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Localização e movimento 

O nosso corpo sempre será uma referência para localização e 
movimentação (direita, esquerda, frente ou atrás) nos espaços em que 
vivemos. 

No vídeo abaixo, há uma brincadeira para você fazer com sua família e, 
quando passar este período de isolamento social, realizar com seus 
amigos.  

Observe como as crianças se movimentam na brincadeira, acessando o 
link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jQ-o-wrzYJg 

Em seguida, faça a atividade proposta.  

 

1. Peça para um adulto fazer o contorno da mão que você escreve numa 
folha de ofício ou do caderno. Agora, preste atenção no que será solicitado 
abaixo. 

 Pinte de vermelho a unha do dedo do meio. 

 Faça um anel verde no dedo à direita do que você pintou de 
vermelho. 
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 Faça um anel azul no dedo à esquerda do que você pintou de 
vermelho. 

 

ORIENTAÇÕES: Aqui o adulto/leitor deve realizar a leitura e proceder como 
manda o enunciado. Para estudantes cegos e/ou com baixa visão é interessante 
colar um material diferenciado (com algum relevo) no local onde deverão ser as 
unhas, para que os mesmos identifiquem os dedos e as unhas e o espaço a ser 
pintado, isto também ajudará a identificar o “dedo do meio”.  

É interessante trabalhar com brincadeiras sensoriais dos lados esquerdo e 
direito utilizando partes do corpo no caso dos estudantes que tenham mobilidade 
preservada. No caso de estudantes que não tenham mobilidade nos membros, 
é possível realizar a atividade com auxílio do adulto para movê-los, com 
pranchas de comunicação, com tecnologia assistiva, com uso de tablets e/ou 
computadores, ou mesmo com respostas “sim” ou “não” onde o adulto mostra o 
que está do lado direito ou esquerdo e o estudante utiliza as respostas sim ou 
não.  

O adulto também pode realizar a atividade desenhando onde o aluno 
indique/aponte, como sendo sua resposta. Lembre de solicitar que os familiares 
registrem a realização desta atividade através de vídeos que podem ser feitos 
através de celular.  Se o estudante for usuário de cadeira de rodas (com paralisia 
cerebral, por exemplo), pode fazer brincadeiras onde ele seja o meio e outros 
familiares se alternem nos espaços da direita, esquerda, frente e atrás, pode-se 
colocar uma cordão ou barbante ou um pedaço de fio no chão e trabalhar à frente 
e atrás brincando com o estudante na própria cadeira de rodas, hora na frente 
do objeto, hora atrás.  

Para o trabalho com estudantes cegos é interessante trabalhar orientação e 
mobilidade. Sugerimos que utilize o jogo: DIVERSÃO ACESSÍVEL PARA 
CEGOS disponível no catálogo de games e sites assistivos do Portal da 
Educação da Prefeitura do Recife. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/ 

 Sugerimos que você, professor(a), assista ao filme CUERDAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=dY49xxTupkA 

 

2. Desta vez, você vai desenhar uma mesa no seu caderno e seguir as 
orientações abaixo. 

 Desenhe um gato embaixo da mesa. 
 Desenhe um jarro em cima da mesa. 



 Desenhe um cachorro do lado esquerdo da mesa. 
 Desenhe você do lado direito da mesa. Agora, pode colorir tudo! 

 

ORIENTAÇÕES: O adulto/leitor deve fazer a leitura do enunciado e dar os 
comandos que vem na questão. Essas atividades também podem ser realizadas 
através de colagens de imagens nas posições indicadas. Os estudantes cegos 
podem realizar a atividade como atividade de mobilidade, indicando onde deve 
estar cada objeto e a atividade poderá ser filmada e enviada para o(a) 
professor(a). Para estudantes com mobilidade reduzida ou sem movimentos dos 
membros, pode ser utilizada a prancha de comunicação para realização desta 
atividade. Lembrando que as imagens e os textos devem ser ampliados 
adequadamente a percepção visão do estudante com baixa visão. E para os 
estudantes surdo é importante estimular a comunicação com Libras para 
ampliação de seu vocabulário. 

 

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 
 

 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades 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. 


