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Educação Infantil – Berçário e Grupo I 
 
Yoga para o bebê 
 
Olá, Professores! 
Sabemos que exercitar o bebê auxilia no desenvolvimento da flexibilidade 
e da resistência. Sugerimos à família fazer movimentos de bicicleta com 
as pernas do bebê. 

 
ORIENTAÇÕES: Recomendamos que bebês com deficiência visual possam 
vivenciar esse momento com o adulto cantando canções, conversando, e 
fazendo os movimentos com as pernas com leveza, interagindo com ela de forma 
prazerosa.  
No caso da criança surda, a medida em que for realizando o movimento faça 
contato visual com a criança, incentivando-a  a desenvolver a linguagem através 
da comunicação por sinais, nomeando as partes do corpo que está sendo 
movimentada em Libras e dando oportunidade para a criança se expressar 
dessa maneira. Recomendamos que o adulto, quando não saiba Libras, 
aumente seu repertório pelo estudo desses sinais através de aplicativos como 

Exercitar o yoga com bebês e crianças auxilia no movimento, relaxa e diverte. Além de 
ser uma forma descontraída de interagir com os pequenos e fortalecer os laços 
afetivos, cria-se um vínculo de confiança entre ambos, no qual a criança sente o tato e 
a proteção do adulto continuamente. É uma ótima maneira de entrar em sintonia e de 
estreitar os laços com a família. 



os recomendados no catálogo de games e sites assistivos: HAND TALK, 
LIBRÁRIO, RYBENÁ, VLIBRAS. Disponível em: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform
ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 
 

No caso da criança com mobilidade reduzida, o esquema corporal e a 
estimulação psicomotora são especialmente importantes, e a família deve ser 
orientada a fazê-la sempre, como mostrado por uma especialista neste vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=IR9j4ZhXEkA 

Toda estimulação sensorial é importante para qualquer estudante com 
deficiência. Quando for autista, e tiver hipersensibilidade a algo, como sons, e 
toques deverá ter cuidado para a atividade não deixar de ser prazerosa.  

Segue sugestão de vídeo sobre a importância dessa estimulação com criança 
autista : 

https://www.youtube.com/watch?v=N-lSORdXM1o 

 

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. 

 

 

 

 


