Vocês daí,
nós da
qui
eo
INES
entre nós:
propostas e ideias lúdicas
para a quarentena

Dedicamos, com muito afeto, este livro aos
estudantes do INES. Estudantes que, assim
como nós professores, têm superado este
período de pandemia e criado coisas bonitas,
apesar de tudo
Marlene Lira Barra e Tiago Ribeiro
(Organizadores)

“Não haveria criatividade sem a curiosidade
que nos move e que nos põe pacientemente
impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fazemos.”
(Paulo Freire)

Aqui compartilhamos o que você vai encontrar no livro
(depois explicamos um pouco melhor sobre isso).
É um convite!
Vamos descobrir e fazer coisas juntos? Onde?
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AUTORES
Planejamos juntos, mas cada um tem sua história!
Meu nome é Alessandra Sirvinskas. Sou professora
de Educação Física no INES, doutoranda em
Ciências, Tecnologias e Inclusão pela UFF e Mestre
em Diversidade e Inclusão também pela UFF. Foi
um prazer colaborar com a elaboração deste ebook.
Me chamo Adilson M. Buze. Sou professor surdo e
meu sinal é o que está na foto, mas balançando a
mão duas vezes. Atuo na estimulação precoce com
bebês surdos na Educação Infantil do SEDIN/ INES.
Sou formado em Pedagogia e em Letras/Libras.
Também sou especialista na área de Educação de
Surdos.
Olá, meu nome é Christiane Carpinteiro. Sou
Professora graduada em Letras/Libras pela UFRJ.
Sou especialista em Educação de Surdos: uma
perspectiva bilíngue em construção pelo INES e
mestranda em educação bilíngue, também no
INES.

Meu nome é Cinthia Ramos. Sou professora,
trabalho na Educação Infantil, Sedin, do INES.
Também sou professora de Libras no Senac.
Me formei em Pedagogia no INES.

Oi! Meu nome é Flávio Eduardo Pinto da Silva.
Sou professor de Biologia do INES. Trabalho no
EsPCie-A em parceria com outros setores, como o
SEDIN.

Olá! Sou Jardete Poubel, formada em Pedagogia
pelo INES/ DESU. É um prazer participar deste
projeto junto com os demais colegas do SEDIN,
onde atuo como professora-mediadora.
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AUTORES
Meu nome é Joana Borges. Minha formação é em
Pedagogia e fiz Especialização em Educação de
Surdos. Fui professora da Rede Municipal do Rio de
Janeiro e sou professora da Educação Infantil do
INES.
Olá, me chamo Luciana Rosa. Leciono há 29 anos na
EI do CAp-INES. Sou licenciada em pedagogia pela
FSJT e Mestre em Letras e Ciências Humanas pela
Unigranrio. Feliz em participar deste projeto cujo
principal objetivo foi minimizar o distanciamento
aluno/professor/escola imposto pela pandemia
mundial de COVID-19.
Meu nome é Lucia Vignoli. Sou professora de
Artes do INES e avó do Manoel. Participo do
grupo de pesquisa ArteGestoAção e me dedico a
cultivar, nas aulas de artes, práticas para uma
educação ecológica, antirracista e feminista.

Meu nome é Mara Lopes. Sou pedagoga
habilitada em Educação Especial pela Unesp
(Marília).
Sou
Mestra
em
Psicologia
do
Desenvolvimento e Aprendizagem (Unesp/Bauru)
e Doutora em Educação (USP). Sou professora do
Setor de Educação Infantil do INES.
Meu nome é Maritza Simões Fraga. Sou formada
em pedagogia (INES) e pós-graduada em leitura e
escrita no ensino de surdos (INES). Atuei 22 anos
em cargo administrativo no Departamento de
obstetrícia da FIOCRUZ. É com alegria que
participo deste E-book.

Meu nome é Marlene Lira Barra. Sou professora
aposentada da Rede Federal, pedagoga (UERJ) e
Mestre em Educação (UNIRIO). Trabalho na
Educação Infantil do INES como Técnica em
Assuntos Educacionais (TAE). Nossa equipe
planejou este livro eletrônico pensando em
superar a distância física através do acolhimento
virtual. Espero que gostem!
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AUTORES
Meu nome é Rosa Maria Borba da Cruz. Sou
Pedagoga, formada pelo INES. Atualmente trabalho
como professora-mediadora no SEDIN. Também
faço mediação de alunos com necessidades
especiais em escolas particulares. Participo do
Grupo de Pesquisa do Manuário, no INES.Pósgraduação lato sensu Língua Portuguesa: leitura e
escrita no ensino de surdos também no INES. É um
grande prazer participar deste projeto.
Meu nome é Rosana Grasse. Sou professora de
Libras, trabalho com Oficina de Literatura na
Educação Infantil do INES. Sou formada em
Letras/Libras. Tenho especialização em Educação de
Surdos e curso o Mestrado também no INES. É um
prazer trabalhar com essa proposta, que visa
ampliar conhecimentos. Meus abraços sinalizados
para todo mundo, com muito amor e carinho!

Meu nome é Roberta Gomes. Me formei em
Pedagogia e em Letras. Fiz especialização em
Libras. Mestrado em Diversidade e Inclusão. Sou
professora de Libras para crianças surdas da
Educação Infantil do INES.

Meu nome é Vania Lemes. Sou Formada em
Pedagogia pela UERJ. Atuo como professora do
Ensino Fundamental há 28 anos na Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro e, há 10, na Educação
Infantil do INES. Estou muito feliz por fazer parte
deste projeto. Espero que, a partir dele, muitas
ideias e brincadeiras surjam!

Oi! Meu nome é Tiago Ribeiro! Sou professor dos
Anos Iniciais do Noturno do INES. Faço parte do
EspCie-A e do grupo de pesquisa ArteGestoAção!
Sou paraibano e apaixonado por diferentes
culturas e línguas! Estou estudando Libras e
sobre as culturas surdas! Sou parceiro do SEDIN!
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BOAS-VINDAS!
Olá, tudo bem?
Somos professores do INES - da Educação
Infantil (SEDIN) e do Espaço de Pesquisa e
Ensino de Ciências Aplicadas (EsPCie-A).
Essa
pandemia
nos
deixou
afastados
presencialmente, não é verdade ? Isso é triste.
Estamos com saudades!
Mas nós pensamos muito em como nos
aproximar virtualmente! Tivemos uma ideia
para estarmos mais pertinho!
Tivemos a ideia de um livro eletrônico, um ebook, com propostas que vocês pudessem fazer
sem sair de casa!
Aqui vocês vão encontrar brincadeiras, jogos,
histórias e muito mais!
Aproveitem!!!
Divulguem para seus colegas
Equipe docente do SEDIN e EsPCie-A.
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QUE LIVRO É ESSE?
Este livro é uma produção coletiva, feita
com muito carinho! Ele foi planejado para que
você possa compartilhar experiências
e vivenciar novos conhecimentos e
informações de forma lúdica e divertida,
junto com sua família! Professores do SEDIN
e do EsPCie-A prepararam algumas propostas
para você se divertir e aprender
sobre os quatro elementos e a pandemia
de Covid-19 que estamos vivendo.
Vamos iniciar nossa aventura?
Lembre-se: É simples... Use a imaginação,
a curiosidade, a criatividade e mergulhe
conosco nessa viagem maravilhosa pelos
quatro elementos da natureza!

Ilustração: estudante do SEDIN/INES
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OS 4 ELEMENTOS

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

OS QUATRO ELEMENTOS DA NATUREZA
AR / FOGO / TERRA / ÁGUA
A PANDEMIA QUERIA NOS ISOLAR, MAS CONSEGUIMOS
SUPERAR. FICAMOS FELIZES EM PREPARAR UM LIVRO
PARA NOS APROXIMAR!
ENTÃO VAMOS COMEÇAR? NA ÁGUA PODEMOS TENTAR
EXPERIÊNCIAS PARA BRINCAR, MAS SE ELA NOS FALTAR,
ONDE O PLANETA IRÁ PARAR?
COM O AR PODEMOS VOAR, ASSOBIAR, CANTAR E VIAJAR.
POLUÍDO, NEM PENSAR...COMO VAMOS RESPIRAR?
E DO FOGO O QUE DIZER? COM ELE PODEMOS
NOS AQUECER, MAS SE A GENTE NÃO CUIDAR DAS
FLORESTAS, ELE PODE QUEIMAR!
POR ISSO PRESTE ATENÇÃO, FOGO, TERRA, ÁGUA E AR,
SÃO ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A VIDA PRESERVAR!
(Poema de Marlene Lira Barra)
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LEMBRE-SE DOS ELEMENTOS:
AR, FOGO, TERRA E ÁGUA.

PRESERVAR O PLANETA
Nosso planeta se chama Terra!
Ele está doente. Precisamos cuidar dele,
da natureza, dos seus elementos!
Cuidar da Terra é cuidar dos elementos da natureza!
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HORA DA BRINCADEIRA!
Muitas famílias se perguntam sobre como podem
ajudar as crianças em casa!
São muitas dúvidas e inseguranças!
Nós, educadoras e educadores do INES,
podemos dizer para vocês com tranquilidade:
brinquem com as crianças!
Por que é importante brincar?
A brincadeira é uma linguagem e é através
dela que a criança experimenta o mundo, testa
hipóteses, faz de conta, imagina, questiona,
aprende e ensina!
Sim, as crianças ensinam!
Brinquem e fiquem atentos às crianças!
As brincadeiras dão pistas quentes para a gente!
Nas brincadeiras as crianças nos dizem muitas
coisas! Brincar de olhar o céu e contar nuvens...
De desenhar objetos imaginados a partir da
observação das nuvens, organizar e contar os
brinquedos, separar por tipos e cores etc.
São tantas ideias... Contar histórias, brincar de
massinha...Invente! Mas, enquanto isso, vamos
brincar com os elementos?
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AR

ILUSTRAÇÃO: ESTUDANTE DO SEDIN/INES

“(...) Quando sou fraco
Me chamo brisa.
E se assobio,
Isso é comum.
Quando sou forte,
Me chamo vento.
Quando sou cheiro,
Me chamo pum!”
(Toquinho)

1.1 DE ONDE VEM O AR?

Objetivo:
Compreender a importância do AR e explorar a situação
do ar usando atividade lúdica.
Materiais:

Tesoura

Papel

Saco de
Plástico

Caneta

Cola

Barbante

Desenvolvimento da atividade:
Para começar, precisa pegar um saco de
plástico, encher de ar até ficar como
bolha.
Depois feche bem.
Podemos usar a criatividade!
Exemplo:
Desenhar os olhos e boca;
Depois colar no saco.
No final, amarre a linha de barbante e
brinque com ele, correndo o fazendo
voar.
Abuse da criatividade!
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GLOSSÁRIO:

Tesoura

ar

Papel

Saco de Plástico

Caneta colorida

Barbante
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1.2 E AÍ, AR, CADÊ VOCÊ?

Objetivo:

Instigar a criança a observar e experimentar a existência do ar em
situações do seu cotidiano.

Materiais para as experiências:
1
1
1
1
1

Pote com água
Canudo
Vela
Fósforo
Bola de látex

Desenvolvimento da atividade:
Vamos fazer 3 experiências.
Na primeira, vamos colocar um pouco de água num
pote e usar um canudo para fazer bolhas.
Na segunda, vamos acender uma vela.
Na terceira, encher uma bola de látex.
Em todas as atividades vamos pedir para a criança
soprar, de forma que ela perceba que o ar é
responsável por produzir as bolhas, apagar a vela e
encher a bola de látex.
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E AÍ, AR, CADÊ VOCÊ?

Materiais para o jogo:
1Cola
1 Tesoura
1 Canudo
7 Tampinhas
Papel alumínio
1 Tampa de caixa de sapato
Desenvolvimento do jogo:
Para fazer o jogo, primeiramente, vamos precisar ter a
ideia de que estamos construindo um campo de
futebol. Para tanto, precisamos cortar um retângulo
em cada lado da tampa da caixa. Feito isso, vamos colar
as tampinhas como se fossem jogadores e goleiros.
Amasse o papel alumínio para fazer uma bolinha, sopre
no canudo para levá-la até o gol.Goooool!
Agora é só se divertir!

Vídeo em Libras:
https://www.youtube.com/watch?
v=8xu2NMobujE
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ÁGUA

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

“(...) ÁGUA QUE O SOL EVAPORA
PRO CÉU VAI EMBORA
VIRAR NUVENS DE ALGODÃO”
(GUILHERME ARANTES)

2.1 BRINCANDO COM ÁGUA
https://www.youtube.com/watch?v=UMvGrtBLnT8

Materiais:
1 Bacia
1 Jarra plástico
1 colher grande
1 coadorConcha
Tampas (tamanho): grande,
media e pequeno
Tampas (cores): amarelo, azul claro,
azul escuro, rosa, verde, vermelho
Objetivo:
Explorar brincadeiras com o elemento da natureza água.
Essa brincadeira, além de ter o objetivo de ser prazerosa,
pretende também estimular e desenvolver a coordenação
motora e visual.
Desenvolvimento da proposta:
Convide a criança a colocar várias tampinhas dentro
de uma bacia com água. Depois, de uma forma lúdica,
ofereça uma colher; em seguida um coador e, finalmente,
uma concha para ser o anzol da pescaria.
Obs: O adulto pode mostrar como ele pega as tampas
dentro da bacia.
Essa atividade simples pode estimular a criança a
experimentar os vários objetos para pegar as tampinhas
na água (colher, coador, concha etc).
A brincadeira também pode estimular o contato da pele
com a água e as diversas possibilidades de brincar.
Além do movimento, pode-se introduzir a noção ou
exploração das cores. O importante é deixar que a criança
experimente a sensação e o prazer da água em contato
com o corpo! O importante é a experiência sensorial!
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2.2 ÁGUA FLORIDA
Materiais:
Papel
Lápis de cor
Giz de cera;- Caneta
Tesoura sem ponta
Moeda
Balde com água
Pote ou piscina.
Objetivo:
Desenvolver uma atividade voltada para crianças
surdo-autistas, utilizando a água como elemento base
para o desenvolvimento da coordenação motora,
sensibilidade e concentração do aluno.
Desenvolvimento da atividade:
1. Em folhas de papel, desenhe flores
com caneta. Depois use uma moeda
para fazer o miolo.
OBS: Caso a criança não consiga fazer
as flores, você pode entregá-las já
prontas.
2. Deixe a criança pintar como
desejar, utilizando lápis de cor
ou giz de cera.
3. Em seguida, auxilie-a a
recortar as flores. Caso não
consiga realizar essa etapa,
recorte para ela!
OBS: Existem tesouras com
características diferentes da
tradicional, que podem facilitar
a conclusão da atividade, como
o exemplo abaixo.
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ÁGUA FLORIDA
4. Assim que todas as flores estiverem cortadas, comece
a dobrar as pétalas, sem marcar muito. É só de leve, a fim
de fechar as flores.

5. Em seguida, encha a piscina ou pote com água e, junto
com a criança, coloquem todas as flores dentro, chamando a
atenção dela para o que acontecerá em seguida.

Observação:
Uma dica para realizar esta atividade com crianças autistas: tente
identificar, no processo dessa atividade, o que mais chamará atenção
da criança. Diante disto você poderá intensificar em que parte deseja
que ela fique mais atento.
A atividade foi pensada para uma criança surdo-autista que, em suas
atividades normais em sala de aula, mostra interesse em pintura e
ama estar em contato com a água. Também tem como objetivo
desenvolver mais sua coordenação motora, utilizando a tesoura e os
lápis para aprimorar sua concentração, habilidades motoras e
sensitivas.
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GLOSSÁRIO:

Água

Papel

Caneta

Flor

Vídeo em Libras acessível em:
https://youtu.be/LYsmh1fLEy0
Tesoura
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2.3 PINTURA COM GELO COLORIDO
https://youtu.be/tgtPUO9wZQM
Materiais:
Forma(s) de gelo
Água
Tintas coloridas
ou corante para alimentos)
Papel
Objetivo:
Explorar os estados da água e os sinais das cores
Desenvolvimento da atividade:
1.
Colocar
água
na(s)
forma(s)
de
gelo
até
aproximadamente a metade. Depois de misturar um
pouco da tinta escolhida, completar com água (dica:
usando as cores primárias – vermelho, amarelo e azul –
também se pode explorar a formação de novas cores no
momento da pintura, como o verde e o laranja). Incentive
a participação da criança no momento de preencher a(s)
forma(s) de gelo para que ela se lembre de que a água
ainda estava na forma líquida nessa fase.
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2.4 PINTURA COM GELO COLORIDO

2. Leve ao freezer/congelador por aproximadamente 3 horas
para que a água congele (o tempo pode variar conforme o
tamanho da forma de gelo e da potência do freezer). Antes
de retirar a(s) forma(s) de gelo do refrigerador, converse com
a criança sobre o que pode ter acontecido com a água
misturada com a tinta.
Prepare o espaço da pintura e desenforme o gelo colorido. Ao
perceber que o gelo derrete conforme vai sendo usado para
pintar, mostre o que acontece quando duas cores se
misturam (por ex. o vermelho e o amarelo, formando a cor
laranja). Uma variação dessa mesma atividade é utilizar um
canudinho para soprar a tinta e criar outros desenhos
no papel, explorando ao mesmo tempo dois elementos: água
e ar.
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GLOSSÁRIO:

Água

Cor /
Colorida o)

Frio(a) gelado(a)

Vermelho

Azul

Amarelo

Duro(a)

Laranja

Verde
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TERRA

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

“Todo jardim começa
com um sonho de amor.
Antes que qualquer árvore
seja plantada ou qualquer lago
seja construído, é preciso que
as árvores e os lagos tenham
nascido dentro da alma.”
(Rubem Alves)

3.1 ENCONTRO COM ARTE E TERRA

Objetivos:
Criar um “pequeno jardim” imaginário para
experimentar vivências de conhecimento da natureza
e de sensibilização.
Explorar a textura, o cheiro e as cores dos materiais.
Estimular a higienização das mãos após a brincadeira,
de modo a reforçar a importância do autocuidado.
Materiais:
Bacia de plástico
Potes com terras de tons variados
Pedras
Galhos
Folhas
Argila (barro)
Conchas
Sementes
Desenvolvimento da atividade:
Apresentar as terras de tonalidades
diferentes, sementes, galhos,
folhas, pedras e conchas...
Iniciar dispondo as terras na bacia,
observar, mexer e propor escolher
os elementos para compor o
“pequeno jardim”.
Desenhar nas terras com o dedo,
brincar de fazer caminhos, trocar
os materiais de lugar...
Usar a imaginação!
Experimentar manusear a argila,
associar os materiais.
Brincar alterando os materiais sobre
a massa de argila, observando as marcas
que deixam, inclusive das mãos.
https://www.youtube.com/watch?v=1T_Lo-Aqms8
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3.2 MÃO NA MASSA UMA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COM
A MÃE TERRA
Objetivo da atividade:
Explorar o elemento terra pela ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
Material necessário:
Terra
Água
Pedaços de galhos;Pedras
Folhas;

Descrição da atividade:
O princípio da atividade é bem parecido com a
massinha, mas, para trabalhar com a terra, precisa
umedecer, aos poucos, e sovar, para que se torne
maleável. Coloque à disposição das crianças, também,
outros elementos da natureza, como pedaços de
galhos, pedras e folhas. Deixe a
imaginação voar! O importante é
promover o protagonismo da
criança nas escolhas, descobertas,
produções e investigações de
diferentes naturezas.

Vídeo em Libras:
https://www.youtube.com/watch?
v=L5ydzkNBPOE&feature=youtu.be
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3.3 SENSIBILIDADE
Neste período de distanciamento social, muitas
crianças encontram-se limitadas ao espaço de suas
casas. Pensando nessa realidade e, a partir do tema
proposto neste livro, esta atividade objetiva uma
possível conexão entre criança e terra.O trabalho
proposto é de exploração motora, onde a sensibilidade
de tocar na terra e fazer plantio é exploração de
mundo. Nesse cenário natural, crianças com ou sem
acuidade visual ou auditiva podem experienciar e
aprender muito com o toque das mãos. Esta é a
proposta desta atividade!
Materiais:
2 (duas) garrafas pet;
terra;
cebolinha; coentro (ou outro
tempero de sua preferência);
faca; tesoura;
caneta ou lápis;
tesoura; la; papel.
Objetivo:
- Propiciar o contato com a terra;
- Experienciar o processo de
cultivo de uma planta.
Descrição:
Corte a raiz das plantas e coloque
para germinar em um recipiente com
água. Troque a água todos os dias até
que a planta comece a germinar.
Faça esse processo junto com a
criança, deixe que ela toque na raiz,
no talo, permita que a criança explore
este momento com suas mãos e veja
o acontecimento.
Corte as garrafas pets, faça furos no fundo
(não deixe que a criança faça sozinha).
Conduza a criança a tocar na terra, permita
que ela segure na planta para fazer o
plantio, cave um buraco com as mãos e
coloque a raiz na terra.
Ao fim desse processo, coloque o nome da
criança e de quem a ajudou no vaso.
Coloque lã para contornar os nomes,
permitindo, assim, que a criança perceba
através do toque de suas mãos os nomes
nos vasos.
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SENSIBILIDADE

Sugestão de atividade para criança com sensibilidade
ao toque na terra.Pensando nas crianças que, por
alguma razão, não conseguem ou não podem tocar em
alguns materiais (como a terra), fizemos esta atividade
respeitando este momento dela, permitindo que ela
perceba o processo do plantio de forma prazerosa.
Materiais:
1 (uma) folha de papel; - feijão; - folhas de planta
(de sua preferência); - cola; - lápis

Descrição:
Desenhe um vaso no papel, passe a cola e deixe a
criança colar a folha da planta, permitindo que ela sinta
a textura da folha. Faça o mesmo processo com o feijão.
Vídeo em Libras:
https://www.youtube.com/watch?
v=LdatV9dR4YY&feature=youtu.be
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FOGO

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

“ M i l h o d e p i p o c a q u e n ã o p a s s a p e lo f o g o
continua a ser milho de pipoca, para sempre.
A s s i m a c o n t e c e c o m a g e n te . A s g r a n d e s
transformações acontecem quando passamos
p e l o f o g o . Q u e m n ã o p a s s a p e lo f o g o f ic a d o
m e s m o j e i t o , a v i d a i n t e i r a .”
Rubem Alves

4.1 APAGUE O FOGO!

Objetivo:
Desenvolver a concentração, a atenção, a coordenação
motora e o equilíbrio.
Materiais:
2 baldes ou 2 vasilhas
grandes;
água para encher um
dos baldes ou vasilhas;
1 recipiente para
transportar a água
(pode ser um copo,
baldinho, panelinha).

Desenvolvimento da atividade:
Em uma extremidade do ambiente, coloque 1 balde (ou
vasilha) cheio de água. Na outra extremidade do
ambiente, coloque o outro balde (ou vasilha) vazio.
Dê o recipiente (copo, baldinho, panelinha) vazio para a
criança e peça que encha com a água do balde e leve
até o balde vazio.
A cada ida, a criança deve imitar um animal diferente.
Use as imagens e o sinal em Libras para indicar qual o
animal que a criança deverá imitar.
Continue a brincadeira até a água acabar.
- Cachorro, fogo! Água para apagar o fogo!
- Canguru, fogo! Água para apagar o fogo!
- Passarinho, fogo! Água para apagar o fogo!
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GLOSSARIO

Kayron Rodrigues
Fonte: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/15/Passarinho-azul-02.png

Vídeo em Libras:
https://youtu.be/Kr6mFKutLsA

34

4.2 A MAGIA DO FOGO

NÃO DEIXAR AS CRIANÇAS BRINCAREM
SOZINHAS COM FOGO
Objetivo: Despertar na criança a curiosidade pelo fogo e
sua importância no cotidiano
Material necessário:
- Vela;
- Fósforo;
- Folha de papel;
- Giz de cera.
Desenvolvimento
da atividade:

Acenda a vela
com o fósforo.

Exponha o giz de cera à
vela acesa, até derreter.

Em seguida faça o desenho
no papel como preferir.

Quando terminar curta
seu trabalho.

Vídeo em Libras:
https://youtu.be/w8U5uGjf7dc
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5. HORA DA
HISTÓRIA
Quer ouvir uma história nova?
Vem com a gente!!!!

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

5.1 FLORZINHA
E OS QUATRO ELEMENTOS

Oi. Vem assistir a história!
O título da história é
“Florzinha e os 4 elementos”
Nessa história tem os 4 elementos:
Ar, fogo, água e terra.
Vem, vem, vem assistir a história!
Tinha uma casa perto da floresta, um
ambiente maravilhoso.
A mãe e o pai trabalhavam na roça,
na lavoura.
A filha, Florzinha, saiu de casa e foi
ajudar a mãe e o pai a semear.
Cavando a terra, colocando a
semente e cobrindo com a terra.
Semeou tudo.
O tempo passou. Choveu.
O sol veio e começaram a brotar as
plantinhas.
Brotaram várias plantinhas, todas
nascendo e crescendo.
Tinha maçã, milho, feijão… Que maravilha! Todos ficaram
muito felizes e animados. Um belo dia, Florzinha
acordou. Era um dia maravilhoso. Ela abriu a porta de
casa e viu um monte de gente. Uau! Quantas pessoas!
Bandeirinhas penduradas! Uma linda festa organizada.
Era a festa junina, para comemorar a colheita.
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FLORZINHA E OS QUATRO
ELEMENTOS
Então Florzinha pediu licença,
foi abrindo caminho na
multidão para ver o
que estava acontecendo.
O que é? Um balão!
Florzinha quis ajudar também.
Ela acendeu o fósforo e acendeu
o balão.
O ar quente foi levando o balão
para o alto, ele subiu e subiu.
Mas o balão começou a ir para
perto da floresta, das árvores!
Encostou na árvore, e a árvore
começou a pegar fogo.
Oh, não
Florzinha logo chamou ajuda:
- Vem, vem, vamos apagar o
fogo! Tragam água!
E todos começaram a jogar
água, jogar água.
E o fogo apagou.
Ufa! Que alívio!
Vocês gostaram da história?
Espero que sim!
Tchau, tchau!
Beijos!

Vídeos em Libras:
https://www.youtube.com/watch?
v=7FYqbP3kgYI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?
v=NdL-nz9AF9I&feature=youtu.be
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6. CRIANDO E EXPERIMENTANDO

Vamos brincar e fazer coisas juntos?

Ilustração: estudante do SEDIN/INES

6.1 JOGO DA MEMÓRIA

O jogo da memória é em formato de Power Point. O
jogador poderá clicar em uma carta azul e clicar em
outra, buscando o sinal a que se refere a imagem. Se a
relação estiver correta, deve clicar na bolinha verde.
Se estiver errada, deve clicar no X vermelho.

Jogo da memória disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1zxFDM_XaxBu3uXIohO5wx3soyOPo-Im/view
Jogo da memória impresso
Abaixo estão as cartas. Você poderá imprimir,
recortar nas linhas pontilhadas e jogar.
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6.2 CONSTRUINDO A FOGUEIRA!
Objetivo:
Desenvolver a coordenação motora, habilidade
manual e a preensão.
Materiais:
- 5 rolos de papel higiênico;
- 1 giz de cera ou lápis de
cor amarelo;
- 1 giz de cera ou lápis de
cor vermelho;
- 2 folhas de papel.

Desenvolvimento da
atividade:
1. Corte 1 rolinho ao meio
e reserve. Se desejar pode
enfeitar os rolinhos,
pintar, para parecerem
madeira.
2. Dobre a folha e faça um
quadrado, retirando o
excesso, conforme nas
figuras abaixo.
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CONSTRUINDO A FOGUEIRA!
3. Pinte cada folha de papel de uma cor, uma de
amarelo e a outra de vermelho. Basta pintar apenas um
dos lados da folha.
4. Una as extremidades para formar um triângulo, você
terá dois triângulos, um vermelho e um amarelo.
5. Coloque um dentro do outro, deixando a
extremidade, do que estiver por dentro, aparecendo.

6. Em seguida, dobre uma extremidade do triângulo
para dentro, fazendo com que a ponta ultrapasse o
meio da base do triângulo. Depois dobre para fora.
7. Repita o processo do outro lado.

8. Por último, dobre ao meio.
9. Agora arrume a dobradura dentro do rolo de papel
higiênico que foi cortado e reservado.
10. Arrume os demais rolinhos ao redor.

Vídeo em Libras:
https://youtu.be/
0CRGbEG7LEo

Pronto!
Vocês podem brincar de pular a fogueira.
De apagar a fogueira. Ou, simplesmente,
deixar enfeitando algum lugar da casa.
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6.3 PENSANDO COM A IMAGEM
Observe a imagem!

Nós também somos diferentes.

Homens, mulheres, negros, índios...
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PENSANDO COM A IMAGEM
Pense e converse
com sua família!
QUAL A COR DA SUA
IDENTIDADE SURDA?

O QUE É
IDENTIDADE SURDA?

Pesquise sobre a História da comunidade surda:

http://tvines.org.br/?p=20017

https://www.youtube.com/watch?v=rHsYiX-dRnI
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FICA A DICA
PARA AS CRIANÇAS:

TV INES
http://tvines.org.br/
Site DEBASI
https://sites.google.com/view/ines-debasi/inicio

PARA OS ADULTOS:

A máscara protege 100%?
https://www.youtube.com/watch?
v=int18df9F- 0&feature=emb_logo
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