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Olá, professores! 

Nessa atividade sugerimos aos pais, mães e/ou responsável que 
escondessem uma pedra, ou algo similar, em um copo com a boca virada 
para baixo, junto a outros dois copos. Depois de esconder a pedra, a 
pessoa troca os copos de lugar, com cuidado para a pedra não aparecer, 
diante do olhar dos outros jogadores e faz a pergunta: “Onde está a 
pedra?”, podendo ampliar com noções de localização/espaço. 

 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

A atividade pode ser feita com todas as crianças, com ou sem deficiência, 
mesmo as crianças com deficiência visual ou física. Nesta idade algumas 
crianças ainda estão em processo diagnóstico, portanto todos os estímulos são 
bem vindos, como objetivo de desenvolver a cognição, mesmo quando a criança 
tem apenas uma percepção residual. O adulto deve ter atenção para conduzir a 
atividade com objetivos pedagógicos. Para crianças cegas pode utilizar um guizo 
ou outro objeto que emita som quando movimentado dentro dos copos, pois ela 
vai treinar sua percepção auditiva. É importante ressaltar que o adulto também 
pode auxiliar a participação da criança na brincadeira pegando delicadamente 

Essa brincadeira trabalha memória, movimento, localização, 
interação, atenção, percepção, oralidade e imaginação. 
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em seu bracinho e conduzindo os movimentos, como podemos ler nas 
orientações abaixo: 

“Quanto ao alcance, considerando que a visão não será o seu motivador 
primário, são necessários outros atrativos para que a criança busque algo que 
não esteja em contato com o seu corpo. Os brinquedos que produzem sons 
são frequentemente usados para promover o alcance, mas para uma 
abordagem mais efetiva, podem estar combinados a movimentos direcionados 
ou coativos (mão sobre mão). 
 
No movimento coativo, a mão da criança é posicionada sobre ou sob a mão do 
adulto e este direciona o movimento. É importante permitir que a criança 
participe da forma mais ativa possível. Assim, a criança pode aprender 
movimentos de alcance e exploração direcionados de uma forma segura e 
eficaz.” 
 

Ministério da Saúde. Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 
anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Brasília, DF: 2016. 
p. 92. 
 
Sugerimos também que a família aproveite a brincadeira para trabalhar os sinais 
de localização espacial em Libras: dentro, fora, esquerda, direita, etc. Esse vídeo 
pode ajudar no aprendizado dos sinais:  

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

 

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. 


