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     BERÇÁRIO E GRUPOS I 
 

Atividade: 
 
Passando a bola 

Olá professores! 

Uma brincadeira simples e possível de brincar em qualquer lugar. 

Estimule o bebê a passar a bola junto com você (caso não tenha bola, 

pode-se usar outro objeto).  

A brincadeira pode ganhar variações podendo passar por baixo ou por 

cima da cabeça. Vale lembrar que a brincadeira exige movimentos do 

corpo que a criança ainda está desenvolvendo, então é importante saber 

esperar o tempo do bebê.                                                           

 

 
 
 
 
Orientações:  
 

Sugerimos que o comando de voz “passa a bola” seja dado cada vez que o bebê precisar 

iniciar o movimento de passar a bola. Com os bebês cegos, este comando deve ser 

acompanhado (simultaneamente) dê um leve toque no ombro. Desta forma a 

comunicação estabelecida entre o adulto e o bebê será mais efetiva durante a brincadeira. 

 

Com os bebês surdos, orientamos que o adulto esteja diante do seu campo visual, use 

linguagem gestual, expressões faciais e também dê um toque no ombro do bebê 

simultaneamente ao comando de passar a bola. O adulto deve aproveitar a atividade para 

ensinar a falar o sinal na LIBRAS corresponde a bola .No link abaixo tem um pequeno 

vídeo ensinado o sinal. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Vium8wxS_SM 

VÍDEO: Sinal de Bola de Futebol em Libras - Especial COPA (DuoLibras) 
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Orientamos que os bebês com mobilidade reduzida tenha a opção de realizar a atividade 

na cama ou em um colchonete no chão. É importante que o adulto segure as mãos, 

braços ou pulsos do bebê, caso seja necessário. Desta forma estará dando suporte para 

que o bebê segure a bola sem segurar a bola por ele. 

 

Deixamos aqui um vídeo com sugestões de outras brincadeiras funcionais com bola, que 

podem estimular o desenvolvimento de bebês atípicos. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Y2RLS_ZwQMs 

VÍDEO: Quarentena com Mayra - Brincadeiras Funcionais com Bola. 

 
 
 
     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. 
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