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Brincando com dedoches 

 

Olá pais e professores! 

Entrem no mundo do faz de conta com o seu bebê. 

 

Você mesmo pode criar seu dedoche, fazendo desenhos simples e coloridos, 

como no exemplo abaixo. 

Coloque um dedoche em cada mão e faça os bonecos “conversarem” entre 

eles e com o bebê. Utilize diferentes vozes durante os momentos de diálogos e 

envolva o bebê nas conversas, fazendo com que os bonecos “falem” com ele 

também.  

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

A atividade é muito significativa para os bebês. Sugerimos para as crianças 

com mobilidade reduzida de mãos,  que não consigam manipular dedoches, no 

lugar dos fantoches serem feito para os dedos, eles possam ser 

confeccionados com meias (meioches) para serem colocados na mão, punho 

ou braço, pois assim, as crianças vão ter a experiência de brincar de faz de 

conta através de fantoches. 

Segue abaixo uma sugestão de como fazer fantoches de meia. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 14 OUTUBRO – BERÇÁRIO E GRUPO I 

 

 DE OUTUBRO 

Educação Infantil – Berçário e Grupos I 
 

 

A brincadeira com dedoches pode despertar a observação e atenção dos 
pequenos, exercitar a memória e a inteligência, organizar as ideias e 
pensamentos, contribuindo para ampliar o vocabulário. 



VÌDEO: Como Fazer fantoche de meia 

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

Os fantoches de meia, com a sobreposição de texturas e tecidos para fazer 

olhos, nariz, boca e orelhas possibilitarão aos bebês com deficiência visual a 

experiência sensorial/ tátil para tornar a vivência da atividade mais significativa. 

Para melhorar a experiência dos bebês surdos na atividade, orientamos que 

alguns sinais de LIBRAS possam ser ensinados, como por exemplo, o sinais 

referentes a fantoche, brincar e o animal escolhido para o fantoche (gato, 

cachorro, coelho). Você aprender esses sinais através do aplicativo Hand Talk 

que encontra-se no nosso catálogo de games e sites assistivos. 

LINK do catálogo: 

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 

 

LINK do aplicativo:  

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

 

Ressaltamos a importância de que durante a brincadeira o adulto esteja em 

constante comunicação com o bebê, utilizando frases curtas, claras e objetivas, 

sem diminutivos. No caso das crianças surdas linguagem gestual e expressões 

faciais são indispensáveis. A comunicação será fundamental para a interação e 

participação dos bebês na atividade. 

 

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. 
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