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Vamos passar pelo túnel?  

 
Olá, Professores! 
Sugerimos construir um túnel de caixa de papelão para a criança 
atravessá-lo. Essa brincadeira traz várias possibilidades para a criança 
explorar o espaço e conhecer o próprio corpo.  

 
ORIENTAÇÕES: 

Para os bebês que têm mobilidade reduzida e vão precisar da companhia do 
adulto para passar junto com eles pelo túnel, sugerimos que no lugar de caixas 
de papelão, cadeiras possam ser utilizadas para fazer um corredor e um lençol 
seja colocado por cima, assim, a criança terá a experiência do túnel e haverá 
espaço para que ela e o adulto passem juntos pelo mesmo. Bebês com atraso 
no desenvolvimento ou hipersensibilidade sensorial, também podem vivenciar a 
experiência do túnel desta forma, se for necessário. 

Para os bebês com baixa visão orientamos que sejam pintadas linhas largas 
em auto contraste dentro do túnel, e para os cegos o uso de chocalhos e 
guizos, de forma alternada e ordenada vão auxiliar na orientação da criança até 
a saída do túnel. 

Para os bebês com deficiência auditiva, é interessante que a parte de cima do 
túnel seja aberta, a fim de que o adulto possa se comunicar com eles durante o 
percurso no túnel, através imagens ou usando gestos, expressões faciais e 
alguns sinais em LIBRAS para o estimular. 

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

ATIVIDADE DE 23 DE SETEMBRO 
Educação Infantil – Berçário e Grupos I 



Ressaltamos que a comunicação é indispensável na realização da atividade, o 
ideal é que na comunicação verbal as frases sejam curtas, claras e objetivas, e 
a comunicação alternativa seja da mesma forma. Selecionar as figuras 
previamente e de acordo com o repertório da criança é muito importante. A 
presença do uso de sinais em LIBRAS também é fundamental, assim o 
repertório da criança vai aumentando e a participação torna-se mais efetiva. 

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. 


