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Prezados Professores! 

O olhar trocado entre pais e filhos é uma experiência compartilhada que 
transmite informações sobre interesses e ligações recíprocas, bem como 
troca de sentimentos por meio de gestos, expressões faciais e sorrisos. 
Propomos que a família estimule a troca de olhares com os bebês, 
tornando as tarefas do dia a dia ricos momentos de afeto, interação e 
atenção. 

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

 

Estes progressos no olhar do bebê sinalizam mais do que a relação especial que 
está sendo formada. Indicam também que o crescimento neurológico da criança 
e sua capacidade de comunicar-se estão no caminho certo. Ao fazer contato com 
os olhos, o bebê está demonstrando que sabe o que é um rosto, que seu cérebro 
está registrando um rosto conhecido e que ele entende que as expressões faciais 
podem indicar a forma como uma pessoa está se sentindo. 



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.  

Lembramos também que o vínculo afetivo com o bebê pode ser estimulado pelo 
contato da família com ele através de diversos tipos de interação. Assim, bebês 
com deficiência visual ainda podem estabelecer relações de apego saudáveis 
sendo estimulado com amor e cuidado através de outros diálogos sensoriais. 

 

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. 

 

 


