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CIRCUITO EQUILIBRISTA 

Olá, Professores! 

A proposta desta atividade é permitir que a criança explore, através do 
movimento do seu corpo, o equilíbrio e a coordenação motora, andando 
sobre linhas demarcadas no chão.  

 
ORIENTAÇÕES: 
 

É sempre importante lembrar que os direitos e objetivos de aprendizagem e os 
campos de experiência são os mesmos, para crianças com ou sem deficiência. 

Além de estimular o equilíbrio, esta brincadeira também favorece a exploração 
do movimento, da espacialidade e da autonomia.  

 

A atividade proposta é bastante inclusiva, uma vez que o trabalho motor que ela 
proporciona é fundamental para todas as crianças. É preciso fazer as 
adequações para ajustar os objetivos da atividade às possibilidades físicas e 
cognitivas das crianças. O adulto pode estimular e auxiliar os movimentos, bem 
como proporcionar o máximo de interação com a criança, de modo que ela 
participe e aprenda com alegria. No caso da criança com mobilidade reduzida 
nos membros inferiores, sugerimos que a atividade de caminhar seja substituída 
pelo deslocamento com apoio do adulto, de cadeira de rodas ou outro 
instrumento de tecnologia assistiva, fazendo-a interagir com o ambiente e 
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perceber os seus movimentos no espaço com intencionalidade. Por exemplo, 
estimulando que ela interaja com cortinas, fitas penduradas, vento, luzes, água, 
chocalhos pendurados, e outros objetos sensoriais durante o deslocamento. 

 

 

 

 

 

 

Descrição da imagem: menina usuária de cadeira de rodas sorri e brinca com água em um 
parque aquático. Fonte: https://www.portalacesse.com/inaugurado-primeiro-parque-aquatico-
acessivel-do-mundo/ 

Sugerimos que crianças com deficiência visual sejam estimuladas a caminhar 
sentindo as texturas de barbantes, fitas ou outros objetos com texturas mais 
evidentes. Esse pode ser um momento importante para seu treino de orientação 
e mobilidade, para que ela se sinta motivada a explorar o espaço ao seu redor. 

Sugerimos também que os professores leiam esse artigo sobre a base teórica 
do método Montessori para propor exercícios de caminhar na linha, e como essa 
atividade é rica em possibilidades de desenvolvimento psicomotor:  

http://jadetkdpedagogia.blogspot.com/2010/09/psicomotricidade-aula-de-linha-
muita.html] 

 

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. 


