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Tênis com bexiga 

Olá, Professores! 

Nessa brincadeira, sugerimos às mães, pais e/ou responsáveis que 

preparem um ambiente para que, junto à criança, possam brincar de tênis 

com bexiga.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Orientamos que para as crianças com Deficiência Visual a brincadeira possa 

ser vivenciada da seguinte forma; que no lugar da bexiga, seja utilizada uma 

bola (de futebol, vôlei ou basquete) e esta bola seja envolvida em uma sacola 

plástica (do tipo sacola de supermercado), com intuito de promover ruídos 

quando a bola rolar ou for manuseada pela criança. Os participantes devem 

ficar sentados no chão e fazer a bola rolar, sendo impulsionada pela raquete 

com movimentos de ida e volta entre o adulto e a criança. 

No link abaixo você encontrará um site com dicas de como brincar com 

crianças com Deficiência Visual: 

https://semanamundialdobrincar2014.wordpress.com/2014/05/20/inclusao-de-

criancas-com-deficiencia-visual-nas-brincadeiras/ 

As crianças com mobilidade reduzida, usuárias de cadeiras de rodas, 

andadores ou órteses, também podem fazer a atividade com o uso de uma 

bola no lugar da bexiga e sentadas ao chão, com ou sem a raquete, 

dependendo das possibilidades de cada uma. A bola rolando ao chão, tornará 

a brincadeira mais estável, possibilitando a participação. Dependendo do 

comprometimento motor da criança se faz necessária a participação de mais 
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um adulto para dar apoio e garantir a segurança da criança durante a 

brincadeira. 

Para as crianças com Transtorno do Espectro Autista, é fundamental que haja 

um preparo para a brincadeira, ensinando o passo a passo e deixando bem 

claro que em alguns momentos a criança pode não conseguir rebater a bexiga. 

Muitas crianças no Espectro tem baixo limiar para frustração e a previsibilidade 

e/ou antecipação podem evitar crises e fazer a criança ter uma melhor 

participação e engajamento na brincadeira, lembramos que uso de reforço 

social (elogiar, aplaudir, celebrar) também irá melhorar esse engajamento. 

O link abaixo é de um vídeo sobre reforçadores: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-NHOU3bSF8 

Com as crianças surdas salientamos a importância de que o adulto que esteja 

participando da brincadeira com ela mantenha-se sob o campo visual da 

criança, utilize linguagem gestual, expressões faciais e aproveite a ocasião 

para aumentar o repertório de LIBRAS da criança. Abaixo seguem os links do 

Catálogo de Games e sites Assistivos e do aplicativo Rybená, o qual auxiliará 

na aprendizagem de sinais de LIBRAS. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_inform

ativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.icts.rybenatorandroid&hl=

pt_BR 
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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. 
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