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     CADERNO DE ATIVIDADES Nº 7- BERÇÁRIO, GRUPOS I, II e III 
 

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 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 – Massa de modelar 
 
Se a criança não tiver mobilidade nos membros para brincar sozinha com a massinha, o 
adulto deve auxiliá-la colocando suas mãos sobre as da criança e fazendo os movimentos 
com ela para que ela possa sentir as sensações da textura e de como a massa se modifica 
à medida que se coloca pressão sobre ela. Também deve brincar com a massinha 
passando por seus braços, pernas, rosto, locais onde ela também poderá ter o estímulo 
tátil. 
Algumas crianças podem ter resistência a manipular a massinha 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 
brincar com outras texturas que sejam mais bem aceitas pela criança. 
Para crianças cegas pode-se adicionar cheiros à massa: pó de café, perfume, hidratante, 
limão, etc. 
 

2 – Espelho 
 

No caso das crianças cegas, o adulto pode ser o “espelho”, deixando que a criança toque 

seu rosto e corpo, e enquanto ela faz isso, o adulto diz os nomes das partes do corpo que 

estão sendo tocadas e depois pede que a criança indique a mesma parte em seu corpo. A 

criança pode fazer isso com outras pessoas da família e depois dizer quais as semelhanças 

e diferenças que encontrou entre as partes do corpo de sua família. 

 

3 – Caixa dos animais  
 

Esta brincadeira pode ser feita de maneira mais acessível usando-se miniaturas, pelúcias 

ou brinquedos em formato de animais, assim as crianças cegas poderão sentir as formas e 
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identificar os animais. É recomendado que lhe seja dada a chance dela os manipular antes 

para fazer seu reconhecimento enquanto o adulto os nomeia. 

No caso das crianças surdas, o adulto, ao invés de fazer os sons dos animais, pode fazer 

o sinal de Libras correspondente a cada um. 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: 

(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 ) 

 

 

4 – Caixa das descobertas 
 
Sugerimos colocar na caixa também objetos que tenham cheiro, como frutas, verduras, 
temperos e objetos de higiene pessoal, desde que não ofereçam nenhum risco à criança. 
Também é interessante fazer uma caixa sensorial que explore a temperatura: quente, 
morno, frio, gelado. 
 
Caso a criança não tenha mobilidade para manipular os objetos com autonomia, o adulto 
pode auxiliá-la, fazendo com que ela interaja com os objetos através do contato com sua 
pele enquanto se comunica com ela. 
 
 
5- Garrafas coloridas 
 
No caso das crianças com mobilidade reduzida, essa brincadeira pode ser feita durante o 
banho da mesma com o adulto usando garrafas de diferentes cores para brincar com a 
água e fazer espuma, enquanto se comunica com a criança para estimular sua linguagem 
e o reconhecimento das cores. 
 
No caso das crianças cegas, colocar em cada garrafinha (de preferência de tamanhos e 
formas diferentes) objetos diferentes, como arroz, feijão, farinha, milho, pedrinhas, peças 
de blocos de montar, etc., então cada garrafa fará um som diferente também. 
 
 
6 – Passeio divertido  
 
Essa atividade é acessível para todas as crianças, bastando ao adulto auxiliar quando 
necessário para que a criança possa explorar o ambiente com segurança. O ideal é 
procurar lugares com acessibilidade para as crianças: 
 
Projeto Praia sem Barreiras: https://www.youtube.com/watch?v=-MN5JfXSJ0k  
 
 
7 – Tampar e destampar caixas 
 
Um recursos 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 na tampa da caixa cola-se com cola quente o lado áspero do velcro, 

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
https://www.youtube.com/watch?v=-MN5JfXSJ0k


Prefeitura do Recife 
Secretaria de Educação 
Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica 
Gerência de Educação Especial 

 

Centro Administrativo Pedagógico - CAP 
Rua Frei Matias Teves, S/N – Bloco A Térreo – CEP: 50.070-450 – Recife/PE – Fone: 3355.5972/5973 

estimulando a criança a movimentar o braço para “grudar” a luva na tampa da caixa e 
removê-la. 
 
8- Brincando com as latas 

 
Esta atividade é acessível e estimulante para todas as crianças. Sugerimos a mesma 
orientação anterior para crianças com mobilidade reduzida. 
 

 

GRUPOS II e III 
 
9 – Quebra-cabeça 
 
Sugerimos que, para crianças cegas, o quebra-cabeça seja feito com formas a fim de que 
a criança possa identificar mais facilmente as partes simétricas ou complementares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descrição das imagens: fotografias de modelos de quebra-cabeças de formas 
Fontes: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lojadaacessibilidade.com.br%2Fnone-
41262758&psig=AOvVaw0fb7W68dNgYZnwDG4joAOn&ust=1606946700864000&source=images&cd=vfe&
ved=0CAIQjRxqFwoTCNjOsavlre0CFQAAAAAdAAAAABAE  
https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/quebra-cabeca-das-formas-geometricas/ 
 

O uso de velcro nas peças pode facilitar a montagem para crianças com mobilidade 
reduzida nos membros superiores também. 
 
 
10 – Desenhos e formas 
 
No caso da criança cega, após a criança traçar o contorno, o adulto deve identificar os 
limites desse contorno colando sobre ele barbante, bolinhas de papel ou colocando tinta 
dimensional para que ela possa sentir o contorno de forma tátil e fazer a correspondência 
com a respectiva forma. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lojadaacessibilidade.com.br%2Fnone-41262758&psig=AOvVaw0fb7W68dNgYZnwDG4joAOn&ust=1606946700864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjOsavlre0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lojadaacessibilidade.com.br%2Fnone-41262758&psig=AOvVaw0fb7W68dNgYZnwDG4joAOn&ust=1606946700864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjOsavlre0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lojadaacessibilidade.com.br%2Fnone-41262758&psig=AOvVaw0fb7W68dNgYZnwDG4joAOn&ust=1606946700864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjOsavlre0CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/quebra-cabeca-das-formas-geometricas/
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No caso das crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores, o adulto pode 
fazer o desenho e auxiliar o encaixe (que pode ser facilitado colando velcro nos desenhos 
e nas peças), sempre se comunicando com a criança para motivá-la a interagir. 
 
11 –  Desenho sensorial  
 
A atividade é acessível a todas as crianças, o adulto pode auxiliar ajudando quando 
necessário. Se a criança não conseguir mover as mãos e braços, o adulto pode ajudá-lo 
nesses movimentos, sempre comunicando o que está fazendo. 
 
Pode-se, além de areia, utilizar farinha ou fubá. 
 
Uma forma de enriquecer a atividade e disponibilizar cartões ou blocos com formas como 
os mostrados no item anterior para a criança imitar o desenho na areia. 
 
12 – Brincadeiras com a 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: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w  
 
13 – Faça gol!  
 
Acreditamos que para essa faixa etária seja mais proveitoso para crianças cegas trabalhar 
com um encaixe de formas como mostrado abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição das imagens: fotografias de crianças brincando com encaixe de formas feitos com material 
reciclável. Fontes: https://br.pinterest.com/pin/557250153879199449/ e 
https://www.youtube.com/watch?v=lb2GYPCFj60  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UASlXgCBY-w
https://br.pinterest.com/pin/557250153879199449/
https://www.youtube.com/watch?v=lb2GYPCFj60
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14 –  Fantoche com os dedos das mãos  
 
A atividade pode ser uma boa oportunidade para ensinar os sinais em Libras dos dedos 
para as crianças Surdas. O vídeo abaixo pode auxiliar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mGzTuogMThU  
 
Com crianças cegas é importante utilizar fitinhas ou outros materiais de materiais diferentes 
em cada dedo para a brincadeira ficar mais estimulante. Também pode-se utilizar dedoches 
simples feitos com papel, feltro ou uma luva de borracha onde se cortam os dedos da 
mesma e decora-se com materiais diversos como barbantes, fitas, linhas de lã, EVA, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição da imagem: fotografia de dedoches feitos com diversos materiais de texturas e formas diferentes. 
Fonte: https://artesanatobrasil.net/dedoches-de-eva/  

 
 
15 – Pausa para um “faz de conta” 
 
A atividade pode ser adequada para crianças surdas fazendo-se um jogo de mímica ou com 

sinais de Libras: o adulto faz o sinal e a criança faz a mímica ou a ação/gesto solicitado. O 

adulto pode fazer a mímica junto com a criança. 

 

 

 

 

 

 
 
     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. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=mGzTuogMThU
https://artesanatobrasil.net/dedoches-de-eva/

