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     ATIVIDADE – BERÇÁRIO E GRUPOS I 
 

Atividade: 
 

No banho também se aprende 

Olá professores! 

O banho além de ser um momento de higiene, também favorece outras 

experiências para o bebê.  

Aproveite esse momento para proporcionar brincadeiras e interação, 

como por exemplo: nomear as partes do corpo do bebê, enquanto as 

lava; afundar brinquedos na banheira e soltar para que o bebê os veja 

desaparecer e aparecer novamente; usar esponjas com texturas 

diferentes, também são bem vindas para tornar o banho mais divertido 

e interessante.  

Vale explorar também a observação no espelho, chamando a atenção 

do bebê para o seu próprio reflexo.                                                               

 

A interação entre o bebê e os adultos de referência são fundamentais, pois além 

de favorecer o desenvolvimento da criança, também fortalece a relação de afeto 

e cuidado.  

 

 

Orientações:  
 

A proposta da atividade é inclusiva e comtempla os mesmos objetivos e campos de 

aprendizagem para todos. Orientamos apenas que com os bebês cegos, no lugar do 

espelho, seja mais trabalhada a exploração tátil dos objetos e do próprio corpo. 

 

Retificamos a importância de manter uma comunicação clara e objetiva com os bebês 

durante a atividade, com frases curtas e sem uso de diminutivos ou codinomes. 

 

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  
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     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade 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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


