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     ATIVIDADE 37 PARA GRUPOS IV e V – 28 de dezembro 
 

Atividade: 
 
ROBÔ DIFERENTE 

 

Olá, Professores! 

 

Sugerimos à família que construa, junto com a criança, um robô com caixas de papelão e 

muita criatividade.  

 

 

 

 

 
Orientações:  
 

A atividade é inclusiva e pode ser feita com todas as crianças. Basta apenas adaptar os 
materiais da confecção do capacete para dar acessibilidade necessária a fim de que elas 
participem ativamente da brincadeira. 
 
Por exemplo, pode-se adaptar pinceis com auxílio de tecnologia assistiva para que as 
crianças com mobilidade reduzida possam pintá-lo com tinta.  
 

 
Descrição da imagem: engrossadores utilizados em pincel, 
cola branca, lápis e pincel de rolo para facilitar a pega. 
 
Fonte: http://naescola.eduqa.me/desenvolvimento-
infantil/sera-que-os-materiais-escolares-estao-adequados-
as-necessidades-dos-meus-alunos/  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

As crianças são capazes de criar brinquedos incríveis com caixas de 

papelão. Além de estimular a imaginação, ajudamos o planeta 

reaproveitando materiais. 
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Descrição da imagem: facilitador de punho (órtese funcional) 
usado com pincel. 
 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/474918723182386551/  

 
 
 
 
 
 
 
Descrição de imagem: recurso em EVA para adaptar pincel para 
pintura com boca. 
 
Fonte: https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/view/12696  

 
 
 
 
 
 

 

 
Descrição das imagens: tesouras adaptadas com materiais acessíveis.  
Fontes: 
https://www.youtube.com/watch?v=__xDjGCzDgc  
http://inclusaoemrede.blogspot.com/2012/03/uso-das-tesouras-adaptadas.html?m=1 
http://aee2013gracaaraujo.blogspot.com/2013/09/tesoura-adaptada-tecnologia-assistiva-ta_7.html 

 
 
No caso da criança com deficiência visual, pode-se adicionar ao “robô” enfeites de 
diferentes materiais, texturas, objetos para apertar e interagir, papeis brilhantes e 
contrastantes e até sons (apitos ou buzinas) para torná-lo mais estimulante. 
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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.  

           


