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     ATIVIDADE PARA GRUPO II E GRUPO III 
 

Atividade: 
 
ESTOU GRANDE! 

 

É brincando com o faz de conta que a diversão em família é garantida! 

 

As crianças adoram brincar de se vestir com roupas de pessoas maiores. Enquanto 

você descreve os vários tipos de roupa e conversa sobre elas, está desenvolvendo 

a linguagem e o vocabulário do bebê. Pegue todos os tipos de roupas e adereços – 

chapéus, sapatos, luvas e outros objetos com os quais você acha que a criança vai 

gostar de brincar. Ponha um chapéu e diga “Como vai senhor (a)?”. Incentive a 

criança a pegar os objetos e ajude-a com as palavras desconhecidas, ampliando o 

vocabulário.     

 
Orientações:  
 

A atividade proposta é inclusiva e atinge os objetivos e áreas de aprendizagem para todos. 

Algumas crianças vão precisar de mais ajuda do adulto para se vestirem. 

 

Sugerimos que um espelho seja colocado em uma altura acessível para cada criança e 

que o adulto a estimule a se perceber. 

 

Com as crianças cegas é importante explorar as peças manuseando-as e descrevendo-as 

antes de começar a vestir. Use uma linguagem clara e objetiva, sem codinomes ou 

diminutivos. 

 

Orientamos que com as crianças surdas possam ser trabalhados sinais em Libras 

correspondentes ao vestuário, a fim de aumentar o vocabulário em Libras da criança. No 

link abaixo sugerimos um vídeo ensinando alguns destes sinais. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kXq15B0Jr8w 

Vídeo: Sinais de Vestuário, objetos pessoais e estampas – Nyna Raliv Libras 
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     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


