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Caça ao tesouro! 

Olá, Professores!  

 
Nessa atividade, propomos que as famílias escondam objetos que chamem a atenção 
da criança, deixando alguma parte à vista, estimulando-a a procurar e pegar o objeto 
escondido. 

 

ORIENTAÇÃO  

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

 

 

Proporcionar à criança as descobertas, que auxiliem no desenvolvimento da 
autonomia, é fundamental e tem tudo a ver com a fase motora em que ela está 
voltada à percepção do mundo. Brincar de esconde-esconde com objetos é muito 
legal, permite também treinar o raciocínio lógico do bebê e a noção espacial.  
 



 

Esta atividade pode ser excelente para crianças cegas, que poderá utilizar pistas 
sonoras para explorar os espaços da casa.  Ela poderá aprender sobre a posição e 
relação com o espaço, forma, medidas e ações, ambiente, topografia, textura e 
temperatura e desenvolver suas habilidades funcionais em relação ao corpo, espaço 
e objetos. 

Sugerimos que o professor do AEE e o professor regular façam a leitura do manual 
básico de orientação e mobilidade do Ministério da Educação disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ori_mobi.pdf 

Se a criança tiver baixa visão, o brinquedo e tecidos deverão ser de cores bem vivas 
e contrastantes, ou brilhantes.  

Aquelas que apresentam dificuldades nos movimentos, necessitarão de assistência 
para explorar os ambientes da casa, mas devem ser incentivadas a isso. Crianças 
surdas devem sempre ser motivadas a se comunicar por meio de gestos e sinais de 
Libras, para construir e refinar seu repertório linguístico. 

Uma forma bem inclusiva de fazer a brincadeira é fazendo uma caça ao tesouro 
sensorial, conforme mostrado nessa página: 
https://www.tempojunto.com/2017/09/19/caca-ao-tesouro-sensorial-uma-brincadeira-para-
combater-o-tedio-em-casa/ 

Salientamos também a importância da atividade para reforçar o vínculo entre a 
criança e a família. O brincar fortalece a relação de vínculo afetivo do adulto e a 
criança com deficiência, sobre a importância desse tema, recomendamos esse vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=u6OvKLpDDos&feature=emb_title 

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. 

 

 


