
 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DIRETORIA EXECUTIVA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
Peteca na mão, brincadeira de montão! 

 
Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos que a família produza uma peteca, com sacola 
plástica e jornal, para brincar com a criança, estimulando o movimento 
corporal e a coordenação motora. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 

Os direitos de aprendizagem e campos de aprendizagem são os mesmos para 
todos os estudantes, com ou sem deficiência. 

 

Além de trabalhar coordenação motora e equilíbrio, o jogo da peteca 
também favorece e estimula o movimento corporal e a consciência do 

corpo no espaço. 

 
 
Sugerimos esse vídeo para todas as crianças, especialmente as Surdas, onde 
além do sinal da peteca ela poderá acompanhar todo o passo a passo da 
confecção em Libras: https://www.youtube.com/watch?v=fV8e4ypQrro 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 19 DE AGOSTO 
Educação Infantil – Grupos II e III



As crianças cegas podem participar da brincadeira através de uma peteca 
sonora, adaptada com materiais como guizos ou outros objetos que fazem 
barulho dentro dela, como é demonstrada nesta página: 

 

http://www.icbcuberaba.org.br/noticias/peteca-sonora 

Descrição da imagem: petecas de feltro azul, laranja e 
amarelo adaptadas para o uso com crianças com 
deficiência visual. 

 

 

 

Crianças com mobilidade reduzida podem participar da brincadeira com o adulto 
amarrando a peteca numa raquete (como a de badminton) com um elástico para 
ela usar como um tipo de bilboquê, ou então amarrá-la em um suporte para ela 
alcançar com a raquete (podendo ser auxiliada por um adulto nos movimentos) 

 

Neste vídeo é mostrado como fazer uma raquete como 
balão, que pode ser adaptada para os estudantes com 
paralisia cerebral ou mobilidade reduzida, amarrando-se o 
balão (ou peteca) na raquete com um elástico:  

https://www.youtube.com/watch?v=4IqOLEA1ieA 

Descrição da imagem: Homem segurando raquete em direção 
a uma peteca amarrada em um fio. 

 

 

 

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. 


