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      GRUPO II E GRUPO III 
 

Atividade: 
 
Dança da imitação 

 

Ouça a música acima (o arquivo de música será inserido no dia da postagem) e comece a 

dançar com a criança, seguindo os comandos. Ela tentará imitar seus movimentos. Não 

exija que a criança faça-os com perfeição. O importante é que ela consiga se deslocar, 

fazendo movimentos diferentes.  A dança faz com que a criança desenvolva a consciência 

do seu corpo e amplie as possibilidades de se expressar. 

 
Orientações:  
 

Orientamos que com as crianças surdas não seja trabalhada apenas a música, o vídeo 

com o áudio deve ser apresentado para que atividade seja realizada com estímulo visual. 

Se for possível, o vídeo deve ser mostrado na TV ou tela de computador em modo tela 

cheia, se for transmitido no celular precisa ser em modo tela cheia. Desta forma a criança 

terá a possibilidade de melhor visualização dos movimentos. O adulto deve dançar com a 

criança surda da mesma forma pois ela é capaz de vivenciar e aprender o ritmo através 

do próprio corpo, e isso a ajudará a desenvolver várias habilidades cognitivas também, 

inclusive em sua comunicação. 

As crianças cegas precisam da descrição dos movimentos, nos momentos em que a 

música faz sons como “nhec”, e quando o vídeo mostra movimentos que não forem 

cantados. O adulto pode auxiliar a criança fazendo o movimento junto com ela primeiro e 

depois deixando ela fazer sozinha. 

Com as crianças no Espectro Autista, com Deficiência Intelectual ou atraso no 

desenvolvimento a atividade pode ser trabalhada com pausas no vídeo antes de seguir 

para o próximo desafio proposto na música, trabalhando cada momento por partes. 

Orientamos que com as crianças que tem mobilidade reduzida o adulto possa auxiliar nos 

movimentos dos membros e estimular a criança a dançar na cadeira de rodas, para que a 

mesma descubra possibilidades e sinta-se motivada a se expressar dançando dentro das 

suas especificidades. 
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     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões nas 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. 
 

           


