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Pescaria na bacia 

Olá, Professores! 

 

Nessa atividade, sugerimos aos pais, mães e/ou responsáveis que 

proporcionem ao bebê um momento lúdico, pescando brinquedos com 

uma peneira em uma bacia com água. 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

Para os bebês que têm mobilidade reduzida, sugerimos que a brincadeira seja 

feita no momento do banho, na sua banheira, com um adulto o apoiando e 

interagindo com ele, tanto com os objetos quanto com palavras, enquanto 

nomeia os objetos, incentiva sua comunicação e escolhas. Seus movimentos 

podem ser guiados com o auxílio do adulto, de forma suave e que proporcione 

alegria, que chame sua atenção. 

Para bebês com deficiência visual, além de enfatizar os sons da água (bater 

com colheres na água, jogar água de um pote dentro de outro, chacoalhar a 

peneira com objetos dentro fazendo barulhinhos), pode-se acrescentar objetos 

brilhantes e com sons diferentes, como utensílios de inox ou alumínio. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 30 DE SETEMBRO 

Educação Infantil – Berçário e Grupo I 
 

 

As brincadeiras com a água são sempre momentos de grande alegria para as 
crianças, principalmente se as deixarmos molhar, nem que sejam as mãos! 



Ressaltamos que a atividade pode ser utilizada para introduzir os sinais de 

Libras para os bebês com deficiência auditiva, trabalhando assim o vocabulário 

proposto: dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre, do 

lado, e outros. Caso a família não domine os sinais de Libras, pode 

utilizar dicionários digitais como o HandTalk: 

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

 

 

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://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR

