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Centopeia divertida 

Olá, Professores! 

 

Nessa atividade, sugerimos às famílias utilizar uma meia usada para criar 

uma centopeia com bolinhas de jornal ou algodão, tornando o faz de 

conta ainda mais divertido. 

 

ORIENTAÇÕES: 

Sugerimos para os bebês com mobilidade reduzida nos membros superiores 

que a centopeia também possa ser feita utilizando uma fronha no lugar da meia 

e peças de roupas, jornal ou mesmo brinquedos de um tamanho adequado 

sejam colocados no interior da fronha para compor o corpo da centopeia. 

Dessa forma, os bebês vão poder participar da produção da centopeia com 

mais facilidade. 

Para os bebês com deficiência auditiva pode ser apresentado o sinal em 

LIBRAS correspondente a centopeia. Também é importante o uso de 

linguagem gestual e expressões faciais, para maior estimulação. 

 Segue abaixo o link ensinando o sinal. 

https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/?cadastros=centopeia 

Salientamos que as instruções para a produção da centopeia e o momento de 

brincar com a mesma seja permeado por constante comunicação com o adulto, 

utilizando frases curtas, claras e objetivas, tanto para os bebês com atraso no 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 28 DE SETEMBRO 

Educação Infantil – Berçário e Grupos I 
 

 

https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/?cadastros=centopeia


desenvolvimento, quanto para os bebês com deficiência visual, esta 

comunicação será fundamental para sua interação e participação na atividade. 

 

Seguem abaixo sugestões de links com canções infantis com animação sobre 

a centopeia, que podem enriquecer o momento da brincadeira e despertar 

maior concentração. 

https://www.youtube.com/watch?v=EW0FUwnFwKs 

https://www.youtube.com/watch?v=XyLEzAroGXc&t=51s 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=EW0FUwnFwKs
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