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APRESENTAÇÃO 
 
Este Caderno de Orientações sugere brincadeiras diversificadas para as 
famílias vivenciarem com as crianças, contribuindo para o 
desenvolvimento infantil de forma prazerosa e afetiva. 
 
A partir das atividades propostas, a criança poderá: 

- brincar utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços, 
objetos e situações;  

- explorar movimentos, gestos, olhares, sons, mímicas, modos de 
ocupação e de uso do espaço, com o corpo; 

- expressar suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias, 
brincando, cantando, dançando, desenhando e encenando. 
 

ORIENTAÇÕES: 
 
A primeira orientação é lembrar, sempre, que os direitos de aprendizagem e os 
campos de experiência são os mesmos, para estudantes com ou sem 
deficiência. Devem-se apenas fazer as adequações de acessibilidades para que 
as barreiras possam ser transpostas e os estudantes possam usufruir das 
atividades a partir de suas habilidades. 
 
Neste bloco são sugeridas as seguintes brincadeiras: 
 
- Circuito divertido 
- Pandeiro de papel 
- Gato comeu 
- Caixa de aromas e texturas 
- Brincando com esponja e água 
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- Bochechas de ar 
- Criação de sons com as mãos 
- Brincadeiras com copos (lanterna) 
-  Canções das partes do rosto 
- Brincadeiras com os pregadores de roupas 
- Brincando e aprendendo com a água 
- Separando as peças de roupas 
- Elefante voa 
- Mão certa 
- Complete o desenho 
- Brincando com os dedos 
- Pintando com gravetos e folhas 
- Pega-pega gelo com colher 
- Pé com pé e mão com mão 
- Pintura com três cores 
 
Em todas essas brincadeiras, o bebê com deficiência ou transtorno pode e deve 
participar, com auxílio da família, a qual deve fazer desse momento uma 
oportunidade de aprendizado e troca afetiva. Ao invés de criar expectativas sobre 
o que a criança pode ou não fazer, a família deve encontrar maneiras para que 
ela se divirta e participe do seu jeitinho particular. 
 
Seguem abaixo dicas importantes para a família sobre o brincar com a criança 
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, que devem ser transpostas 
para os objetivos pedagógicos próprios da atividade educacional do AEE: 
 
“–– Deixar a criança explorar livremente o brinquedo. 
–– Sugerir, estimular, explicar a brincadeira ou forma de brincar, sempre 
respeitando a fase do brincar. 
–– Antecipar, em dez minutos, à criança que a brincadeira irá acabar, pois a 
criança vive o presente, sendo difícil compreender o futuro sem prévias. 
–– Sentar-se ao lado, ou no chão, e estimular a criança a brincar. 
 
A criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor apresenta, entre 
possíveis outras, dificuldade em seus movimentos, o que prejudica a exploração 
do ambiente, a manipulação dos brinquedos e/ou dos objetos, assim como a 
interação com as pessoas (TEIXEIRA et al., 2003). Todavia, os pais podem 
ajudar a criança a utilizar suas habilidades, sejam elas quais forem, não 
importando a severidade de sua limitação, pois qualquer criança possui 
capacidade de aprender enquanto brinca (FINNIE, 2000). Os esforços e desafios 
na medida certa permitem que as atividades lúdicas desenvolvam habilidades 
e interesse, motivem e engajem a criança nas atividades para obter 
gradualmente ganhos significativos no seu desenvolvimento (OMARI; VALIATI, 
2011). 
 
Segundo Teixeira et al. (2003), a criança com dificuldade nos movimentos 
necessita ser auxiliada para ter a oportunidade de descobrir e aprender, 
interagindo com o ambiente, buscando a propriedade e função dos objetos, 
manipulando e transformando-os. 
 



Assim os pais brincam com a criança e não fazem por ela. De acordo com Finnie 
(2000), os pais podem facilitar o brincar da criança adotando algumas 
estratégias, tais como: 
 
–– Usar frases curtas. 
–– Escolher brinquedos que estejam no nível de desenvolvimento da criança e 
que sejam do tamanho correto para a criança segurar. 
–– Permitir que a criança escolha o seu brinquedo. 
–– Ter consciência do nível de tolerância e de habilidade da criança para 
concentrar-se. 
–– Oferecer ajuda somente quando necessário. 
–– Observar se a criança está posicionada com uma base segura e a 
estabilidade necessária para a fixação do braço e punho, consequentemente, 
para melhor exploração do brinquedo com as mãos. 
 
No brincar, a criança explora situações e manipula objetos, sente as 
características do objeto em suas mãos: forma, cor, textura, cheiro, temperatura 
(FERLAND, 2006), podendo usa-lo como mediador de suas relações e para 
compreensão do mundo. O brincar, naturalmente, também é meio para alcançar 
objetivos da estimulação precoce: desenvolvimento da habilidade motora fina; 
controle postural; desenvolvimento de conceitos; oportunidade de descobrir 
novas fronteiras de desenvolvimento; ensaio de papéis sociais e ocupacionais; 
exploração dos sentidos do mundo em que vive; desenvolvimento de habilidades 
perceptuais e intelectuais; aquisição de linguagem e integração de habilidades 
cognitivas. 
 
Estudos comprovam que o contato próximo com os pais tem influência 
significativa no desenvolvimento cerebral (BRAGA, 2014; SEIDEL et al. 2011; 
WEAVER et al., 2006). A interação positiva pais/ criança se correlaciona com 
ganhos neurológicos e comportamentais da criança (KOLB et al., 2012; 
FENOGLIO et al., 2006). O acolhimento, apoio à família e a criação de grupos 
de pais ajudam a lidar com as emoções e fortalecer interações. Pesquisas 
científicas baseadas em evidências comprovam que as crianças com problemas 
cerebrais congênitos tratadas com a participação da família tem melhores 
resultados, tanto na área motora quanto na cognitiva (BRAGA, 2005).” 
 
Ministério da Saúde. Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 
anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Brasília, DF: 2016. 
p. 161- 166. 
 
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. 


