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ATIVIDADE: 

DANÇANDO NO ESPELHO 

Olá, Professores! 
 
Convide o bebê para se aproximar do espelho, de forma que ele visualize sua própria 
imagem refletida e a dos adultos que estão perto. Observe sua curiosidade, de que 
maneira ele se descobre, como se olha, como olha os adultos, quais diferentes formas 
de comunicação apresenta (balbucios, fala, palmas, gestos).  

Na sequência, coloque uma das músicas sugeridas: “A pulguinha” ou “Caranguejo 
não é peixe”. Deixe que ele dance do seu jeito e, ao mesmo tempo, inicie você também 
uma dança, acompanhando o ritmo da música e realizando alguns movimentos 
sugeridos pelas canções.  

Em seguida, proponha ao bebê a brincadeira de dançar como os animais, na música 
do grupo Palavra Cantada, “Ciranda dos bichos”. Caso o bebê faça alguns gestos, 
imite os movimentos dele, valorizando suas iniciativas.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Não é possível vivenciar a atividade desta forma com os bebês cegos. Sugerimos que para 
trabalhar a autoimagem com a criança, o adulto estimule a exploração tátil do corpo. O 
adulto pode guiar a mão do bebê, pela cabeça e rosto, abdômen, membros superiores e 
inferiores, mãos, pés e dedos. É importante que o adulto nomeie as partes do corpo quando 
estiverem sendo exploradas. O adulto deve se colocar próximo ao bebê e conduzi-lo para 
que este explore também algumas partes do seu corpo, comparando e trabalhando a 
percepção espacial.  

Exemplo: 

“A mamãe está na sua frente/ ao seu lado/ perto” 

“Esta é a mão da mamãe e esta é a sua mão” 

A fascinação com a imagem do espelho é comum entre os bebês já a partir dos 
primeiros meses de vida. Ao brincar com o reflexo,  a criança sorri, produz sons, 
faz gestos. Tudo isso ajuda na aprendizagem da fala. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 21 OUTUBRO – BERÇÁRIO E GRUPO I 

 

 DE OUTUBRO 

Educação Infantil – Berçário e Grupos I 
 

 

https://youtu.be/H9fXoZmMHK8


“Este é o meu nariz e este é o seu nariz” 

Sugerimos também que durante a atividade com o corpo seja levada em consideração as 
necessidades sensoriais e comunicacionais dos bebês autistas. Abaixo indicamos um vídeo 
onde tanto você professor/a como a família terão uma visão adequada da importância dessa 
atividade, bem como algumas sugestões onde ela poderá ser executada no dia a dia dos 
bebês. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N-lSORdXM1o – Esquema Corporal no Autismo /5 
minutos - NeuroSaber 

Em seguida, as músicas sugeridas na atividade podem ser trabalhadas com todos os bebês. 
Sugerimos que sejam trabalhados os sons e a audiodescrição dos animais e se for possível 
à manipulação de bonecos de plástico, cujos animais aparecem nas músicas (dependendo 
da idade do bebê), para poder contextualizar e tornar a vivência musical e de movimento 
mais significativa. 

Para melhorar a experiência dos bebês surdos na atividade, orientamos que alguns sinais da 
Libras, referente aos animais possam ser ensinados. Você aprender esses sinais através do 
aplicativo Hand Talk que se encontra no nosso catálogo de games e sites Assistivos. 

LINK do catálogo: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/
este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

LINK do aplicativo Hand Talk: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR 

Ressaltamos a importância de que durante a brincadeira o adulto esteja em constante 
comunicação com o bebê, utilizando frases curtas, claras e objetivas, sem diminutivos. No 
caso das crianças surdas linguagem gestual e expressões faciais são indispensáveis. A 
comunicação será fundamental para a interação e participação dos bebês na atividade. 

 

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. 
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