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     ATIVIDADE PARA OS GRUPOS II E III 
 
Atividade: 
 
Balangandã 
 
Balangandã, barangandão, foguetinho, pião de Maria Rita, são nomes que esse brinquedo recebe, 
dependendo da região. É um brinquedo muito interessante e fácil de fazer. 
 

Materiais: papel crepom ou sacolas plásticas, jornal, revista ou mesmo uma folha de 
caderno; fita durex, crepe, ou cola branca; barbante e tesoura. 
 
Modo de fazer: corte o papel crepom ou as sacolas plásticas em tiras de mais ou menos 
2 dedos de largura, junte de 4 a 10 tiras. Pegue uma folha de jornal ou revista, enrole e 
depois dobre. Coloque o papel crepom e o barbante no meio da tira de jornal até formar 
um pequeno rolo. Passe a fita crepe/durex ou cole tudo junto e amarre com o barbante, 
deixando bem firme para não soltar. 
 
 
 

http://ecosdaculturapopular.blogspot.com/2010/05/barangandao-e-um-brinquedo-muito.html/adaptado 

 
 
 
 
 

 
 
Orientações:  
 
A brincadeira será um experiência educativa e lúdica, desde sua execução, até sua 
utilização pela criança. 
Para crianças cegas escolha materiais que juntos possam produzir sons diferentes. 

           

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ESTUDANTES  

PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

SITE ESCOLA DO FUTURO EM CASA – EDUCAÇÃO INFANTIL/2020 

 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. 
Por meio do brincar, ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações 
sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza emoções. 

http://ecosdaculturapopular.blogspot.com/2010/05/barangandao-e-um-brinquedo-muito.html/adaptado
http://ecosdaculturapopular.blogspot.com/2010/05/barangandao-e-um-brinquedo-muito.html/adaptado
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Para as crianças com mobilidade reduzida dos membros superiores ou deficiência física 
ou neuromotora o balangandã pode se tornar mais inclusivo se feito com uma pulseira de 
jornal como na imagem abaixo. A descrição está no endereço do blog a seguir: 
 
Link: 
https://cantinhodaprofessoraelaine.blogspot.com/2019/10/projeto-brincar-e-coisa-seria-
balanganda.html?showComment=1572012398814 
Descrição: Cantinho da Professora Elaine 
 

 
 
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 do Material: “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, 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. 
 
 
 
  
 
 
 
 

           

Descrição da imagem:  
Argola de papel jornal com várias tiras de papel crepom 
colorias, fixadas em uma parte dela. O brinquedo está 
sobre um assento de sofá. 

https://cantinhodaprofessoraelaine.blogspot.com/2019/10/projeto-brincar-e-coisa-seria-balanganda.html?showComment=1572012398814
https://cantinhodaprofessoraelaine.blogspot.com/2019/10/projeto-brincar-e-coisa-seria-balanganda.html?showComment=1572012398814
https://issuu.com/planinternationalbrasil/docs/cardapiodebrincadeiras_web_20161212/28
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