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Escalar a montanha 

 

Prezados Professores! 

Nessa atividade, propomos brincar com o bebê de escalar as pernas de um 

adulto para alcançar um objeto do outro lado, incentivando o bebê a 

engatinhar. 

 

ORIENTAÇÃO: Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de 
Aprendizagem e Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos 
para todos os estudantes:  

A brincadeira é a melhor forma de propiciar o desenvolvimento motor das crianças 
basta oferecer espaço, tempo e estímulo. Desta forma, a atividade permite que 
criança experimente as diversas propriedades materiais, explorar o mundo, 
segundo seus próprios desejos e possibilidades. Facilitando o processo de 
aprendizagem como cognição, afeição, motivação e criatividade. 



 

Sugerimos que essa atividade seja adaptada às necessidades específicas de 
cada criança. No caso de uma criança com baixa visão e/ou com cegueira, o 
adulto utilize objetos de vários tamanhos, formatos, com sonorização (guizos, 
chocalhos) e com texturas diferentes para chamar sua atenção e incentivar o 
movimento, também deve escolher cores contrastantes (preto e branco, amarelo 
e azul, etc.) explorando a visão residual. A estimulação precoce na deficiência 
visual também deve oportunizar as experiências táteis, auditivas e olfativas como 
modo de experimentar o mundo. 

Para a criança com surdez é importante que o adulto sempre incentive a 
comunicação gestual, usando, o mais precocemente possível os sinais de 
Libras. Para a criança com mobilidade reduzida o adulto deve colocar alças nos 
brinquedos para que possam movê-los, respeitando sempre suas limitações e 
possibilidades e levando-a a explorar espaços acessíveis com autonomia. 

Recomendamos enfaticamente que o professor do Atendimento Educacional 
Especializado, o professor da creche e a família, realizem a leitura do material 
“Diretrizes de Estimulação Precoce” do Ministério da Saúde, disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/34/Diretrizes-de-
estimulacao-precoce.pdf , o qual descreve os procedimentos adequados para a 
estimulação de cada sentido, adaptados para vários tipos de deficiência.  

Também sugerimos que o professor compartilhe com a família de bebês com 
Deficiência Intelectual esse vídeo onde uma fisioterapeuta orienta sobre outras 
formas de estimulação psicomotora precoce: https://youtu.be/utMLHEdTNIY  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


