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     ATIVIDADE PARA GRUPOS I, II, III, IV E V 
 

Atividade: 
 
Olá professores! 

 

Brincadeira – NOITE DO PIJAMA 

 

De todas as brincadeiras para fazer em família, essa talvez seja a que mais promova 

boas memórias de infância. O ritual de passar a noite em um espaço diferente, 

mesmo que seja dentro da própria casa, é imensurável para os pequenos. Camas 

improvisadas prontas, lanchinhos, colchonetes de dormir e vamos a caminho da 

sala para a “Noite do Pijama”. 

Para as crianças, montar as camas no meio da casa ou na varanda pode ser algo 

muito divertido. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, ler uma história na 

penumbra com lanternas, assistir a um filme e dormir juntos nos colchões ou sacos 

de dormir, possibilitando um maior vínculo familiar. 

 
Orientações:  
 

A proposta de atividade é maravilhosa e inclusiva, não há sugestões para adaptações. 

Orientamos apenas que a família, esteja atenta às especificidades da sua criança para 

que a experiência seja segura e prazerosa para todos. As crianças no Espectro Autista 

podem ser antecipadas no passo a passo de como será a vivência da noite do pijama em 

família, escolher o cantinho da casa junto com os pais, os lençóis, travesseiros ou 

bichinhos de pelúcia que já são de uso habituais da criança devem compor esse cantinho, 

para que a criança se sinta segura e evite resistência em participar (por medo ou 

insegurança mediante a quebra da rotina). Divirtam-se! 

 
 
 
     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. 
 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL /2020 
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