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     ATIVIDADE 35 PARA GRUPOS II e III – 14 de dezembro 
 

Atividade: 
 
SONS DO CORPO 

 

Olá, professores! 

 

Sugerimos às famílias que brinquem com a criança, utilizando músicas que 

evidenciem os sons do corpo.  

Orientações:  
 

Segue o link para o vídeo “Bolinhas de sabão” acessível em Libras: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Cuwoqed3r9w 

 

Com a criança cega, o adulto deve explorar a parte tátil juntamente com o som, colocando 
a mão da criança em sua face para que ele sinta os movimentos que a boca faz para que 
ela possa imitá-lo. Isso pode ser feito também com outras partes do corpo. 
 
Esta atividade não é adequada para crianças com deficiência auditiva pois explora o som 
de maneira muito específica, através do timbre. Para crianças surdas, a melhor maneira de 
vivenciar a música é através do ritmo. O ritmo corporal, que é trabalhado através de 
vivências musicais como as demonstradas no vídeo abaixo, vai ajudar a desenvolver a 
coordenação motora e a linguagem da criança (mesmo que se utilize de Libras futuramente), 
sendo um fator cognitivo que influencia diversas outras habilidades. 
 
Esta atividade também é mais adequada à coordenação motora destes grupos etários em 
relação ao vídeo ABC dos copos 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zdAB8QDe_0Y  
Vídeo: Percussão Corporal – Borboletinha  
 
No vídeo acima é possível perceber que a percussão corporal é trabalhada com o foco no 
movimento, que é imitado pelas crianças, dessa forma, todas podem participar com as 
devidas adequações (a música sugerida, “Ti cutuca” pode ser vivenciada pelas crianças 
surdas assim, através de movimentos). No caso do estudante surdo/a, ele imitará os 
movimentos rítmicos. No caso da criança cega ou com mobilidade reduzida, o adulto auxilia 
fazendo os movimentos junto com a criança, e, caso seja possível, ela repete sozinha a 
seguir. Mesmo que não consiga repetir, ela consegue sentir o ritmo através do movimento 
do adulto, e isso já é um tipo importante de educação sonora.  
 
“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, é possível trabalhar música com deficientes 
auditivos, sendo eles capazes de “responder a ela através da dança e da expressão 
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corporal. De forma adequada a cada ritmo e de maneira intensa e alegre” (Pedrinelli & 
Teixeira, 1994).” 
 
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.  
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