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Afunda ou flutua? 

Olá, Professores! 

Materiais que você vai precisar: um recipiente fundo (de preferência 
transparente), água, pequenos objetos, como: mini brinquedos, pedrinhas, 
tampinhas, isopor, madeira, batata, cenoura e o que mais a imaginação 
mandar! 

Como brincar: Coloque os materiais no chão perto do recipiente cheio de 
água e deixe que a criança realize o experimento, colocando um objeto por 
vez. Você pode fazer perguntas à criança antes que ela coloque os objetos 
na água. Para cada objeto, pergunte antes: “O que vai acontecer? Você 
acha que vai afundar ou não?”. 

Depois da observação da criança, enriqueça o diálogo fazendo mais 
perguntas, como: “Por que afunda?”, “Por que flutua?”, “O que fazer para 
afundar?”. 

Essa situação oportuniza as crianças a capacidade de observação, 
levantamento de hipóteses, experimentação e comprovação de hipóteses.  

Obs.: Necessita de supervisão de um adulto. Nunca deixe a criança 
sozinha nessa atividade.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Orientamos que as crianças com Deficiência Visual explorem e manipulem os objetos que 
serão utilizados na brincadeira, bem como o recipiente com água. É importante que as 
crianças coloquem a mão na água para perceber se os objetos afundam ou flutuam. 

No link abaixo você encontrará um site com dicas de como brincar com crianças com 
Deficiência Visual: 

Link:https://semanamundialdobrincar2014.wordpress.com/2014/05/20/inclusao-de-criancas-
com-deficiencia-visual-nas-brincadeiras/ 

As crianças com mobilidade reduzida, usuárias de cadeiras de rodas e/ou andadores, 
podem realizar a atividade durante um banho de banheira ou piscina, o adulto pode dar 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 19 DE OUTUBRO 

Educação Infantil – Grupos IV e V 
 

https://semanamundialdobrincar2014.wordpress.com/2014/05/20/inclusao-de-criancas-com-deficiencia-visual-nas-brincadeiras/
https://semanamundialdobrincar2014.wordpress.com/2014/05/20/inclusao-de-criancas-com-deficiencia-visual-nas-brincadeiras/


suporte para a criança sentar e sustentar o tronco e se for necessário deve entrar na água 
com ela. 

para as crianças com transtorno do espectro autista, é fundamental que haja um preparo 
para a brincadeira, ensinando o passo a passo. muitas crianças no espectro tem baixo limiar 
de frustração e a previsibilidade e/ou antecipação podem evitar crises e fazer a criança ter 
uma melhor participação e engajamento na brincadeira, lembramos que o uso de reforço 
social (elogiar, aplaudir, celebrar) também irá melhorar esse engajamento. 

O link abaixo é de um vídeo sobre reforçadores: 

 https://www.youtube.com/watch?v=q-NHOU3bSF8 – Mayra Gaiato 

Com as crianças surdas, salientamos a importância de que o adulto que esteja participando 
da brincadeira com ela mantenha-se sob o campo visual da criança, utilize linguagem 
gestual, expressões faciais e aproveite a ocasião para aumentar o repertório de Libras da 
criança. Abaixo seguem os links do Catálogo de Games e sites Assistivos e do aplicativo 
Hand Talk, o qual auxiliará na aprendizagem de sinais de Libras. 

Link do Catálogo de Games e sites Assistivos:  

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/
este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

Link do aplicativo Hand Talk: 

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

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as sugestões 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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