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     ATIVIDADE 37 PARA BERÇÁRIO E GRUPO I – 28 de dezembro 
 

Atividade: 
 
TUDO FALA 

 

Olá, Professores! 

 

Sugerimos à família que brinque com o bebê, como se ouvisse e conversasse com 

os brinquedos. 

 

 

 

 

 

Orientações:  
 

A atividade deve ser realizada com as crianças surdas introduzindo sinais de Libras para 
que ela possa começar a criar um repertório linguístico para se comunicar. Os vídeos 
abaixo podem ser compartilhados com a família como sensibilização para essa 
estimulação: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=59Q6XSV0SaY&t=661s 
Vídeo: Curta Libras – Estimulação de bebês 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mhWY6bd3Nj8 
Vídeo: Ensinar seu bebê Libras 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-m6s6VAJbpM 
Vídeo: Ensinando Libras para bebês surdos 
 
Caso a família não tenha conhecimento de Libras, pode utilizar um dicionário através dos 
seguintes aplicativos: HAND TALK, LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS, cuja descrição 
detalhada está no catálogo games e sites assistivos disponível no site do Portal da 
Educação do Recife: 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_
catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 
 

           

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 

 

O faz de conta é a maneira como a criança começa a interagir com o mundo à 
sua volta, facilitando o seu amadurecimento social, emocional, físico e 
intelectual, além de benefícios físicos. Ao brincar, construir cenários, montar 
"casinhas", alimentar bonecas, a criança desenvolve uma série de habilidades 
físicas motoras. 
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Também é interessante que a atividade proposta, quando feita com crianças com 
hipótese diagnóstica de autismo ou deficiência visual, seja feita trazendo o brinquedo para 
o mais próximo possível do rosto de quem fala, estimulando assim que a criança 
estabeleça contato visual com o rosto do interlocutor, uma vez que isso é importante para 
desenvolver aspectos da habilidade de Linguagem.  
 
 
     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.  

           


