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Brincadeira no banho! 

Olá, Professores! 
 

Nesta atividade, sugerimos brincar de dar banho num(a) boneco(a) para auxiliar no 
desenvolvimento psicomotor da criança, como também tornar o momento diário do 
banho atrativo e prazeroso. 
 

A importância do autocuidado e incentivar as crianças a perceberem o banho 
como uma atividade saudável e necessária. Paralelamente, aprendem sobre 
autonomia, concentração e coordenação motora. 

 

ORIENTAÇÃO 

Recomendamos que bebês com deficiência visual possam vivenciar esse momento  
com o adulto contando histórias, canções, conversando, assim a criança poderá 
explorar os objetos de sua própria experiência diária de maneira prazerosa e 
significativa. No caso da criança surda, o desenvolvimento da linguagem deve ser 



incentivado através da comunicação por sinais, nomeando os objetos 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 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_informativo
s_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 com objetos do dia a dia, como mostrado por uma especialista neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=MZv8Rg8FQwc 

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

Uma sugestão de artigo sobre o brincar com criança autista : 

https://www.scielo.br/pdf/pee/v17n1/a03v17n1.pdf 

 

 

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. 

 
 


