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     GRUPOS II E GRUPOS III 
 

Atividade: 
 
AFUNDA OU BOIA? 

Olá professores! 

Materiais: 

– Um recipiente fundo transparente; 

– Água; 

– Pequenos objetos: mini brinquedos, borracha escolar, plástico, letras de EVA, 

pedrinha, tampinhas, isopor, rolha, madeira, batata, cenoura e o que mais a 

imaginação mandar! 

Coloque os materiais no chão ou sobre uma mesa, perto do recipiente cheio de 

água (não encha muito para não derramar ao colocar os materiais).  

Peça a criança para observar os materiais e vá colocando um objeto por vez no 

recipiente. Fale quando um objeto afundar ou boiar, com a repetição a criança vai 

entender o experimento. Depois, peça que ela coloque um dos objetos e pergunte 

se o objeto afundou ou não. 

 

 

 

 

 
Orientações:  
 

Orientamos que com as crianças cegas seja realizada a manipulação e exploração dos 

itens que serão colocados na água, bem como a descrição dos mesmos. 

   

 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 

 

           

 

A investigação científica faz sucesso entre as crianças porque pode explicar visualmente 
questões simples do cotidiano e é uma maneira diferente de aprender com diversão e 
uma oportunidade para a criança construir seu conhecimento na prática. 

 

Https://www.papodemamaeamelia.com.br/afunda-ou-flutua-investigacao-cientifica/ 
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Com as crianças surdas sugerimos que possam ser ensinados os sinais da LIBRAS 

corresponde aos objetos/itens selecionados. Para isto, você pode utilizar o aplicativo 

tradutor de LIBRAS Hand Talk, que se encontra no nosso catálogo de Games e Sites 

Assistivos.   Abaixo segue o link do aplicativo. 

LINK: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk&hl=pt_BR&gl=US 

 

As crianças com mobilidade reduzida podem realizar esta atividade durante um banho de 

banheira, bacia, piscina ou mesmo uma caixa d’água. Isto deixará a criança mais segura 

e confiante, podendo melhorar o engajamento durante a brincadeira. 

 

Orientamos que para as crianças com atraso de desenvolvimento, hipótese diagnóstica 

de Autismo ou diagnóstico fechado de Autismo, o adulto possa vivenciar o passo a passo 

da brincadeira, explicando as etapas e deixando a participar da organização e seleção 

dos objetos/itens. Lembramos que o uso de reforço social pode melhorar o interesse e 

participação da criança 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. 
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