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     ATIVIDADES GRUPO I E GRUPO II 
 

Atividade: 
 

Acertando os copos 

 

Olá professores! 

 

Para esse momento, você vai precisar de cinco copos plásticos ou descartáveis e 

fita adesiva. Fixe os copos, com fita adesiva, na ponta da mesa (como mostrado na 

imagem abaixo). Sente com a criança na outra extremidade da mesa e peça para ela 

jogar uma bolinha, tentando acertar um dos copos. Se não tiver bola em casa, pode-

se fazer uma bola de meia com jornal, e assim viver com a criança um momento de 

diversão com muita interação. 
 

Bola de meia com jornal 

Amasse uma folha de jornal, no formato de uma bola, para inserir dentro da meia;  
Torça a meia de forma apertada, dando o formato de bola; 
Repita a torção quantas vezes necessárias para chegar ao limite da meia; 
Com uma agulha e linha resistente, costure as bordas da meia de forma firme; 
Para fazer uma bola maior, insira uma bola de jornal maior ou sobreponha várias meias. 
https://images.app.goo.gl/NytHTNdDFJyV7snm6 

 

Orientações:  
 

Sugerimos que com as crianças cegas, no lugar de um copo possam utilizar um recipiente 

maior, como um balde, por exemplo, e a bola pode ser uma bola de futebol envolvida em 

uma sacola plástica (do tipo de supermercado) para produzir ruídos enquanto rola. O jogo 

pode acontecer com a criança sentada ao chão em uma extremidade e o adulto em outra 

segurando o recipiente (balde) de modo fixo. O adulto dará o comando de voz e a criança 

joga a bola em direção ao recipiente. Esta adaptação também pode ser realizada com 

criança que tenham mobilidade reduzida, porém não se faz necessário o uso da sacola 

plástica. Outras sugestões são a criança chutar a bola, o espaço ser reduzido, o 

recipiente mudar de tamanho e forma, bem como a bola. As adaptações mudam e se 

flexibilizam de acordo com as especificidades da criança. 
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     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 
 
Todas as sugestões desta atividade devem ser previamente avaliada 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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


