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      BLOCO DE ATIVIDADES –  GRUPOS II e III 
 

Atividade: 
 

1. QUE PÉ GRANDE! 

Olá professores! 

Pegue alguns sapatos de adultos, que estejam limpos, e ofereça para a criança 
calçar e experimentar caminhando pela casa. Se a criança precisar de ajuda para se 
apoiar, segure em suas mãos e veja que será uma grande aventura para ela. 

2.  

Essa brincadeira irá auxiliar o desenvolvimento motor e corporal da criança, 
pois ela será desafiada a testar suas próprias habilidades e evoluir, 
promovendo também a percepção corporal em relação as suas capacidades de 
movimento. 

3.  

 
Orientações:  

A atividade é inclusiva para todos os bebês, sendo possível de serem trabalhados os 
mesmos campos de aprendizagens e objetivos, inclusive pelos bebês com mobilidade 
reduzida, que sejam usuários de cadeiras de rodas, orientamos apenas que para estes, o 
adulto possa dar suporte na sola dos sapatos, firmando-os nos pés dos bebês para que 
eles desfrutem de sensações/experiências semelhantes as dos bebês que podem 
caminhar. Os passeios guiados pelo adulto devem ser feitos da mesma forma, mesmo 
com a cadeira de rodas. 

Para os bebês cegos, é importante tirar obstáculos o caminho para garantir a segurança 
durante a atividade. 

 

     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. 
 
 
 
  
 

           

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA - ATIVIDADE DE 21.10.2020 
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