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     ATIVIDADE 36 PARA BERÇÁRIO E GRUPO I – 21 de dezembro 
 

Atividade: 
 
SONS DO AMBIENTE 

 

Olá, professores! 

 

Sugerimos às famílias que instigassem a curiosidade da criança para a percepção 

de diversos sons do ambiente em que se encontram.   

 
 
 
 
 
 
 

Orientações:  
 

Esta atividade é especialmente importante para crianças com cegueira ou deficiência 
visual, uma vez que sua acuidade auditiva será muito importante futuramente, no 
desenvolvimento de sua orientação e habilidade e aspectos essenciais de sua cognição. 
 
Recomendamos o vídeo abaixo sobre a importância da estimulação precoce em bebês 
cegos: https://www.youtube.com/watch?v=WYEIEYYLalw  
 
Com relação à criança surda, destacamos que nessa idade, em que diagnósticos ainda 
estão sendo fechados a partir de exames específicos, é muito importante que se estimule 
as habilidades auditivas também, uma que que não se sabe ao certo quanto da 
capacidade residual da audição existe, e essa capacidade, por mínima que seja, é muito 
significativa e pode determinar em grande parte o desenvolvimento da criança por toda a 
sua vida. Dessa forma, sugerimos que o trabalho de estimulação auditiva no ambiente, 
proposto pela atividade, seja feito nos seguintes termos: 
 
• Detecção: é a habilidade auditiva em que a criança deve perceber a presença e 
ausência do som. 
• Discriminação: é o ato de diferenciar dois ou mais estímulos sonoros. 
• Reconhecimento: é a habilidade de identificar o som e a fonte sonora com capacidade 
de classificar ou nomear o que ouviu. 
• Compreensão: é o ato de estabelecer relações entre o estímulo sonoro produzido, 
outros eventos do ambiente e o próprio comportamento. Essas relações têm as 
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A vivência musical/sonora e lúdica, por meio de brincadeiras, é uma 
maneira de oportunizar às crianças a expressão de suas ideias e 
sentimentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=WYEIEYYLalw
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propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. (BASTOS; FLEIG; NASCIMENTO, 
2010). 
 
Sugerimos o vídeo abaixo com atividades de estimulação auditiva para bebês com 
alteração no desenvolvimento: https://www.youtube.com/watch?v=s-qTEJbalUI  
 
É importante sempre manter a atividade como uma brincadeira divertida e que envolva 
muito afeto entre a criança e a família. 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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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