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Cabaninha 

Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais, mães e/ou responsáveis que 
improvisassem uma cabana usando lençol na cama, no chão, no sofá, 
cadeiras, entre outros. 

 

ORIENTAÇÕES: 

A atividade é inclusiva e pode ser feita com todas as crianças, com ou sem 
deficiência, tendo os mesmos mesmo objetivos e campos de experiência para 
todos. 

Sugerimos que seja apresentado de forma complementar, a canção “A CASA” 
de Vinícius de Moraes, com uma interpretação em libras feita por crianças, que 
está disponível no link abaixo, acreditando que além de ampliar o repertório 
dos sinais de libras das crianças surdas, irá proporcionar aos demais 
estudantes maior familiarização com a língua. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWtKKgFbtBk 

Para as crianças com baixa visão, a utilização de lanternas, luminárias ou luzes 
na cabana, além da escolha de cores de auto contraste nos itens podem deixar 
a brincadeira mais atrativa. Com as crianças cegas o uso de sugerimos usar 
móbiles com guizos ou outros objetos sonoros para estimular a percepção 
espacial e interação. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 14 DE SETEMBRO 
Educação Infantil – Grupos II e III



No caso de mobilidade reduzida nos membros, o adulto auxilia os movimentos 
de modo a estimular a interação e comunicação com a criança, se não oferecer 
riscos é uma boa oportunidade para que a criança saia um pouco da cadeira de 
rodas, trabalhe o tônus muscular e coordenação motora. 

Para as crianças com atraso no desenvolvimento ou diagnóstico de TEA, o 
ideal é que os pais apresentem o passo a passo da brincadeira antes de ir 
brincar, mostre os objetos e itens que vão usar e deixe a criança participar, 
estimulando a comunicação social e a autonomia e evitando, possíveis 
episódios de crises sensoriais, de estresse, medo ou frustração. 

 

 Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco 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. 


