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     GRUPOS IV E GRUPOS V 
 

Atividade: 
 
“DESVIANDO DOS LASERS” 

 

Olá professores! 

O imaginário infantil faz com que as crianças fantasiem em ser super-heróis, agentes 

secretos que enfrentam armadilhas. 

Precisaremos de: barbante ou elástico ou papel crepom, fita crepe. 

Regra do jogo: as crianças precisam passar pelos barbantes sem tocar. Quem tocar 

volta para o início. Essa brincadeira também é conhecida como cama de gato, mas 

desviando dos lasers é mais emocionante para as crianças. 

 

 

 

Orientações:  
 

Esta atividade é inclusiva, devemos apenas respeitar as especificidades de cada criança 

durante a vivência, observando espaço físico, material selecionado e comunicação. 

 Orientamos que com as crianças com deficiência visual, seja oportunizada uma variação 

da brincadeira. Em vez de desviar dos “lasers” (que são aéreos), pode ser montado um 

ambiente com cordas ou barbantes afixados no chão com fitas durex, montando 

percursos desafiadores nos quais a criança deverá trilhar tentando manter-se no caminho 

sem desviar-se e desta forma poderá trabalhar os objetivos semelhantes aos da atividade 

“desviando de lasers”. 

 
 
     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 

 

           

           

A função educativa da brincadeira oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu 

saber, seu conhecimento e sua compreensão do mundo. (Allan Capela) 
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