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      ATIVIDADE PARA BERÇÁRIO E GRUPO I 
 

Atividade: 
 
Bate-bola de afeto 

 

Que tal alongar o bebê assim que ele acordar? 

Se você observar, o bebê está o tempo todo tentando interagir com o adulto. Você 

pode estimular esta interação conversando, explicando uma brincadeira ou apenas 

sorrindo, quando o bebê sorri. Este processo a gente chama de “bate-bola”.  

Primeiro, segurando gentilmente o bebê pelas mãos, faça um movimento circular 

alongando os bracinhos. Depois, fazer o mesmo movimento com as pernas. 

Aproveite para apontar o nariz e o queixo para estimular os olhos e a face. 

 
Orientações:  
 

A atividade é inclusiva e irá estimular bastante os bebês com deficiência ou atraso do 

desenvolvimento. Ficar atentos às limitações e possibilidades do bebê é fundamental. 

 

Bebês que apresentam os sinais de alerta do autismo ou atraso de desenvolvimento, 

podem ter dificuldades nas interações naturais e provavelmente não vão interagir com o 

adulto do mesmo modo que um bebê neurotípico. No link abaixo apresentamos um vídeo 

informativo sobre os sinais de autismo em bebês. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gU055aWRW1w&feature=emb_logo 

Vídeo: Autismo em bebês: Como identificar? | 5 Minutos- NeuroSaber 
 

Na sugestão do link abaixo temos um vídeo que dará algumas dicas sobre como estimular 

bebês com atraso de desenvolvimento. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zoLaNGMbKF8 

Vídeo: AUTISMO - Como Estimular BEBÊS com atraso? – Mayra Gaiato 
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     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


