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      CADERNO DE ATIVIDADES Nº 5 – BERÇÀRIO E GRUPO I 
 

Atividade: 
 
Coloque ao redor da criança, panelas de variados tamanhos e materiais, e dê a ela 

uma colher (de pau ou de metal). Deixe-a experimentar os sons produzidos pelos 

diferentes materiais.  Depois  pegue também uma colher e dê uma batida. 

Estimule-a a repetir. Em seguida, dê duas batidas e observe se ela vai tentar fazer! 

Crie sons mais fortes, mais fracos, mais rápidos, mais devagar, para que ela escute, 

observe e tente imitar. 

 
 
Orientações:  
 

Alguns bebês e crianças com hipótese diagnóstica de Autismo ou que apresentem sinais 

de alerta para o transtorno, podem ter hipersensibilidade auditiva, para estes bebês 

sugerimos que as panelas possam ser substituídas por caixas de tamanhos e materiais 

diferentes. Exemplos: caixas de sapatos, caixas de sucos, caixas de papelão e etc. Desta 

forma o bebê participa da atividade evitando episódios de crises. 

 

Para os bebês com Deficiência visual é importante que as panelas estejam em uma 

distância acessível.  

Os bebês com Deficiência Auditiva precisam sentir a vibração das batidas, uma vez que 

terão limitações para ouvir os sons produzidos, é importante também que os comandos 

descritos estejam no campo visual da criança.  

 

Sugerimos para os bebês com mobilidade reduzida que a atividade também possa ser 

feita prendendo a colher na mão ou pulso com uma fita ou laço, utilizando a boca ou o pé. 

Também pode ser realizada com o adulto guiando a mão do bebê. 

 
Atividade: 
 
PINTURA TRANSPARENTE 

Separe um recipiente pequeno, esponja ou rolinho de pintura. Encha o recipiente 

com água limpa e deixe que a criança pinte com a água: um brinquedo, uma bola ou 

outros objetos. 

 
Orientações:  
   

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EUCAÇÂO INFANTIL- 0 A 3 ANOS 
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A atividade é inclusiva, sugerimos apenas que para as crianças com mobilidade reduzida 

à atividade possa ser feita em uma banheira ou bacia de banho, para que o bebê tenha 

mais apoio. 

Salientamos a importância de manter uma comunicação ativa durante a atividade, para os 

bebês com Deficiência auditiva as expressões faciais e linguagem gestual devem estar 

presentes. 

 
Atividade: 
 
BRINCANDO COM RETALHOS 
Manusear pequenos retalhos pode ser uma experiência prazerosa para 

as crianças. Além da textura, as cores, texturas e estímulos visuais 

interessantes. Junte pedaços de retalhos diferentes: Grossos, finos, 

em algodão, flanelado e outros. Em seguida deixe a criança tocar os 

tecidos e sentir a textura. Após esta experiência coloque-os dentro 

de uma meia e faça uma bolinha ou um fantoche. Incentive a criança 

a brincar com a bola. 

 
Orientações:  
 

Na proposta de atividade acima, todas as crianças podem participar. Sugerimos apenas 

que, os retalhos de tecidos possam ser colocados pelo adulto, na mão, braço ou mesmo 

face do bebê. Desta forma a experiência tátil será ampliada. Bebês com Deficiência Visual, 

Hipótese Diagnóstica de Autismo e mobilidade reduzida de mãos e/ou membros 

superiores vão se beneficiar desta experiência. 

 
Atividade: 
 
GARRAFINHAS COLORIDAS 

Pegue garrafinhas plásticas e coloque vários pedaços de tirinha de 

papéis coloridos dentro dela, sendo uma garrafa de cada cor. Espalhe as 

garrafinhas ao redor da criança, para que ela brinque, explorando as cores, 

as posições das garrafas no espaço curiosidade pelo que está dentro delas. 

 

Orientações:  
 

Sugerimos apenas que para as crianças com Deficiência Visual sejam colocados dentro 

das garrafinhas grãos de feijão ou arroz, areia e pedrinhas em cada uma das garrafas, 

junto com os papéis coloridos. Desta forma as garrafas vão produzir sons diferenciados, 

tornando a brincadeira inclusiva e significativa. As garrafas também devem ficar em um 

alcance acessível à criança, facilitando a exploração das mesmas com segurança. 

 

No link abaixo há uma matéria do site lunetas sobre sugestões de dicas para brincar com 

crianças que possuem Deficiência Visual. 

 
LINK: https://lunetas.com.br/13-dicas-para-brincar-com-criancas-com-deficiencia-visual/ 

https://lunetas.com.br/13-dicas-para-brincar-com-criancas-com-deficiencia-visual/
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Atividade: 
 
Fazer Caretas 

Vamos brincar de fazer caretas? Faça esse convite à criança! Essa é uma 

brincadeira sempre divertida, em qualquer idade e lugar, principalmente se for à 

frente de um espelho. Também é importante para exercitar os músculos da face. O 

adulto pode pedir à criança que faça vários movimentos com a boca, tais como: 

mostrar a língua, esticar o rosto para fazer uma cara de monstro, puxar a boca para 

fazer cara feia, e a cada momento vai fazendo careta mais estranha vale tudo. 

Divirta-se. 

 
Orientações:  
 

A atividade é inclusiva, podendo ser realizada com todas as crianças. Ressaltamos 

apenas que para as crianças cegas o uso do espelho não se aplica. 

Orientamos que no início da atividade o adulto dê exemplos para a criança seguir e 

depois ela mesma crie suas caretas. É importante que o adulto, mantenha a comunicação 

com a criança, encorajando e elogiando, comemorando e parabenizando. 

 

Atividade: 

 

Imitação da história contada 

Crie uma história para contar à criança e combine para que ela imite as ações dos 

animais ou situações da natureza que surgirão na história. Pode ser uma história 

curta, mas que ofereça oportunidades de imitação, como por exemplo: 

Era uma vez um cachorro que acordou com muito frio, pois estava chovendo 

muito naquele dia - nesse momento a criança deve imitar o cachorro com frio. 

Quando a chuva passou e o sol apareceu, ele saiu para passear e encontrou 

um gato - a criança deve imitar um gato... E daí por diante. 

 
Orientações:  
 

Para esta atividade, sugerimos que, com as crianças não oralizadas e com Deficiência 

auditiva a história possa ser contada com o uso de sequência de ilustrações, podendo ser 

com cartões com figuras ou mesmo utilizando objetos e que para imitar e/ou completar a 

história. Também podem ser usadas mímicas, imitações, linguagem gestual e expressões 

faciais. 

Logo abaixo sugerimos um vídeo de uma História infantil com ilustração, narração e 

interpretação em LIBRAS. 

 

HISTÓRIA: O patinho feio 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Am9rpdE8sWI 

https://www.youtube.com/watch?v=Am9rpdE8sWI
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Atividade: 
 
MÒBILES DANÇANTES 

Faça vários móbiles e pendure-os no berço da criança, na janela ou simplesmente 

segure-os, fazendo movimentos para balançar as tiras coloridas e em brincadeiras, 

como: esconde e acha o rosto do adulto, o pé ou mão da criança. Para fazer os 

móbiles serão necessários rolinhos de papel higiênico, tiras de papel colorido, 

cordão barbante e algumas imagens para decorar. 

Cole as pontas das tiras de papel na parte de dentro do rolinho. Depois, cole a 

figura por fora do rolinho para decorá-lo. Faça dois furos e amarre o cordão. Faça 

como na imagem. 

 
Orientações:  
 

Orientamos que para as crianças cegas, sejam adicionados nos móbiles utensílios que 

promovam sons. Por exemplo: tampas de garrafa, fichas, latinhas, chaves, conchas e etc. 

No link abaixo você encontra modelos de móbiles sonoros que podem ser confeccionados 

em casa. 

 

LINK: https://br.pinterest.com/vivianec34/mobile-sonoros/ 

 
Atividade: 
 
PROCURANDO A BOLINHA 

Coloque uma bolinha, ou objeto semelhante, embaixo de uma mesa ou cadeira. 

Faça isso mostrando à criança, depois peça que ela pegue de volta. Para a criança 

muito pequena, esse é um desafio que exige concentração e movimento com o 

corpo. Quando a criança conseguir pegar a bola, bata palmas e faça elogios por 

essa conquista. 

 

Orientações:  

 

Orientamos que as crianças com mobilidade reduzida, que sejam usuárias de cadeiras de 

rodas ou andadores, e com as crianças cegas, a bolinha não precise ficar embaixo da 

mesa ou cadeira, a mesma deve ficar em um local acessível e seguro para evitar que a 

criança se machuque. As crianças com mobilidade reduzida de mãos e/ou membros 

superiores podem verbalizar a resposta, apontar, acenar ou olhar. 

 
Atividade: 
 
BOLA NO BALDE 

Você vai precisar de um balde ou  uma  caixa. Nesta brincadeira, a criança irá 

jogar a bola dentro do balde/caixa. Comece a brincadeira, para que  ela perceba  os 

movimentos: deve ficar perto do balde/caixa, segurar a bola com as duas mãos e 

depois lançar a bola dentro do balde/caixa. 

https://br.pinterest.com/vivianec34/mobile-sonoros/
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Orientações:  
 

A brincadeira precisa ser adaptada para as crianças cegas e com mobilidade reduzida. 

Sugerimos que no lugar de jogar a bola no recipiente, a criança possa jogar a bola em um 

espaço pré-estabelecido pelo adulto, um canto da sala, terraço, quintal ou quarto. Para as 

crianças cegas a bola deve estar envolvida com uma sacola plástica para que a mesma 

faça ruídos e possa guiar a criança no percurso de ir buscar, para lançar novamente. 

Já as crianças com mobilidade reduzida, vão precisar da ajuda do adulto para lançar a 

bola. 

 
Atividade: 
 
A JANELINHA 

Sente na frente da criança e cante a música “A janelinha”. 

Faça gestos de acordo com a música. Ao cantar “a janelinha fecha”, pedir para 

criança fechar os olhos e a boca. Ao cantar “a janelinha abre”, abrir os olhos e a 

boca.  

 

MÚSICA: A JANELINHA 

A janelinha fecha quando está chovendo 

A janelinha abre 

Se o sol está aparecendo 

Fechou, abriu 

Fechou, abriu, fechou 

Abriu, fechou  

Abriu, fechou, abriu. 

Orientações:  

 

A atividade é inclusiva e permite a participação de todas as crianças, orientamos apenas 

que para as crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores o adulto possa 

dar suporte aos movimentos e para as crianças com Deficiência auditiva é importante 

aproveitar a oportunidade para inserir sinais de LIBRAS no repertório da criança.  

Logo abaixo segue a sugestão de um vídeo da canção “A janelinha” com áudio, legenda e 

interpretação em LIBRAS. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=pZsfNDXYqr4&t=72s 

 
Atividade: 
 
RISQUE E RABISQUE 

https://www.youtube.com/watch?v=pZsfNDXYqr4&t=72s
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Pegue um copo plástico e use fita adesiva para prender ao redor dele canetinhas de 

cores diferentes. Assim, a criança poderá brincar de fazer muitos riscos e rabiscos 

coloridos trabalhando sua criatividade e coordenação motora. 

 
Orientações:  
 
Orientamos que com as crianças cegas o suporte para os rabiscos possam ser com argila, 

ou massa de modelar caseira dispostas uniformemente sob uma superfície. Desta forma 

os desenhos ficarão em alto relevo e a criança poderá ter a percepção tátil dos seus 

registros. 

As crianças com mobilidade devem contar com o auxílio de um adulto ou ter o copo fixado 

na sua mão ou punho utilizando laços ou fitas. 

Segue abaixo a receita de uma massa de modelar caseira cheirosa. 

 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TH1LZ5wxsks 
 
Atividade: 
 
SOLTA O SOM 

 

Cubra um rolinho de papel higiênico com um papel qualquer e decore com papéis 

coloridos. Depois cole um cone de papel em volta dele, formando um megafone 

(como na imagem). Convide a criança a cantar suas músicas preferidas. Ela irá se 

divertir ouvindo o som amplificado de suas músicas. 

 
Orientações:  
 
Para as crianças não oralizadas e surdas esta atividade não se aplica, sugerimos que 

com este público possam ser realizadas brincadeiras com gestos e movimento. A 

brincadeira “siga o mestre” ou “o mestre mandou” é uma opção. O adulto realiza 

movimentos e a criança o imita, em seguida a criança pode ser o mestre e criar o 

movimento para o adulto imitar e assim sucessivamente. 

 

Atividade: 
 

BOLA NA CESTA COM OS PÉS 

 

A criança deve estar deitada de costas no chão, sobre uma toalha dobrada ou um 

colchonete, com as pernas para cima. Pegue uma bola ou um brinquedo e coloque 

entre os pés da criança. O cesto deverá ficar numa posição acima da sua cabeça. A 

criança deverá colocar a bola ou o brinquedo dentro do cesto, com os pés. Se a 

criança tiver uma caixa de brinquedos, será bastante divertido guardá-los dessa 

forma. Aproveite esse momento para brincar junto com a criança. Divirtam-se! 

 
Orientações:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TH1LZ5wxsks
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Para que as crianças com mobilidade reduzida vivenciem a brincadeira é necessário que 
o adulto esteja acompanhando e ajude quando necessário. 
Ressaltamos a importância de a brincadeira ser permeada por constante comunicação 
com o adulto, seja verbal, gestual e com expressões faciais. Palavras de elogio, incentivo 
e parabenizações são indispensáveis. 
 
Atividade: 
 

BUMBA MEU BOI 

 

Materiais: uma caixa de papelão grande, uma caixa de leite (vazia), cola, retalhos de 

tecido ou papéis coloridos, fitas diversas ou fitas recortadas de tecido ou TNT. 

 

Sente, junto com a criança, e cole as abas da caixa de papelão para dentro, 

deixando-a reforçada. Convide a criança a colar os retalhos ou papéis coloridos em 

toda a caixa e deixe secar. Cole a caixa de leite, formando a cabeça do boi. Com 

uma tesoura, faça furos em toda a borda da caixa maior e peça à criança que 

coloque as fitas em cada buraquinho, e você vai amarrando. No final, amarre duas 

alças feitas de fita ou tiras de tecidos e prenda na altura do ombro da criança. Com 

o Bumba Meu Boi pronto, a brincadeira e a dança começam. Cantem cantigas de 

boi, como: Boi da cara preta, Boi Bumbá (Luiz Gonzaga) e outras que você conhece. 

 

Orientações:  
 
Orientamos que com as crianças cegas sejam trabalhadas diferentes texturas na 

decoração e confecção do Boi e que na decoração também sejam utilizados materiais que 

promovam alto relevo, como EVA e glíter. Desta forma a criança terá uma experiência tátil 

significativa e um melhor aproveitamento do momento de brincadeira. 

 

Sugerimos que se aproveite a ocasião para ensinar o sinal em LIBRAS referente à Boi 

Bumbá. No link abaixo você aprenderá este sinal. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=r9X3n2mt634 

 
 

 Caderno de Atividades Nº 5 - Grupos II e III 

 
Atividade: 
 

PULANDO O BASTÃO 

 

O adulto precisará colocar um cabo de vassoura no chão, e segurar em uma das 

extremidades com a mão, para mantê-lo parado. A brincadeira começa com a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9X3n2mt634
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criança pulando entre o cabo da vassoura, indo e vindo. Assim terá que exercitar o 

seu equilíbrio, como pular corda. O movimento será feito pela criança ao 

movimentar as pernas, e o bastão continuará no chão. 

 
Orientações:  
 
Esta atividade não promove a inclusão de crianças usuárias de cadeiras de rodas e 

andadores. Sugerimos que para estas crianças a atividade possa ser adaptada de modo 

que no lugar de pular a criança possa dar uma volta em torno do cabo de vassoura, por 

exemplo, ou percorrer uma pequena distância na qual o ponto de chegada seria marcado 

pelo cabo de vassoura. 

Salientamos que com as crianças cegas, um adulto ou uma criança maior devem guia-las 

no salto, o processo deve ser gradativo. A criança deve tatear o cabo de vassoura, se 

familiarizar com o espaço e só depois começar a fazer os saltos. 

 
Atividade: 
 

CONTINUE A HISTÒRIA 

 

Você começa uma história inventada. Por exemplo: “Era uma vez uma menina que 

morava numa casa amarela”. A menina tinha um gato muito bonito que se chamava 

Malhado. De repente, Malhado estava no quintal brincando e aí... 

 

Em seguida, você pede para a criança continuar a história, inventando o que 

acontece na sequência. 

Vocês continuam a história revezando entre si. 

 
Orientações:  
 
Sugerimos que com as crianças não oralizadas e com as crianças surdas, esta atividade 

possa ser apresentada utilizando cartões com figuras que representem a sequencia de 

uma história. Estas figuras podem ser impressas, recortadas de livros e/ou revistas ou 

desenhadas. 

 
Atividade: 
 
DESENHO TÁTIL 
O adulto faz movimentos, com a ponta de seus dedos, nas costas da criança, 
imaginando formas, objetos ou letras. Em seguida, deixa que ela faça o mesmo 
desenho no ar ou no papel, tentando reproduzir o que ela sentiu. Experimente fazer 
nas mãos da criança, braços e pés. O importante é a vivência do tato. Agora, inverte 
os papéis, pede a criança para fazer o mesmo desenho imaginário nas costas do 
adulto. 
 
Orientações:  
 
Esta atividade é inclusiva, não necessitando de adaptações. 
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Atividade: 
 
COMO É ESSE LUGAR? 

Peça para a criança observar durante 30 segundos o lugar onde está. Depois, peça-

a que feche os olhos e descreva o local onde ela está da forma como conseguir. Ao 

abrir novamente, ela pode descobrir detalhes que não viu e observar outros que se 

confundiu. A brincadeira é ótima para desenvolver a memória e perceber a 

organização do espaço no seu entorno, por exemplo: o que tem na sala, uma 

cadeira perto da mesa, um banco junto da televisão, um prato em cima da mesa... 

 

Orientações:  
 
Orientamos que com as crianças cegas a atividade possa ser realizada através da 

exploração do ambiente. A criança deve percorrer o ambiente, explorando os espaços, 

tocando nos objetos e no mobiliário do local (sempre acompanhada pelo adulto, por uma 

questão de segurança), em seguida deve sentar com o adulto e descrever aquele espaço 

sob sua perspectiva. 

Para as crianças não oralizadas podem ser feitos cartões com figuras de móveis e objetos 

encontrados nos espaços explorados, do mesmo modo que foi sugerido na atividade 

anterior. 

 
Atividade: 
 
JOGO DAS TAMPAS 
Que tal montar um jogo em cinco minutos, usando apenas tampas? Valem tampas 
de garrafa de água, do pote de margarina ou qualquer outro potinho plástico. 
A única regra é variar os tamanhos. Coloque todas as tampas separadas sobre uma 

folha de papel grande, em seguida, desenhe os contornos, espalhe as tampas e 

pronto! O desafio é encaixar cada tampa em seu contorno. É uma maneira divertida 

de exercitar o raciocínio e a coordenação motora. 

 
Orientações:  
 
Sugerimos que, com as crianças que tem mobilidade reduzida nos membros superiores e 
também com as crianças cegas, esta atividade possa ser adaptada no sentido de que no 
lugar de desenhar o contorno das tampas, a crianças possa deixar os contornos das 
tampas marcados na massa de modelar. Segue abaixo o link de mais uma receita de 
massinha de modelar caseira. 
 
LINK: https://www.blogmodainfantil.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira-de-
farinha-de-trigo-para-brincar/ 
 
 
Atividade: 
 
SOL E LUA 

https://www.blogmodainfantil.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira-de-farinha-de-trigo-para-brincar/
https://www.blogmodainfantil.com.br/como-fazer-massinha-de-modelar-caseira-de-farinha-de-trigo-para-brincar/
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Peça para que a criança faça dois desenhos, em folhas separadas: um desenho do 

sol e outro da lua Agora é a vez do combinado: quando você falar a palavra lua, a 

criança vai colocar a folha com o desenho da lua para baixo e quando falar a 

palavra sol, ela vai levantar os braços segurando a folha. Depois de cada comando, 

as folhas voltam à posição inicial, e você pode reiniciar a brincadeira.  

 
Orientações:  
 
Para esta atividade sugerimos que a criança com mobilidade reduzida de mãos e/ou 

membros superiores possa usar adaptadores e engrossadores de lápis para desenhar, 

também é possível utilizar tinta guache e desenhar com o dedo. 

As crianças cegas, com a ajuda do adulto devem fazer o desenho em alto relevo, podem 

utilizar cola e glíter por exemplo. 

Com as crianças surdas deve-se aproveitar a oportunidade para ensinar os sinais em 

LIBRAS referentes a sole lua. Nos links abaixo você pode aprender estes sinais. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=uARu1K535Hw 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xT7nj-YQFTM 

 

 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste caderno 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://www.youtube.com/watch?v=uARu1K535Hw
https://www.youtube.com/watch?v=xT7nj-YQFTM

