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     CADERNO DE ATIVIDADES Nº 8 - BERÇÁRIO, GRUPOS I, II e III 
 
Brinquedos e Brincadeiras 
“Em casa... a brincadeira continua” 
 
O objetivo deste caderno de atividades é proporcionar brincadeiras que cooperem para o 
desenvolvimento das habilidades da criança de forma lúdica. Observamos que as crianças 
público-alvo da Educação Especial precisam vivenciar esse mesmo objetivo, portanto 
podem e devem participar das brincadeiras aqui propostas, procurando-se apenas adaptar 
algumas delas para que se tornem mais estimulantes às suas habilidades, e se adequem 
a suas limitações, sempre desafiando-as a ir além.  
 
 
BERÇÁRIO E GRUPO I 
 
1 – Fita lúdica 
 
Com crianças com mobilidade reduzida a atividade pode ser feita com velcro ao invés de 
fita adesiva, sendo que o lado áspero do velcro fica preso à mão da criança e ela deve 
tentar grudar e desgrudar objetos macios feitos de feltro, ou bichinhos de pelúcia, almofadas, 
panos, etc. O adulto pode auxiliar, mas deve incentivar ao máximo sua autonomia.  
 
2 – Brincadeira sensorial  
 
Crianças com autismo podem ter uma reação de hipersensibilidade a certas texturas. Nesse 
caso recomendamos que sejam usados materiais que a criança goste, com os quais se 
sinta confortável, a fim de que ela aproveite a brincadeira de forma positiva. Além de 
texturas pode-se explorar cheiros e temperatura (água morna, fria e gelada). 
 
3 – Rola bola 
 
No caso da criança cega, a bola deve ter um guizo, sininho ou outro material sonoro. Se 
não for possível fazer isso, também pode-se utilizar uma garrafa pet com sementes dentro, 
que possa ser rolada no chão em direção à criança. 
 
No caso da criança surda, pode-se aproveitar a atividade para mostrar os sinais de Libras 
referentes aos comandos. Segue um vídeo que pode ajudar nesse sentido: 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w  
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4 – Encontre o par 
 
No caso de crianças cegas ou com baixa visão pode-se utilizar outros pares de objetos que 
sejam bem diferentes entre si, por exemplo, duas bolas, duas caixas, duas bananas, etc.  
 
Caso a criança não tenha mobilidade para manipular os objetos, o adulto pode trabalhar a 
Linguagem e Comunicação dizendo o nome dos objetos, a quem pertencem e pedindo para 
a criança repetir. 
 
 
5 – Brincando de imitar 
 
O adulto, primeiro, pode fazer os movimentos junto com a criança, segurando em sua mão 
ou braços, até que ela compreenda bem a noção do esquema corporal, necessário para 
realizar a brincadeira. Depois, caso a criança demonstre interesse, pode-se pedir que ela 
faça os movimentos de imitação, ou, no caso da criança cega, que siga os comandos dados 
verbalmente pelo adulto. 
 
 
6 – Brincadeira com caixas (vazias) 
 
Um recurso de tecnologia assistiva simples, que pode ser feito pela família da criança com 
mobilidade reduzida é uma luvinha de feltro, lã ou gaze, ou ainda com tiras do lado macio 
do velcro, e nas caixas, cola-se com cola quente o lado áspero do velcro, estimulando a 
criança a movimentar o braço para “grudar” ou “desgrudar” uma caixa da outra. 
 
 
7 – Brincadeira com bola  
 
Sugerimos as mesmas adaptações da brincadeira 3. 
 
 
GRUPOS II e III 
 
8 - Cobrinha   
 
A criança com deficiência física pode vivenciar a atividade com o auxílio do adulto, que 
pode fazer os movimentos junto com ela, movendo seu corpo para que ela sinta o 
movimento, e incentivando que ela utilize, como máximo de autonomia todos os 
movimentos que possui, e incentivando a criança a tentar sempre. Pode-se, por exemplo, 
delimitar dois espaços com tapetes ou colchões e incentivar que a criança role ou engatinhe 
mudando de um para o outro espaço. 
 
As crianças cegas ou com baixa visão também devem ser bastante estimuladas a se  mover 
no espaço, e o adulto deve lhe ajudar a identificar e superar os obstáculos e adquirir 
segurança aos poucos para se deslocar com independência. Como alternativa a criança 
pode se mover caminhando em cima da corda:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2k0FE7VbVis  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2k0FE7VbVis
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9 – Brincadeira de roda 
 
Essa atividade pode ser feita com todas as crianças, com ou sem deficiência, bastando 
adequá-la para que as crianças participem com segurança. 
 
 
10 – Brinquedo musical 
 
No caso da criança surda pode-se construir um instrumento em que seja possível ela sentir 
as vibrações do som para que possa conceituar o som a partir das sensações físicas. Um 
instrumento bom para isso é o tambor. Sugerimos esse passo a passo que explica como 
fazer um tambor com um balde:  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WPGDZ4vI8e8  
 
11 – Jogo das tampinhas 
 
Para crianças cegas pode-se fazer o jogo utilizando tampinhas de formatos ou tamanhos 
diferentes para serem pareadas. Cola-se barbantes de texturas diferentes em cima do traço 
que as une para que a criança possa fazer o reconhecimento tátil. 
 
O pareamento pode ser feito também simplesmente unindo dois objetos iguais, de acordo 
com as possibilidades motoras da criança. 
 

 
 
 
Imagem: frutas diferentes (kiwi, maçã, laranja, pêra, banana, 
morango, etc.) cortadas em círculos para serem pareadas. 
Fonte: https://www.criandocomapego.com/30-ideias-
montessori-de-atividades-em-casa/  
 
 
 
 
 
 

 
12 – Teia de aranha 
 
Crianças cegas ou com deficiência visual podem se beneficiar de circuitos psicomotores 
para desenvolver a percepção espacial, como o que é mostrando neste vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ArXGvQjsZCY  
 
 
13 – Borboleta de esponja  
  
A atividade é inclusiva e pode ser feita por todas as crianças, bastando fazer a devida 
adequação postural e uso de tecnologias assistivas para que ela tenha condições de fazer 
a pintura como mínimo de ajuda do adulto. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WPGDZ4vI8e8
https://www.criandocomapego.com/30-ideias-montessori-de-atividades-em-casa/
https://www.criandocomapego.com/30-ideias-montessori-de-atividades-em-casa/
https://www.youtube.com/watch?v=ArXGvQjsZCY
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14 – Qual é o animal? 
 
No caso da criança cega o adulto pode fazer os sons dos animais, e dar dicas sobre como 
ele é, o que come, onde vive, etc. 

As crianças surdas podem brincar identificando os sinais de Libras dos animais. Caso a 
família não saiba os sinais, pode usar um dos dicionários de Libras sugeridos no catálogo 
de Games e Sites Assistivos, como Hand Talk, Librário, Rybená, Vlibras, disponível em: 

Link: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_ho
me/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf ) 
 
 
15 – Receita de tinta caseira  
 
A brincadeira é especialmente estimulando se a pintura for feita a dedo ou com as mãos e 
pés. Se a criança não tiver mobilidade nos membros para brincar sozinha com a tinta, o 
adulto pode auxiliá-la ou adaptar pinceis para suas possibilidades motoras. Também pode 
brincar com a tinta passando por seus braços, pernas, rosto, locais onde ela também 
poderá ter o estímulo tátil. 

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

 
 
 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf
http://naescola.eduqa.me/desenvolvimento-infantil/sera-que-os-materiais-escolares-estao-adequados-as-necessidades-dos-meus-alunos/
http://naescola.eduqa.me/desenvolvimento-infantil/sera-que-os-materiais-escolares-estao-adequados-as-necessidades-dos-meus-alunos/
http://naescola.eduqa.me/desenvolvimento-infantil/sera-que-os-materiais-escolares-estao-adequados-as-necessidades-dos-meus-alunos/
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Descrição de imagem: recurso em EVA para adaptar pincel 
para pintura com boca. 
 
Fonte: https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/view/12696  
 
 
 
 
 

 
Algumas crianças podem ter resistência a usar a tinta devido a uma hipersensibilidade 
sensorial. Nesse caso a criança não deve ser obrigada a manipular o material. O adulto 
pode lhe mostrar como brincar e incentivá-la, mas nunca a obrigar ao toque, o que faria 
esta ser uma atividade desagradável. Nesse caso deve-se procurar usar o pincel. 
 
Para crianças cegas pode-se adicionar cheiros à tinta: pó de café, perfume, hidratante, 
limão, suco em pó, etc. 
 
 
 
     COMENTÁRIOS SOBRE AS ADAPTAÇÕES: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Todas as sugestões deste caderno de atividades 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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