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Desenhando com os olhos vendados 
 
Olá, Professores! 

Sugerimos a atividade de desenhar de olhos vendados. O desenho é uma 
das principais atividades da criança, em especial na Educação Infantil. 
Sua importância vai além da brincadeira, proporcionando uma leitura de 
mundo, além da imaginação e de variadas formas de entendimento da 
realidade. 
 
ORIENTAÇÕES: 
 

A atividade tem uma perspectiva inclusiva, podendo ser realizada com todas as 
crianças, com ou sem deficiência, precisa apenas de algumas adaptações. 
 
Sugerimos que para as crianças com mobilidade reduzida de mão sejam 
utilizados adaptadores ou engrossadores de lápis e, se for interesse e estiver 
dentro das possibilidades da família, o aplicativo DESENHAR (PAINT FREE) 
também pode ser utilizado. 
Logo abaixo está o link do catálogo de games e sites assistivos, onde é 
possível encontrar a descrição do aplicativo: 
 
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 
 
 

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

ATIVIDADE DE 21 DE SETEMBRO 
Educação Infantil – Grupos IV e V



Para as crianças com deficiência visual, é possível utilizar estratégias de 
desenho em alto relevo com a colagem de diferentes texturas sobre o papel, 
por exemplo: barbante, serragem, raspas de lápis, cascas de ovo, sementes e 
grãos. Pode-se utilizar objetos ou mesmo os rostos da família como modelo 
para a criança manipular e tentar reproduzir. Também é possível utilizar massa 
de modelar ou argila para desenhar ou modelar livremente. Salientamos a 
importância de o adulto manter uma comunicação clara e objetiva, antes de 
começar a desenhar, durante a produção e depois, para compartilhar o 
resultado da experiência. 
 
Segue abaixo link para receita de massa de modelar caseira. 
 
https://www.blogmodainfantil.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira-
de-farinha-de-trigo-para-brincar/ 
 
Para os estudantes com deficiência auditiva sugerimos que o uso de sinais de 
LIBRAS norteie a experiência, a fim de que a comunicação efetiva estimule a 
interação e a participação da criança. É importante lembrar que, para avisar o 
momento de retirar a venda e/ou parar de desenhar, seja combinado um toque 
na criança remetendo a esta comunicação. O toque pode ser no ombro. 
 
 
 
 

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. 


