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Educação Infantil GIV e GV
Jogo da Velha
Olá, Professores!

Sugerimos aos pais e/ou responsáveis a confecção do “Jogo da Velha” com palitos e
tampinhas.

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

O “Jogo da Velha” estimula o raciocínio lógico, no qual a criança
elabora ideias de quantidade, espacialidade, lateralidade, hipótese,
planejamento e cria estratégias.

O adulto deve adaptar a atividade às necessidades específicas de cada criança. Por
exemplo, no caso de uma criança com baixa visão, é importante que o material que
será confeccionado o jogo, tenha cores vivas, contrastantes e diferenciando as peças.
Para crianças cegas, sugerimos objetos que tenha texturas diferentes (áspera e liso
por exemplo), o que pode ser feito com cola tridimensional, cordão ou outro material.
Antes de jogar as crianças cegas precisam fazer o reconhecimento tátil das peças e
do tabuleiro.

No caso de crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores ou nas mãos,
poderá adaptar de acordo com as possibilidades físicas de que dispõe, se necessário
fazer o posicionamento adequado da criança e/ou do jogo, de modo que consiga
manipular os objetos.

Com crianças surdas se utilizará a Libras, sinais familiares ou leitura labial, com apoio
de uma pessoa da família que já se comunica com a criança para que possa orientar
e jogar com ela. Recomendamos o catálogo de games e sites assistivos disponível
no site Portal da educação, como o Librário, HAND TALK, RYBENÁ.
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

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.

