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PROJETO DE ENSINO DE LIBRAS NA ESCOLA e/ou CASA 
 
AUTORA: JÉSSICA GRAVINO 
DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Língua Portuguesa, Artes, Ciências, Educação 
Física, Ensino Religioso, Matemática e Geografia. 
ALUNOS: Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 
 
 
OBJETIVOS: 
 
* Valorizar a diversidade na Educação Infantil. 
* Sensibilizar as crianças para as diferenças. 
* Capacitar os estudantes a questionar ideias preconcebidas relacionadas a cor 
e raça. 
* Participar de decisões coletivas, aceitando a opinião da maioria. 

* Compreender a importância dos sentidos. 

* Respeitar e valorizar as diferenças de cada sentido. 
* Explorar uma história literária. 
* Conhecer Libras. 
* Ter noção do que é Braile.  
 
Para crianças não alfabetizadas: 
As crianças que ainda não leem precisam ainda mais de ajuda dos responsáveis 
(professores e pais). 
 
Eu, professor (a) ou responsável, preciso saber Libras? 
Não. Você aprenderá junto com a criança. Será uma espécie de tutor, amparado 
pelas instruções da profissional Jéssica. 
 
O que é QR Code? (Para 4º ou 5º ano) 
 

QR Codes em livros transformam a leitura em uma experiência interativa e 

tridimensional. Tudo o que o leitor precisa é de um smartphone ou dispositivo 
móvel para digitalizar o código e poder abrir portas para um mundo mais amplo, 
além da página impressa. 
Trouxemos esse recurso interativo para o livro. Use esse recurso e você verá 
traduções para Libras e audiodescrição para cegos e pessoas de baixa visão. 
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1) Tema: Diversidade 
Parte do livro a ser trabalhada: Capa 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 1º - 6º ano 
 
 
a) Inicialmente mostre para as crianças rostos e expressões de diferentes 
pessoas. 
Depois, peça para os alunos pegarem o livro, sentarem-se formando uma roda, 
para discutirem sobre as diferenças que cada personagem da Turma dos Dedos 
Falantes tem. Instigue os alunos: o Théo tem cabelo loiro, Angélica tem cabelo 
castanho, Bóris usa um aparelho auditivo e assim por diante. 
 
b) Analisem a capa do livro: chame atenção para o nome da autora. Analisem 
palavra por palavra do título e peça para eles tentarem entender o porquê do 
título. 
 
c) Pergunte para a turma o que eles acham das “bolinhas” da capa que estão no 
canto superior. Explique o que é Braile e quem usa.  
 
d)  Painel da diversidade: personalizar os bonecos cada um com sua forma de 
ser.  

  
Fazer 1 boneco com cartolina branca ou de papel pardo para cada criança, com 
o intuito de que elas se personalizem, de acordo com suas características ou 
vontade até formar um painel da diversidade. O ideal é que os pequenos tenham 
canetinhas, tintas, tecidos, lãs, olhos e bocas recortados de revistas 
disponibilizados para que cada boneco seja único! Quando os bonecos 
estiverem prontos podem ser colados um ao lado do outro de mãos dadas para 
simbolizarem o respeito e amizade. 
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2) Tema: Diversidade étnico-racial 
Parte do livro a ser trabalhada: Capa 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 5º e 6º ano 
 

a) Os estudantes devem ser divididos em quatro grupos. Cada grupo terá como 

objeto de discussão uma raça/etnia: negros/pardos, brancos, amarelos e 

indígenas. 
Os estudantes devem refletir sobre os estereótipos.  
 
O que se costuma falar sobre as pessoas dessa raça/etnia?  
De que forma elas são retratadas no cinema, na televisão, nas séries, nos 
desenhos animados, na publicidade?  
Há brinquedos que as represente? 
 
b) Para o próximo encontro, os estudantes devem pesquisar na internet casos 
de discriminação, buscando identificar a que raça/etnia estão relacionados. 
 
 
3) Tema: Autoria 
Parte do livro a ser trabalhada: p.3 
Tempo estimado: 1 hora  
Alunos: 1º - 4º ano 
 
a) Inicie o trabalho com a história explorando com seus alunos a capa do livro. 
Para tanto, providencie o livro e leve-o para a rodinha na sala de aula, assim os 
alunos poderão visualizá-lo e manuseá-lo. 
Mostre a capa do livro e estimule-os a fazer inferências, questionando-lhes: 

  
O que tem na capa deste livro? 
Como é que ela chama? 
Sobre o que vocês acham que essa história fala? 
Os personagens são iguais? Por que será que um deles está de óculos escuros? 
O que ele está segurando? 

  
- Deixe que os alunos conversem uns com os outros e exponham suas opiniões. 
 
b) Antes de iniciar a leitura, explore as ilustrações do livro. E a cada página 
questione-os sobre o que eles acham que está acontecendo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/discussao/
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4) Tema: Gestos falam mais que mil palavras 
Parte do livro a ser trabalhada: p. 4 e 5 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 3º - 6º ano 
 

Iniciar com a dramatização da história: primeiro dia de aula por meio de gestos 
e mímicas. Os alunos serão os próprios personagens. Após ouvir a história 
sugerida, brincar com mímicas faciais e corporais/gestos expressando diversos 
sentimentos.  
Ex. Imitar a carinha de quem está feliz, confusa. 
 
Algumas brincadeiras de imitação como “Siga o Mestre” e “Seu Lobo” estimulam 
o reconhecimento dos movimentos do outro e do próprio corpo. Além disso, 

os professores podem propor representações de experiências vividas no dia a 

dia pelas crianças, como “derreter como um sorvete”; “flutuar como uma pena”, 
“balançar como as folhas de uma árvore” ou “cair como um raio”. Além de 
arrancar boas gargalhadas das crianças, a atividade vai estimular a associação 
de conhecimento e a criatividade. 
 
Tentar comunicar-se através de gestos e balbucios. 
- Comunicar-se com os outros por fala ou gestos. - Compreender mensagens 
curtas (pedidos, comandos, perguntas) que lhe são dirigidas. - Ir substituindo a 
comunicação não verbal (gestos) pela comunicação verbal (sons, palavras, 
frases) - Responder a perguntas utilizando palavras conhecidas. 
 
 
5) Tema: Bóris, o aluno novo 
Parte do livro a ser trabalhada: p.  6 e 7 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 1º - 5º ano 
 
Roda de conversa (cada turma/ano com a sua linguagem) com a reflexão de 
“quando se chega na escola”: 
- Você se lembra quando chegou pela primeira vez na escola? Como você se 
sentiu? 
- Você já mudou de escola? 
- Como foi sua recepção? 
- É importante receber alguém bem? 
- Fez amizade com pessoas diferentes? 
 
Em Matemática: Gráfico da escola de quantos alunos novos em 2021 no CABH. 
Em Geografia: Emigrantes e Imigrantes (estrangeiros em geral). 
- Por que as pessoas saem de seus países? 
- Quais motivos? 
 
 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/como-contratar-professor-de-educacao-infantil/
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Em Ensino Religioso: Levíticos 19:23 – Como Jesus disse que devemos tratar 
os estrangeiros? 
 
 
6) Tema: O guaxinim falante 
Parte do livro a ser trabalhada: p.  8 e 9 
Tempo estimado: 120 minutos 
Alunos: 3º - 6º ano 
 
Assistir ao filme “Milagre de Anne Sulivan”.  
 
Fazer um questionário para comentar: 
 
- Como aconteceu a Libras Tátil na vida da menina do filme? 
- A importância de não desistir das pessoas. 
- A família unida sofre menos com problemas. 
 
 
7) Tema: O plano perfeito & O mascote Juca 
Parte do livro a ser trabalhada: p. 10,11,12 e 13 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 3º - 6º ano 
 
Fazer encenação com o tema dos capítulos, usando personagens com 
deficiências e envolvendo algum sinal de Libras. 
 
Língua Portuguesa: Trabalhar o uso do dicionário. Ex. mascote, 
sustentabilidade. 
Ciências: Sustentabilidade (individual ou em grupo) e fazer uma pesquisa sobre 
guaxinim (onde vivem, curiosidades...). 
Artes: Fazer a mascote com material reciclável e depois fazer exposição na 
escola. 
Educação Física: Utilização de animais em esportes para acompanharem 
pessoas que possuem necessidades especiais. 
 
 
8)  Tema: O sucesso do plano 
Parte do livro a ser trabalhada: p.  14 e 15 
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 4º - 6º ano 
 
Língua Portuguesa: Fazer uma produção de texto abordando sobre o que 
aprendeu do livro. Apresentar o nome em Libras na frente da turma. 
 
Educação Infantil: Apresentar letras. 
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Ensino Fundamental I: Apresentar palavras ou até frases. 
 
Montar coletivamente, os “mandamentos de ajuda às pessoas com 
necessidades especiais”. Exponha o cartaz para toda a escola. 
 
 
 
9) Tema: Deficiência visual  
Parte do livro a ser trabalhada: p. 8 
Tempo estimado: 1 hora – 1 hora e meia 
Alunos: 1º - 4º ano 

 
 
Professor, a pluralidade é algo muito importante a ser trabalhado na sala de aula, 
bem como as diferenças de cada um. Nesse sentido, esta aula tem o objetivo de 
contribuir com ideias de como se trabalhar com as diferenças e, especificamente, 
com a deficiência visual. 
- Se em sua sala tiver algum aluno ou um familiar com deficiência visual você 
poderá explorar a temática buscando desenvolver com as crianças atitudes de 
respeito e inclusão. 
- Caso não haja nenhuma pessoa com deficiência visual em sua escola, você 
poderá também trabalhar o tema, pois as crianças precisam aprender desde 
cedo as diferenças de cada um e a respeitá-las e valorizá-las. Neste caso, você 
poderá introduzir o trabalho sobre a deficiência visual partindo do 

tema “sentidos”. 

 
a) Inicie sua aula organizando os alunos em uma roda de conversa e estimule-
os a falarem sobre suas sensações e a experienciarem os seus sentidos. 
Questione-os sobre: 

  
Toquem o rosto de vocês. O que estão sentindo? 
Hoje está calor ou frio? 
Puxem o ar pelo nariz. Que cheiro vocês estão sentindo? 
Olhem ao seu redor e me digam: o que vocês estão vendo? 
Fiquem em silêncio e relatem que sons vocês estão escutando. 
Que tal comer um bombom? (Nesse momento, entregue um bombom ou uma 
bala para cada um de seus alunos e solicite que eles degustem). 
Nossa, quantas sensações! Como será que sentimos todas elas? 

  
- Mesmo se em sua sala tiver alguma criança com algum tipo de deficiência, você 
poderá realizar esses questionamentos, para que os alunos percebam que 
somos diferentes e que nem todos podemos ter as mesmas sensações. 
- Em seguida, converse com as crianças sobre os cinco sentidos e diga-lhes que 
temos em nosso corpo órgãos responsáveis por essas sensações. Temos o  
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nariz responsável pelo sentido do olfato, a língua que nos propicia o paladar, a 
pele responsável pelo tato, os ouvidos pela audição e os olhos pela visão. 
- Depois, converse com eles explicando-lhes que algumas pessoas podem ser 
privadas de sensações por algum tipo de deficiência como, por exemplo, a visual 
e auditiva. Pergunte a eles se conhecem alguém que tem algum tipo de 
deficiência. Como nosso foco é explorar a deficiência visual, enfatizaremos essa 
deficiência ao longo desta aula. 
- Caso em sua escola tenha alguma pessoa com deficiência visual, ou você e 
seus alunos conheçam algum, convide-o para uma conversa com seus alunos 
na qual ele poderá relatar como é ser uma pessoa com deficiência visual, suas 
dificuldades, facilidades e superações. 
 
b) Desenhando de olhos vendados: 
- Proponha, como atividade de registro, que seus alunos fiquem de olhos 
vendados e produzam um desenho. Para tanto, divida-os em duplas e peça para 
que um colega vende os olhos do outro para desenhar e vice-versa. 
- Distribua folhas de papel A3, canetinhas, lápis de cor, giz de cera ou tinta. 

- Caso opte por utilizar o laptop de seus alunos, eles poderão fazer os desenhos 

utilizando a ferramentas do Tux Paint (metasys/edusyst/arte e música/ pintura 

digital). 
- Depois de desenharem, oriente-os a socializarem seus desenhos e relatarem 
o que sentiram com essa vivência. 
- Exponha as produções dos alunos em um mural ou varal na sala de aula. 

  
  
10) Tema: Como surgiu o Braile? 
Parte do livro a ser trabalhada: capa  
Tempo estimado: 60 minutos 
Alunos: 4º ao 6º ano 
 
 
Professor, são muitas as informações para abordar sobre a deficiência visual 
com seus alunos.  
 

a) Você poderá propor uma pesquisa na internet, para que as crianças 

procurem saber sobre os instrumentos utilizados por pessoas deficientes visuais 
para ler, escrever, fazer cálculos, dentre outros.  
 
b)  Você também poderá levá-los até o Laboratório de Informática de sua 
escola para que façam a pesquisa. Poderá, igualmente, convidar um professor 
especialista em Educação Especial, que trabalhe ou tenha trabalhado com 
deficientes visuais, para que ele conte sua experiência e leve materiais para que 
os alunos possam visualizar. 
 
Depois explore:  
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“O Braile é um sistema de escrita utilizado por nós cegos. Ele recebe o nome de 
seu inventor (Louis Braille), que também era cego, e com 15 anos inventou o 
sistema. O Braile é composto por 6 pontos em relevo, que formam 63 
combinações. Com ele é possível fazer letras, números, símbolos químicos e 
matemáticos”, segundo Fabiano Esperança do Projeto DOS/VOX. 
A escrita do Braile pode se realizar por várias maneiras: 

  
 Reglete e o punção: A pessoa prende o papel na reglete, e com a punção 

vai fazendo a combinação de pontos que formam as letras. 

  

 
Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm 

  
 Máquinas de datilografia: Existem muitos modelos de máquinas de 

datilografia. Com elas o trabalho se torna muito mais rápido que na 
reglete, pois, a pessoa não precisa fazer ponto a ponto com a punção. 
 

 

 
Fonte:  http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm 

 
 Com o avanço da informática, já é possível produzir um Braile com ótima 

qualidade em impressoras especiais. Também já é possível imprimir 
gráficos, o que não era possível nas máquinas de datilografia. 
 

 
 
 
 
 

http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm
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Fonte: http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm 

  
 
 
 

 O sítio http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/soroba.htm dispõe a imagem e 

a explicação sobre o sorobã (aparelho de cálculo e utilizado para registrar 
números). 
 

 
Fonte:  http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/soroba.htm 

  
 

No sítio http://www.lerparaver.com/node/146, você encontra explicação de como 

surgiu o Braile. 

 
“Por volta de 1815 a França andava envolvida em múltiplas guerras. As 
constantes mensagens que circulavam não podiam ser lidas de noite já que, para 
tal, era necessária luz, o que despertaria o inimigo. Assim, o oficial de artilharia 
Charles Barbier, inventou um processo de escrita em relevo, por pontos, que 
pudesse ser lida com os dedos, sem necessidade de luz. Chamou-se a esse 
sistema escrita noturna. Louis Braille, que cegara aos três anos por acidente, em 
1812, encontrava-se a estudar na Instituição Nacional dos Jovens Cegos de 
Paris quando teve conhecimento da escrita noturna. Entrou logo em contacto 
com Charles Barbier, estudou o seu sistema, aperfeiçoou-o e reduziu-o para seis 
pontos. Este novo método tornou-se universal sob o seu nome: Método da 
Escrita Braile, que se resume na célula Braile”, segundo Leonardo Cunha da 
Silva do site “Ler para Ver”. 
 

http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/braille.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/soroba.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/~fabiano/soroba.htm
http://www.lerparaver.com/node/146
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Se possível, disponibilize para os alunos o alfabeto, os números, por exemplo: 

  

 
 Se preferir, assista um vídeo ensinando braile: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=8b3RW3OcH2o&feature=related 

 
  
- Ao final da pesquisa converse com seus alunos explicando-lhes que apesar de 
terem esses materiais muitas escolas não os disponibilizam, e muitas crianças 
cegas não têm condições de adquirir esse material. Essa deve ser uma luta não 
somente dos deficientes visuais, mas, de todos nós, pois, todos ganham com 
essas oportunidades de aprendizagem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8b3RW3OcH2o&feature=related
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11)Tema: Aguçando os sentidos 
Parte do livro a ser trabalhada: capa  
Tempo estimado: 60 minutos 
Alunos: 1º e 2º ano 
 
- Professor, para essa dinâmica providencie instrumentos musicais como: reco-
reco, apito, tambor, flauta, dentre outros. E, também, tiras de tecido preto para 
vendar os olhos dos alunos. 
Como fazer: 
1. Divida os alunos em dois grupos. Em um dos grupos será vendado os olhos 
dos alunos, e no outro cada aluno receberá um instrumento musical. 
2. Leve os alunos para um lugar amplo e sem obstáculos, ou então afaste os 
móveis da sala de aula para que eles não se machuquem durante a dinâmica. 
3. Os alunos que estão com os instrumentos deverão se espalhar pela sala e os 
que estão com os olhos vendados devem encontrá-los utilizando os outros 
sentidos, especialmente o da audição, pois, os alunos estarão tocando os 
instrumentos para serem encontrados. 
4. Troque os alunos de grupo de forma que eles se revezem vendando os olhos 
e tocando os instrumentos. 

  
- Ao final da dinâmica, peça que eles relatem numa rodinha de conversa quais 
estratégias e sentidos eles utilizaram para encontrar os amigos, mesmo estando 
com os olhos vendados. 
 

- Eles poderão filmar a brincadeira utilizando a Webcam que está localizada 

na área de trabalho de seus laptops. Ou, então, fazer um desenho sobre a 

dinâmica. 

  
Desenhando como os deficientes: 

- Inicie esta atividade solicitando que os alunos vejam o vídeo “Ensino do 

Desenho para Crianças Cegas - Diele Fernanda”. Para tanto, eles deverão 

acessar o Youtube que segue: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk . 
 
 

No vídeo são mostradas técnicas de pintura e desenho utilizadas com crianças 

cegas, e você poderá realizar algumas com seus alunos. 
 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk 

  
- Lembre-se que eles deverão estar com os olhos vendados para vivenciarem a 
ausência da visão. 
- Para esta atividade, você deverá providenciar telas de pintura, alfinetes, 
barbante ou lã, pincel, lápis de escrever e de cor, tinta e papel. 
- Convide um professor de Artes de sua escola para lhe auxiliar nessa atividade 
propondo um trabalho interdisciplinar. Fotografe ou filme esse 

momento, utilizando a Webcam que está localizada na área de trabalho de 

seus laptops. 

 
 
Exemplos de técnicas apresentadas no vídeo: 
 
Espetar os alfinetes em uma tela de pintura no formato de algum desenho com 
coração, árvore, formas geométricas, dentre outros. E solicitar que os alunos 
coloram, pintem ou contornem a forma feita com alfinetes. 
Colar barbantes ou pedaços de lãs em uma tela de pintura ou no papel, em 
formato de algum desenho e solicitar que os alunos coloram, pintem ou 
contornem a forma feita com a lã ou barbante, formando assim seu desenho. 
 
- Para finalizar, faça uma exposição com os desenhos dos alunos e as fotos 
desse momento. Eles vão adorar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=decBO5FjjMk
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12) Tema: Conhecendo o ouvido 
Parte do livro a ser trabalhada: p.6 
Tempo estimado: 120 minutos 
Alunos: 1º e 2º ano 
 
I PARTE  
*Caso não tenha aluno surdo em sala de aula: 
 
Perceber e distinguir informações recebidas do ambiente através do som. 

  
a) Questione os alunos: 
 
- O que podemos ouvir? 
- Alguns sons nos transmitem alegria, tristeza, sono, irritação etc. Que sons 
deixam vocês alegres e animados? E tristes? E com sono? 
- Podemos ver o som? 
- Como sabemos que o som existe? 
- Por meio de que órgão conseguimos ouvir o som? 
- Quais tipos de sons vocês conhecem? 
- Vocês gostam mais de sons altos ou baixos, rápidos ou lentos, fortes ou 
suaves? 
- Como vocês se sentem ao ouvir o som da passagem de um avião? De um 
liquidificador? 

  
b) No debate, o professor deverá destacar a importância dos ouvidos para os 
seres vivos e os cuidados que devemos ter com eles. Para isso pode questionar: 
- O nosso ouvido, a nossa audição, além de nos permitir ouvir os sons, será que 
ela serve para mais alguma coisa? Será que ela nos alerta de algum perigo? 
Qual? 
- Todas as pessoas podem ouvir? Vocês conhecem alguma pessoa que não 
ouve? Como ela faz para se comunicar? Vocês conhecem a língua de sinais 
(Libras) que elas usam? 
- Os ouvidos externos (orelhas) dos animais são iguais as nossas? Será que eles 
ouvem da mesma forma que os seres humanos? Ouvem melhor? Por que alguns 
animais têm a audição tão desenvolvida? Será que é uma forma de proteção? 
* Se o professor preferir poderá propor pesquisas sobre estas questões. Não 
aprofundaremos estes assuntos, pois requerem aulas específicas. Porém, ficam 
como sugestões para o professor. 

  
c) De modo que as crianças possam perceber como o som se propaga no ar, o 
professor poderá realizar o seguinte experimento: 
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Xilofone 
 
- O professor deverá apresentar aos alunos várias garrafas de vidro de mesmo 
tamanho e forma, solicitando que, eles soprem dentro de cada uma delas, 

observando o som produzido.    
- Registrar as observações dos alunos na lousa.    
- Coloque água com um pouco de corante alimentício, para poder visualizar 
melhor o que irá acontecer. 
- Encha as garrafas com diferentes volumes de água, de modo crescente: indo 
do menor para o maior. 

- Em seguida assopre dentro de cada garrafa, observando o que acontece com a 

água e o som que é produzido.    
- O professor deverá perguntar aos alunos quais garrafas apresentaram o som 
mais alto e o mais baixo para, em seguida, explicar-lhes que o som mais alto, 
obtido nas garrafas com menor quantidade de água, é denominado de agudo; e 
o som mais baixo, chamado de grave é encontrado nas garrafas com maior 
volume de água. Isto se deve ao fato de que, quanto mais ar houver na garrafa, 
menor será sua vibração e a frequência da nota musical. E quanto menos ar 
houver na garrafa, maior será sua vibração e a frequência da nota musical. Esta 
explicação deverá ser feita conjuntamente com a demonstração do experimento. 

Também poderá ser feita a mesma atividade por meio de uma dinamização.   
 

  
- Telefone sem fio. 
Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27441 
 
- Estetoscópio. 
* Neste experimento o professor poderá trabalhar os sons do corpo, 
questionando os alunos se ele faz algum tipo de som, quais eles já ouviram 
(coração bater, o ronco da barriga etc.), propondo, em seguida, a confecção do 
estetoscópio e a audição dos sons do corpo. 
Disponível em: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Estetosc%C3%B3pio-Caseiro 
 
https://tvuol.uol.com.br/video/manual-do-mundo--como-fazer-um-estetoscopio-
caseiro-04024C1B3866E4A95326 
 
  
Também poderá confeccionar alguns instrumentos musicais, como chocalho, 
violão caseiro, tambor, pandeiro, xilofone etc.  
 
 
 
 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27441
https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Estetosc%C3%B3pio-Caseiro
https://tvuol.uol.com.br/video/manual-do-mundo--como-fazer-um-estetoscopio-caseiro-04024C1B3866E4A95326
https://tvuol.uol.com.br/video/manual-do-mundo--como-fazer-um-estetoscopio-caseiro-04024C1B3866E4A95326
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II PARTE 
 

O professor deverá apresentar à classe diversos tipos de sons (fenômenos da 
natureza, meios de transportes, animais, instrumentos musicais etc).  
 
Em seguida, o professor questionará os alunos acerca de cada som ouvido, para 
que identifiquem o som com seu respectivo emissor. Para isso poderá se utilizar 
de algumas questões norteadoras: 
- Do que é este som? 
- Onde podemos ouvi-lo? 
- Ele é forte ou é fraco? 
- É baixo ou alto? 
- O que vocês sentem? Medo? Vontade de dançar? De ir à praia? De pular 
onda? 

  
Após a identificação oral dos sons e o relato das sensações das crianças, o 
professor deverá entregar para cada aluno, fichas/cartões com as figuras que 
representam os sons ouvidos na atividade anterior, para que eles possam agora 
relacionar os sons com seu respectivo símbolo (desenho/figura). 
* O professor poderá confeccionar estas fichas/cartões a partir das figuras que 
serão apresentadas no bingo de sons, que será utilizado como avaliação. Para 
isso, deverá acessar o seguinte link: 
http://www.4shared.com/file/CpYHuRYS/BINGO_DOS_SONS.html 
 

  
Como sugestão de avaliação, também poderá ser realizada a seguinte atividade: 
1. Deverá ser entregue para cada criança uma cartela de bingo, contendo os 
sons trabalhados em aula. As cartelas poderão ser encontradas no link abaixo: 
http://www.4shared.com/file/CpYHuRYS/BINGO_DOS_SONS.html 
2. Em seguida, o professor apresentará um dos sons e pedirá que os alunos o 
identifiquem em suas cartelas. Deverá proceder assim, até que um dos alunos 
tenha completado sua cartela de sons. Os sons deverão ser apresentados de 
modo aleatório. 
 
 
CASO TENHA ALUNO SURDO: 
Acesse para ter ideias de brincadeiras: 
https://www.youtube.com/watch?v=jdGbzcWIa1A 
 
https://playtable.com.br/blog/praticas-ludopedagogicas-com-criancas-surdas-e-
o-uso-da-libras 
 
 
 
 

http://www.4shared.com/file/CpYHuRYS/BINGO_DOS_SONS.html
http://www.4shared.com/file/CpYHuRYS/BINGO_DOS_SONS.html
https://www.youtube.com/watch?v=jdGbzcWIa1A
https://playtable.com.br/blog/praticas-ludopedagogicas-com-criancas-surdas-e-o-uso-da-libras
https://playtable.com.br/blog/praticas-ludopedagogicas-com-criancas-surdas-e-o-uso-da-libras
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13) Tema: Caixa de Sensações  
Parte do livro a ser trabalhada: p. 8 ou p. 9 
Tempo estimado: 120 minutos 
Alunos: 1º e 2º ano 
 
Experimento: O que é? 
Objetivos: Aguçar o tato. 
Identificar os diferentes “materiais” ao apalpar. 
 
Materiais: 
- 1 Caixa de papelão (pode ser de sapato ou maior dependendo da quantidade 
de alunos). 
- Cartolina ou papel color set branco. 
- Papel color set de cores variadas. 
- Cola Branca. 
- Tesoura. 
- Figuras (que podem ser tanto de EVA quanto de papel). 
- Lixa. 
- Papel amassado. 
- Plástico. 
- Algodão. 
- Tecido (diferentes tipos cortados em retalhos). 
- Esponja. 
- EVA. 
- Papelão. 
- Bola de gude. 
- Escova (de dentes ou cabelo). 
- Borracha. 
- E o que mais achar necessário. 
 
Procedimentos: 
- Forre a caixa com papel branco. 
- Corte um círculo de 8 cm de diâmetro no centro da caixa (mais ou menos no 
tamanho que dê para passar uma mão). 
- Dentro da caixa coloque os materiais de diversas texturas, como: lixa, tecido, 
algodão, pedra, isopor, escova, borracha etc. 
- Decore à vontade. 
- Após cumprir essas etapas, com as crianças dispostas em roda, passe a caixa 
e peça que uma por vez coloque a mão e selecione um objeto para tocar, oriente-
a a sentir como este é. 
 
Resultados: 
- As crianças irão sentir o objeto e sem vê-lo terão que imaginar e identificar o 
que é, apenas pelas sensações. 
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Assim, depois de todas as crianças terem participado da atividade, em uma roda 
de conversa questione: 
- O que vocês sentiram? 
- Como era o que vocês tocaram? 
- Qual era o tamanho? Grande ou pequeno? 
- Era lisinho ou enrugado? 
- O que será que ele pode ser? 

  
A partir da conversa com as crianças, com o auxílio de diversos materiais, como: 
folha A4, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, tinta guache etc., peça para que cada 
criança reproduza, apenas pela sensação que teve, o objeto que ela sentiu. 

  
Exponha os trabalhos das crianças em um pequeno varal na sala de aula ou pela 
escola. 

  
Experimento: Cheiro de quê? 

Objetivos: Aguçar o sentido do olfato 

Identificar os diferentes “cheiros”. 
 
Materiais: 
Utilize diferentes materiais com cheiros diversos como: 
- Bolo. 
- Torta. 
- Frutas variadas. 
- Perfume doce. 
- Perfume fraco. 
- Pão. 
- Sabonete. 
- Shampoo. 
- Livro. 
- Flor. 
- Madeira. 
- Produtos de limpeza (verificar a questão tóxica do produto, para não causar 
nenhum mal-estar nas crianças). 
- Roupa limpinha etc. 
- Figuras que representem os materiais utilizados. 
 
* Atente-se apenas para o tipo de material utilizado e cuidado para não aguçar 
algum tipo de alergia que alguma criança possua. 
 
Procedimentos: 
- Com as crianças dispostas em círculo e com os olhos vendados, vá passando 
os diferentes materiais para que elas sintam o “cheiro”. Cuidado para que elas 
não utilizem nenhum outro sentido para descobrir esse material. 
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- Após passar todos, esconda-os, de modo que as crianças não os encontrem. 
- Espalhar as diversas figuras dos materiais utilizados e pedir para que as 
crianças ordenem de acordo com os cheiros que foram sentindo. 
 
 
Resultados: 
Apenas utilizando o sentido do olfato, as crianças irão identificando, alguns com 
mais outros com menos facilidade, os objetos que apresentam determinado 
odor. 

  
 
Experimento: O que eu vejo? 
Objetivos: Aguçar o sentido da visão. 
Identificar as diferentes imagens. 
 
Materiais: 
- Uma lanterna. 
- Diferentes figuras, das quais podem ser utilizadas obras de artes de pintores 
como: 
* Cândido Portinari:  

Disponíveis em: http://www.portinari.org.br/ 

*Tarsila do Amaral: 

Disponíveis em: http://www.tarsiladoamaral.com.br/ 

*Romero Britto: 

Disponíveis em: http://www.britto.com/ 

 
Procedimentos: 
- Após selecionar diferentes imagens desses artistas ou de outros que ache 
interessante, selecione algumas obras e espalhe-as, pendurando-as ao redor de 
uma sala de aula. 
- Feche todas as janelas desta sala e cuide para que fique bem escura. 
- Entre com as crianças, de modo a estimulá-las e descobrir qual é o tesouro que 
verão nesta sala. 
- Com as crianças dispostas em círculo, de preferência sentadas no chão sobre 
almofadas, pegue a lanterna e vá iluminando um quadro por vez. 
- Ao final, acenda todas as luzes da sala e deixe que as crianças revejam e 
observem cada obra. 
- Faça uma breve explicação de cada um dos artistas que compuseram as obras. 
- Ainda no círculo faça alguns questionamentos às crianças, de modo a despertar 
ainda mais suas curiosidades: 
* Quando nós entramos conseguimos ver algum desses quadros? Por quê? 
* O que foi preciso para que enxergássemos? 
* Qual quadro vocês mais gostaram? Por quê? 
* O que vocês sentem quando olham para eles? 
 
 

http://www.portinari.org.br/
http://www.tarsiladoamaral.com.br/
http://www.britto.com/


 

 

www.dedosfalantes.com.br 

 

 
 
 
 
* A partir da discussão com as crianças peça para que elas escolham uma das 
obras e as reproduzam, o que pode ser feito com o auxílio de cartolinas e tinta 
guache. 
 
Resultados: 
As crianças, além de notarem a importância da visão, irão entrar em contato com 
obras importantes da cultura brasileira, de modo a externalizarem suas 
observações a respeito destas. 
 
Experimento: Huuuum...que gostinho é esse? 

Objetivos: Aguça o sentido do paladar. 

Distinguir os diversos sabores. 
 
Materiais: 
- Limão. 
- Doce (de sua preferência, sugere-se gelatina). 
- Leite. 
- Sal. 
- Açúcar. 
- Fruta de sua preferência. 
- Legumes diversos. 
- Verduras. 
- Outro alimento que ache interessante. 
 
Procedimentos: 
- É interessante que haja um alimento diferente para cada criança, por isso o 
trabalho com diferentes tipos de frutas é sugerido. 
- Com as crianças dispostas em círculo, vende-as, uma por vez, e escolha um 
alimento para que esta prove, apenas uma pequena quantidade e diga para esta 
dizer o que é e descrevê-lo. 
- Após fazer isto com toda a turma, apresente os alimentos para as crianças para 
que elas vejam se acertaram ou não o que era. (Em turmas de faixa etária menor 
sugere-se que faça esta atividade apenas perguntando se é docinho ou não). 
- Em seguida, com as crianças ainda dispostas em círculo questione-as sobre o 
alimento experimentado: 
- É gostoso? 
- Como ele é? 
- Doce ou salgado? 
Com isso, entregue para cada criança o contorno do alimento que elas 
experimentaram em uma folha de papel e com o auxílio de diversos pedacinhos 
de EVA colorido, peça para que as crianças colem, de modo a formar o alimento. 
Ao final, pode-se fazer uma deliciosa salada de frutas com as crianças. 
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Resultados: 
 
 
Além de aguçar o paladar das crianças, elas poderão conhecer novos alimentos 
e aprender a descrevê-los apenas pelo sabor. 

  
A partir da realização desses experimentos, em uma roda de conversa, aguce a 
curiosidade das crianças sobre cada um dos experimentos realizados e o que 
sentimos em cada um. 
 
 
Sugerem-se, neste momento, as seguintes questões: 
- O que acabamos de fazer? 
- O que sentimos? 
- Quais partes de nosso corpo utilizamos? 

 - Após esse primeiro contato, selecione dois tipos, ou quatro, como preferir e 

crie com as crianças um quadro.  
 
Confecção do quadro: 
 
Materiais: 
- Tela pequena (uma para cada criança ou por dupla). 
- Tinta a óleo de diferentes cores. 
- Lápis ou giz preto. 
- Pincéis de diferentes tamanhos. 
- Recipientes com água. 
- Retalhos de tecido para limpar os pincéis. 
- Cavaletes (um para cada tela, para apoiá-las). 
 
Procedimentos: 
- Antes de iniciar o trabalho com a tela, divida a tela da criança em duas ou quatro 
partes, depois coloque a primeira música selecionada, repita ela algumas vezes 
e peça para que a criança reproduza em um dos quadrados da tela o que ela 
imagina ao ouvir aquela música. Faça isso com as demais, até que todos os 
quadrados estejam completos. 
- Para não ficar muito longo ou cansativo, esta atividade pode ser dividida por 
alguns dias, para que as crianças ouçam e reproduzam com calma seus 
trabalhos. 
- É importante que um desenho seja feito e colorido por vez ao som da música, 
para que realmente a criança expresse o que o referido som despertou nela. 
 
Resultados: 
Ao final exponha os quadros na escola. 

  
** Caso não seja possível fazer a pintura em tela, pode-se improvisar um quadro 
com uma folha de papel grande (pode ser sulfite, craft ou uma cartolina). Cole 
um papelão atrás do mesmo para dar estabilidade e, na ausência de cavaletes, 
cole-os com o auxílio de fita crepe na parede, se  
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possível forre a mesma com jornal. Ao invés de tinta a óleo, também pode-se 
utilizar guache. 

  
Após a confecção dos quadros, faça diferentes máscaras, cada qual 
representando um sentimento como: bravo, feliz, triste, gargalhando, chorando, 
com sono; etc. As máscaras podem ser feitas em cartolinas e coladas em um 
palito de sorvete. 
- Faça alguns questionamentos às crianças, de modo que elas mostrem a 
máscara do que elas sentem em cada momento. Por exemplo: 
- Quando eu caio e me machuco eu fico________________ 
- Quando eu vou passear eu fico______________________ 
Para finalizar esta atividade, entregue cinco folhas de papel a cada criança e 
peça para que elas desenhem em cada uma o que mais gostam: na 1ª de ouvir; 
na 2ª de comer; na 3ª de cheirar; na 4ª de tocar e na 5ª de ver. 

  
 
14) Tema: Dados da obra 
Parte do livro a ser trabalhada: Ficha catalográfica  
Tempo estimado: 30 – 50 minutos 
Alunos: 3º - 5º ano 
 
- Proponha para os alunos uma atividade de registro, na qual eles poderão 
explorar a leitura e a escrita, bem como a interpretação de informações. Veja a 
seguir uma sugestão: 
 
1. Preencha os espaços abaixo com os dados da história que se pede: 
Título: 
Autor (a): 
Editora: 
Ano de publicação: 
 
2. Marque um X para as alternativas corretas: 
A história se passa em uma: 

(   ) escola                          (   ) praia                    (   ) fazenda 

O personagem Bóris é deficiente: 

(   ) auditivo                                        (    ) visual               
A deficiência de Bóris está relacionada à qual sentido? 

(   ) tato       (   ) paladar    (   ) olfato    (   ) visão      (    ) audição 

Para se locomover Penélope utiliza uma: 

(   ) muleta            (   ) cadeira de rodas            (    ) bengala 

 
3. Por que Penélope pediu para Angélica descrever a professora Marisa? 

  
4. Como Penélope fez para reconhecer o sinal de “Oi”? 
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Outras sugestões de atividades que podem ser trabalhadas a partir da história: 

  
- Ilustrar a parte da história que mais gostou. 
- Inventar e escrever outro final para a história. 
- Disponibilizar imagens da história para que eles coloquem em sequência. 
- Desenhar Mauro e descrever suas características. 
- Confeccionar fantoches dos personagens. 
- Procurar em revistas e jornais, imagens de pessoas portadoras de 
deficiências e montar um painel. 
- Produzir um texto a partir de imagens da história. 
Dentre outras. 

  
 
DEVER DE CASA  
Convide seus familiares para brincar de cabra-cega. Para tanto, uma pessoa 
deverá vendar os olhos e tentar encontrar as outras que estão na brincadeira. 
Lembre-se de realizar a brincadeira em um espaço amplo e seguro, evitando 
assim que alguém se machuque, pois estarão de olhos vendados. 
 
  
Sites interessantes para os professores e alunos acessarem 
 
www.dedosfalantes.com.br 
 
https://culturasurda.net/ 
 
http://www.surdocidadao.org.br/institucional/jogos/ 
 
https://www.libras.com.br/feneis 
 
https://www.libras.com.br/ines 
 
 
Tema extra: Bullying 
Parte do livro a ser trabalhada: EXTRA  
Tempo estimado: 2 horas 
Alunos: 3º - 6º ano 
 
Assistir o filme “Extraordinário”. 
Pesquisar sobre as “consequências do Bullying”. 
Sentimentos e Emoções sobre a autoestima: quem faz o bullying.  
Na história do livro não vem contando sobre bullying, mas poderia ter 
acontecido e podemos trabalhar com a PREVENÇÃO. 
 
Dica: *Caso queira convidar um psicólogo sobre os temas abordados: quem faz 
e quem sofre. 
 

http://www.dedosfalantes.com.br/
https://culturasurda.net/
http://www.surdocidadao.org.br/institucional/jogos/
https://www.libras.com.br/feneis
https://www.libras.com.br/ines


ATIVIDADES EXTRAS
PARA CRIANÇAS

NOSSO LIVRO COMO BASE



apito
APITO

a A A

Apito



baleia
BALEIA

b B B

Baleia



cachyorro
CACHORRO

c C C

Cachorro



Dino
DINO

d D D

Dino



elefante
ELEFANTE

e E E

Elefante



formiga
FORMIGA

f F F

Formiga



gato
GATO

G G G

Gato



husky
HUSKY

h H H

Husky



Iguana
Iguana

i I I

Iguana



jaguar
JAGUAR

j J J

Jaguar



koala
KOALA

k K K

Koala



leao
LEÃO

l L L

Leão



meduza
MEDUZA

m M M

Meduza



Narval
NARVAL

n N N

Narval



ovelha
Ovelha

o O O

Ovelha



PaNDA
PANDA

pP P

Panda



quelea
QUELEA

Q Q Q

Quelea



Raposa
RAPOSA

r R R

Raposa



serpente
SERPENTE

s S S

Serpente



tartaruga
TARTARUGA

t T T

Tartaruga



urso
Urso

u U U

Urso



vaca
VACA

v V V

Vaca



kiwi
KIWI

wW W

Kiwi



apito
APITO

xX X

Apito



yak
YAK

yY Y

Yak



zebra
ZEBRA

z Z Z

Zebra


