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      ATIVIDADE DO BERÇÁRIO E GRUPO I 
 
Atividade: 
 
Olá professores! 
 
Lenço em movimento 
 

Para ativar a energia do corpo e a concentração com muita diversão! 

 

Antes da brincadeira, aqueça o corpo fazendo um pequeno alongamento junto com o 
bebê. Mexa os braços, as pernas, as mãos e os pés.   
Para começar a brincadeira, separe lenços ou tecidos leves que devem ser jogados para 
cima e agarrados antes de cair no chão. Depois faça a mesma coisa jogando dois lenços 
ao mesmo tempo. Você pode fazer movimentos com os tecidos sobre o bebê para que 
sinta sua textura e o vento que possa surgir. Agora é deixar o movimento do corpo 
contagiar a brincadeira. Boa diversão! 

 
Orientações:  
 
A atividade proposta é inclusiva. Orientamos apenas que com as crianças cegas, o adulto 
tenha cuidado ao jogar os lenços para cima, observando o raio de alcance da criança e 
evitando acidentes. Os bebês com mobilidade reduzida podem vivenciar a brincadeira 
com um adulto conduzindo a cadeira de rodas ou carrinho de bebê, ou mesmo deitados 
na cama ou em um colchonete no chão. O importante é respeitar as especificidades de 
cada bebê e vivenciar a atividade de modo seguro. 
 
 
     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. 
 
 
 
 

Uma brincadeira que permite a criança explorar o movimento corporal, como 
também a percepção de lateralidade e espacialidade. 
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