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      ATIVIDADE PARA BERÇÁRIO E GRUPO I 
 

Atividade: 
 
Pé de gigante 

Arranje sapatos grandes e limpos, e peça ao bebê para calçá-los e tentar andar. 

Sem dúvida será um desafio para a criança manter o equilíbrio enquanto vai de um 

lugar para outro, descobrindo possibilidades de movimentos e espaços. 

 
 
 

 

 
 
 
Orientações:  
 

Ótima atividade! 

Esta proposta de atividade é inclusiva, orientamos apenas que o adulto esteja atento às 

especificidades de cada criança e mantenha uma comunicação constante durante a 

brincadeira, utilizando frases curtas, claras e objetivas. 

Orientamos que com os bebês cegos, o adulto possa guiá-lo pela mão durante a 

locomoção, evitando assim acidentes. 

Os bebês com mobilidade reduzida, também podem participar da brincadeira, o adulto 

deverá auxiliá-lo na locomoção e movimentos, restringir a área de locomoção a um 

espaço determinado pode ser uma dica viável durante a atividade. 

 
 
     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 

 

           

           

Compreender como o corpo se movimenta e se situa no espaço ajuda a criança 
a desenvolver a percepção de si e o autocontrole. 

Livro: 125 brincadeiras para estimular o cérebro da criança de 1 a 3 anos – Editora Ground – Jackie Silberg 
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