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     ATIVIDADE PARA BERÇÁRIO E GRUPO I 
 

Atividade: 
 
HORA DE CONTAR HISTÓRIA 

Conte histórias para seu bebê!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagem: tempojunto.com 

 
Ler para bebês e crianças pequenas é um momento de muito deleite, para quem ler e 
para quem ouve, mas é importante entender que 2 a 4 minutos é o tempo que o bebê 
dessa faixa etária consegue se conectar com a história.  
 
Escolha livros com fotos de crianças fazendo algo com a família, como comer, correr, 
dormir. Livros que dizem “oi” e “tchau”, com rimas simples e textos previsíveis para 
estimular a oralidade da criança.  
 
Para aumentar o interesse delas, substitua o nome de algum personagem do livro pelo do 
seu bebê, eles vão amar. Você pode ler em qualquer lugar – na cama, na hora de dormir, 
na hora do banho, o importante é fazer da leitura sempre um momento prazeroso. 
 
 
 
 

 
 
Orientações:  
 

De fato, o momento da leitura constroe laços e experiências afetivas importantes para o 

desenvolvimento da criança. E é em todos os sentidos inclusiva desde que observada a 

           

As crianças podem associar as histórias que leem ou escutam com situações que elas vivem. 
Com essa prática, as crianças encontram, no momento de leitura, um caminho para criar relações 
entre memórias e afetos.  

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 
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necessidade comunicacional de cada um. E pensando nisto, sugerimos alguns exemplos 

a seguir: 

O livro feito de pano, feltro ou EVA, traz maiores possibilidades de manuseio para todas 

as crianças principalmente para aquelas com mobilidade reduzida, deficientes físicos ou 

neuromotores. 

 

 
 
Outra sugestão é uma adaptação do livro da hora do banho, o livro sensorial: 
 
Link: https://lunetas.com.br/brincadeiras-sustentaveis-com-plastico/  
 

 
 
No site Lunetas, você vai encontrar links de livros da literatura infantil acessíveis: 
 
Link: 
https://lunetas.com.br/livros-em-formatos-acessiveis-e-inclusivos-para-todas-as-criancas/ 
Descrição: “Livros em formatos acessíveis e inclusivos para todas as crianças.  
São 13 obras com recursos de Libras, legenda, áudio, imagem e leitura simples, para 
incluir crianças com deficiência no mundo da literatura” (Publicado em: 01.09.2020) 
 
Para ampliar o repertório de brinquedos e brincadeiras sugerimos o material a seguir, o 
Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras: 
 
Link: 
https://issuu.com/planinternationalbrasil/docs/cardapiodebrincadeiras_web_20161212/28 
Descrição: “O Cardápio de Brinquedos e Brincadeiras desenvolvido pela Organização 
Plan International Brasil em parceria com a NIVEA tem como objetivo orientar pais, mães, 
cuidadores, cuidadoras, professoras e professores, agentes competentes de saúde e 
gestores da rede intersetorial da Primeira Infância na organização de um ambiente lúdico, 

Descrição da imagem:  
Livro em feltro, da história os três porquinhos. Cada página 
encontra-se os personagens, suas casas e o lobo. 
 
Fonte:  
https://br.pinterest.com/pin/429038301973092485/ 
 

Descrição da imagem: 
Fita adesiva transparente, saco de vedação zip, uma pena, uma 
miniatura de plástico de animal, alguns macarrões, uma figura de 
sol sorrindo. 
Fonte:  
https://lunetas.com.br/brincadeiras-sustentaveis-com-plastico/ 

https://lunetas.com.br/brincadeiras-sustentaveis-com-plastico/
https://lunetas.com.br/livros-em-formatos-acessiveis-e-inclusivos-para-todas-as-criancas/
https://issuu.com/planinternationalbrasil/docs/cardapiodebrincadeiras_web_20161212/28
https://br.pinterest.com/pin/429038301973092485/
https://lunetas.com.br/brincadeiras-sustentaveis-com-plastico/
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uso de brinquedos, materiais e brincadeiras combinados para crianças de 0 a 6 anos.” 
(Publicado em 11 de dezembro de 2016). 
 
 
     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. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           


