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     ATIVIDADES – GRUPO IV E GRUPO V 
 

Atividade: 
 

 

“PAPA TAMPINHAS” 

 

Olá professores! 

Para jogar, serão necessários os seguintes materiais: 1 caixa ou vasilha plástica, mais de 

10 tampinhas de garrafa pet ou pregadores de roupas e fita crepe. 

Regras do jogo: sente-se em frente à criança numa certa distância. Delimite as laterais 

com a fita crepe, como mostrado na imagem abaixo. Jogue para a criança as tampinhas 

(ou pregadores de roupas). A criança tentará pegar as tampinhas ou pregadores, 

prendendo com a caixa e jogando para o lado direito ou esquerdo, conforme o que é 

falado. Uma vez ela pega e outra vez ela joga para você prender as tampinhas. No final, 

vocês podem fazer a contagem para verificar quem pegou mais e quem pegou menos 

objetos. 

Para melhor compreensão, assista ao vídeo acessando o link abaixo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nX7HFo3NTKE 

 

 

 
 
Orientações:  
 

Para realizar a atividade com crianças com deficiência visual é preciso adaptar o jogo. 

Sugerimos delimitar a área com uma toalha grande ou coberta para que a criança possa 

sentir melhor essa área. As regras devem ser explicadas antecipadamente e ela deve 

reconhecer a caixa, a bola e o movimento que deverá fazer antes do jogo começar. 

Sugerimos também que a criança possa utilizar uma caixa maior, e que o objeto a ser 

jogado faça mais barulho, como por exemplo, uma bola enrolada num saco plástico, uma 

bola com guizos dentro, uma garrafa pet pequena com grãos dentro, de preferência com 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL /2020 

ATIVIDADE 27 

 

           

O jogo é uma ferramenta que contribui na formação corporal, afetiva e cognitiva. Por ser 
uma atividade lúdica torna-se mais atrativo e eficiente para o desenvolvimento da criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=nX7HFo3NTKE


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 
Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

cores fortes para destacar, etc. O adulto deve dar o comando (direita, esquerda) e jogar o 

objeto numa velocidade que permita a criança identificar o som do objeto para pegá-lo. 

Para crianças com mobilidade reduzida o jogo também deve ser adaptado a suas 

possibilidades físicas, fazendo-se a devida adequação postural, e permitindo que ela 

interaja com os objetos com auxílio de um adulto ou de tecnologias assistivas. Uma 

sugestão é que ela possa “rebater” os objetos jogados (de preferência uma bola ou objeto 

grande) para ela com auxílio de uma vassoura, pá ou outro objeto grande que ela possa 

manejar, com ou sem auxílio de outro adulto. 

Crianças que não podem se movimentar, nem mesmo junto com o adulto, podem interagir 

usando a comunicação alternativa para dizer qual a cor do objeto que vai ser lançado, 

qual o tamanho, qual o tipo ou nome, qual a direção (direita ou esquerda), quantos 

objetos foram lançados, etc.  

Crianças autistas podem se interessar mais pelo jogo se ele for feito com objetos que ela 

goste, como carrinhos, bonecos preferidos, peças de lego, etc. 

 
 
 
     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


