.youtube.com/watch?v=fvlt7uvMu0E 
 

Recomendamos este vídeo com várias orientações sobre estimulação auditiva 
que podem ser incorporadas nas brincadeiras e atividades pedagógicas com 
apoio da família: https://youtu.be/s-qTEJbalUI  

A música é um recurso muito importante para a Primeira Infância.  
O ritmo, a sonoridade e o trabalho corporal desenvolvem uma proposta 

de encantamento para as crianças. 

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

ATIVIDADE DE 26 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos II e III



A criança deve ser incentivada a fazer ela mesma o registro com o auxílio de 
Tecnologias Assistivas (engrossadores de lápis, auxílios ópticos e não ópticos, 
órteses funcionais, facilitador palmar,  adaptador para lápis de cor, jogos e 
aplicativos,  etc), mas quando isso não for possível, ela pode responder de forma 
oral ou por sinais de Libras, Sinais familiares ou Comunicação Alternativa, e o 
adulto auxilia o registro, que também pode ser feito por meio de áudio, fotos, 
vídeos, colagens, etc. 
 

Sugerimos também aos professores que explorem esse site, com várias 
sugestões lúdicas de estimulação sensorial para crianças com deficiência, que 
podem agregar conteúdos pedagógicos para seus estudantes: 

https://paralisiacerebral.webnode.com.br/orienta%c3%a7%c3%b5es%20fonoau
diologicas/ 

 

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. 


