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     ATIVIDADE 35 PARA BERÇÁRIO E GRUPO I – 14 de dezembro 
 

Atividade: 
 
AS MARAVILHAS DA MÚSICA 

 

Olá, professores! 

Sugerimos às famílias momentos musicais com as crianças. 

 

 
 
Orientações:  
 

Todas as atividades propostas pela temática são inclusivas, e devem ser feitas, inclusive 
com as crianças com surdez ou deficiência auditiva. O ritmo corporal que é trabalhado 
através de vivências como essas vai ajudar a desenvolver a coordenação motora e a 
linguagem da criança, sendo um fator cognitivo que influencia diversas outras habilidades. 
 
É possível musicalizar a criança surda explorando as vibrações sonoras e o ritmo, como 
nos explica esse professor de música, o qual conta sua experiência com sua esposa 
surda, que hoje ajuda na musicalização da filha deles: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2zakidwTea0  
Vídeo: Musiqueducando por Marcelo Serralva e Marissa de Britto - Malamalenga Tv 
 
Sugerimos que o professor assista e compartilhe com a família da criança surda esse 
vídeo sobre Estimulação de bebês surdos: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=59Q6XSV0SaY 
Vídeo: Curta Libras 21 - Estimulação dos bebês - TV Campus UFSM 
 
O vídeo foi feio por um casal de surdos que tem duas filhas surdas também. Pode ser 
motivante para a família acompanhar a história deles, e os vídeos dos registros de como 
eles estimulam o desenvolvimento da linguagem de suas filhas:  
Link: https://www.facebook.com/odiariodafiorella/  
 
 
     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.  

           

           

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 

 

Ouvir música contribui para o desenvolvimento dos bebês e das crianças 
porque a harmonia dos sons estimula a audição e a fala. 
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https://www.youtube.com/watch?v=59Q6XSV0SaY
https://www.youtube.com/channel/UC0U4Kuznv0YtRzULknjaZ2w
https://www.facebook.com/odiariodafiorella/

