
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acredito que as atividades lúdicas educativas são uma das 

melhores opções de aprendizagem e auxiliam no 

desenvolvimento da criança num todo”. (Kraemer) 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade orientar os novos professores que irão assumir as 

Salas de Recursos Multifuncionais e contribuir para o aperfeiçoamento profissional, 

consiste em material didático em formato de caderno de jogos e brincadeiras para serem 

aplicados em sala de recursos, podendo se estender às salas regulares para o 

desenvolvimento potencial dos estudantes da rede de Ensino do município de Armação 

dos Búzios. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste caderno de jogos foi 

a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de pesquisas de livros, artigos e materiais 

disponibilizados na internet. 

 

2 JOGO, NA CONCEPÇÃO DE VYGOTSKY, WALLON E PIAGET 

PIAGET (1975), valoriza a prática lúdica para que o desenvolvimento infantil seja 

harmonioso, pois tal atividade propicia a expressão do imaginário, a aquisição de regras 

e a apropriação do conhecimento. 

Só há jogo se existir a satisfação de subtrair momentaneamente o exercício de uma função 

às imposições ou às limitações que normalmente ela experimenta de atividades de certo 

modo mais responsáveis. A desintegração passageira supõe a integração habitual 

(WALLON, 1981, p. 81). 

Para VYGOTSKY (1998), é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de 

uma criança. No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das 

idéias e não das coisas: um pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura 

torna-se um cavalo. O brinquedo é um fator muito importante nas transformações internas 

do desenvolvimento da criança. 

 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/wp-content/uploads/2016/03/criancas-aprendendo.jpg 
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3 O QUE É AEE? 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), é um conjunto de atividades e recursos 

de acessibilidade e pedagógicos para atender exclusivamente alunos com algum tipo de 

deficiência, no contraturno escolar. Vale salientar que há público-alvo específico para 

esse atendimento. 

O AEE segundo (MEC, 2008), tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas. 

O desenvolvimento e a aprendizagem humana dependem, fundamentalmente, do meio 

que está inserido. Diante dessa lógica as oportunidades que o educador pode oferecer 

constituem o diferencial qualitativo no desenvolvimento do estudante. 

 

OPORTUNIDADES IGUAIS PARA TODOS E ESTRATÉGIAS DIFERENTES PARA CADA UM 

 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/wp-content/uploads/2016/03/criancas-aprendendo.jpg 

 

“Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais 

sérias deficiências podem ser compensadas com ensino 

apropriado”. Vygotsky 
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3.1 ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE AEE 

A Resolução CNE/CEB no 4, de 2 de outubro de 2009, em seu artigo no 13 

(BRASIL,2010, p.72) define como atribuições do Professor de Atendimento Educacional 

Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-

alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes 

da escola; 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 ORIENTAÇÕES AO PROFESSORES DE AEE 

 O professor da sala de recurso multifuncional, deve realizar atendimento de 

complementação ao estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. 

Seu papel é de suma importância no processo de inclusão escolar e no desenvolvimento 

da prática pedagógica. Para que isso aconteça é importante que o professor da sala de 

recurso multifuncional, procure conhecer o estudante a ser atendido, realizando estudo de 

caso, parcerias com o professor da sala regular para potencializar o desenvolvimento do 

estudante. 

 

3.3 OBJETIVOS DO ATENDIMENTO 

Dar suporte na ação pedagógica aos professores de sala regular, onde houver estudantes 

com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

O professor do AEE deve promover o aprendizado do estudante com necessidades 

especiais para que ele possa utilizá-los também na classe comum. 

O atendimento educacional especializado também tem como objetivo, fazer a integração 

com a família, gestão escolar e professores da classe comum. Essa articulação é que 

garantirá os resultados no processo de aprendizagem de estudantes com deficiências e 

outros. 

 

3.4 QUAIS OS BENEFÍCIOS DOS JOGOS NA SALA DE RECURSO? 

Os jogos pedagógicos têm o intuito de beneficiar os estudantes e auxiliar no processo de 

aprendizagem. 

Ao trabalharmos de forma lúdica, os jogos e brincadeiras são sempre um excelente 

recurso para propiciar uma aprendizagem, sendo um facilitador na construção de vínculo, 

entre professor- estudante, todavia, vai para além disso. Essas estratégias são de suma 



 
 

importância para que os alunos com deficiência consigam assimilar os assuntos do seu 

cotidiano e/ou do âmbito escolar de forma mais dinâmica, divertida e prazerosa. Dentro 

desse contexto, Coelho (2010,p.8) nos relata: 

A sua utilização como instrumento para aprendizagem pode ser 

considerada como uma ação positiva, onde a percepção do lúdico 

passa a ser vista como uma aliada para os professores no que 

tange a orientar os alunos portadores de necessidades especiais 

em busca do desenvolvimento das suas habilidades dentro de uma 

perspectiva inclusiva. 

Vale ressaltar que os jogos e brincadeiras também contribuem para a socialização e 

autorreflexão acerca do sujeito em diferentes ambientes, na qual ele faz parte. O 

direcionamento vai determinar os objetivos nos quais desejam alcançar em cada 

atividade. Uma vez que, toda criança ao ser estimulada pode alcançar o seu máximo 

potencial, respeitando sempre suas limitações. 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo 

das motivações e tendências internas, e não dos incentivos 

fornecidos pelo objeto externos (VYGOTSKY, 1989, p.109,110). 

   

3.5 PÚBLICO-ALVO DA SALA DE RECURSO: 

Alunos com deficiência: 

Aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: 

Aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 

Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome 

de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação., 

 



 
 

Alunos com altas habilidades/superdotação: 

Aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade. 

A organização de salas de recursos multifuncionais se constitui 

como espaço de promoção da acessibilidade curricular aos alunos 

das classes comuns do ensino regular, onde se realizem atividades 

da parte diversificadas, como o uso e ensino de códigos, 

linguagens, tecnologias e outros complementares à escolarização, 

visando eliminar barreiras pedagógicas, físicas e de comunicação 

nas escolas.(DUTRA; GRIBOSKI, 2006, p.19). 

 

3.5.1 DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

https://directborrachas.files.wordpress.com/2019/03/dica-direct-deficic3aancia-visual-

e1552568702465.png 

Para os estudantes com deficiência visual, tanto o jogo quanto a brincadeira são 

importantes para o seu desenvolvimento, ajudando-o a se expressar melhor (dentro das 

suas possibilidades), oportunizando a fazer algo prazeroso que estimule a imaginação, a 

auto afirmação e autonomia para o desenvolvimento potencial do estudante. 

 

Sobre deficiência visual 

• Ao encontrar uma pessoa com deficiência visual, identifique-se antes de começar uma 

conversa. 

• Quando for sair de perto de uma pessoa cega que esteja com você, não se esqueça de 

avisá-lo, para que não fique falando sozinho. 

https://directborrachas.files.wordpress.com/2019/03/dica-direct-deficic3aancia-visual-e1552568702465.png
https://directborrachas.files.wordpress.com/2019/03/dica-direct-deficic3aancia-visual-e1552568702465.png


 
 

• Estimule a autonomia para que a pessoa possa ir aonde quiser. 

• Utilize recursos sensoriais nas atividades. Crie desenhos em relevo, permitindo que a 

pessoa possa tatear e sentir os objetos para identificá-los. 

• Não se esqueça também das pessoas com baixa visão. Utilize imagens e textos com 

contraste e coloridos. Escreva em letras grandes ou ofereça recursos para ampliação. 

• Estimule o uso do braille, que é importante para alfabetização, mas lembre-se que nem 

toda pessoa cega sabe ler e escrever em braille. Portanto, ofereça soluções que sejam 

efetivas para a participação de cada pessoa. 

• Antes de começar uma atividade, faça um passeio com a pessoa com deficiência visual 

pelo local, descreva o ambiente com detalhes e diga quem são as pessoas que estão por 

ali, para que ela conheça o espaço. 

• Quando for explicar um caminho nunca use indicações como “aqui” e “ali”. Seja claro 

e use expressões de direção como “direita”, “esquerda”, “frente”, etc. Também procure 

ser específico em relação às distâncias. 

• Quando for conduzir uma pessoa com deficiência visual não a puxe pelo braço, ofereça 

o seu braço. 

• Se a pessoa usar cão-guia, não o distraia quando estiver com a guia. Ele ajuda na 

autonomia da pessoa cega, e qualquer distração pode trazer riscos para a pessoa. 

 

3.5.2 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

                                            

https://centroauditivoviver.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Intelectual.png 

https://centroauditivoviver.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Intelectual.png


 
 

Os jogos e brincadeiras apresentados no caderno, visa estimular processos mentais para 

desenvolver o estudante com deficiência intelectual suas habilidades cognitivas, 

percepções sensoriais, raciocínio lógico, físico e outras, a fim de despertar o seu interesse, 

motivando-o no processo ensino aprendizagem, assim como, exercer sua criatividade e 

expressividade, interagindo com outros estudantes e aprendendo em grupo. 

 

Sobre deficiência intelectual 

• Respeite o tempo de cada um para realização das atividades. 

• Trate a pessoa conforme sua idade. Não infantilize um adulto com deficiência 

intelectual. 

• Explique para a pessoa o que ela precisa fazer de uma maneira que ela entenda e 

respeitando o seu tempo de aprendizagem para assimilar as informações. 

• Não superprotege a pessoa. Permita que a pessoa dê suas opiniões, participe e tome suas 

próprias decisões. 

• Trabalhe rotinas, apresente modelos, seja claro e objetivo nas orientações e sempre 

inclua a pessoa nas decisões de seu dia a dia. 

 • Estimule o uso do braille, que é importante para alfabetização, mas lembre-se que nem 

toda pessoa cega sabe ler e escrever em braille. Portanto, ofereça soluções que sejam 

efetivas para a participação de cada pessoa. 

• Antes de começar uma atividade, faça um passeio com a pessoa com deficiência visual 

pelo local, descreva o ambiente com detalhes e diga quem são as pessoas que estão por 

ali, para que ela conheça o espaço. 

• Quando for explicar um caminho nunca use indicações como “aqui” e “ali”. Seja claro 

e use expressões de direção como “direita”, “esquerda”, “frente”, etc. Também procure 

ser específico em relação às distâncias. 

• Quando for conduzir uma pessoa com deficiência visual não a puxe pelo braço, ofereça 

o seu braço. 



 
 

• Se a pessoa usar cão-guia, não o distraia quando estiver com a guia. Ele ajuda na 

autonomia da pessoa cega, e qualquer distração pode trazer riscos para a pessoa 

 

3.5.3 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

https://i1.wp.com/desculpenaoouvi.com.br/wp-content/uploads/simbolo-surdez.png?w=175&ssl=1 

https://i1.wp.com/desculpenaoouvi.com.br/wp-content/uploads/simbolo-de-lingua-de-

sinais.png?w=175&ssl=1 

 

Os estudantes com deficiência auditiva conseguem se desenvolver através de estímulos 

sensorial tátil e audição, sendo assim, as texturas e os sons, assim como jogos que 

envolvem a consciência de regras, são os que mais favorecem de modo a desenvolver a 

capacidade simbólica, aliada à atividade e prática ao treinamento auditivo. 

 

Sobre deficiência auditiva 

• Respeite a identidade cultural e a forma de comunicação de cada pessoa. 

• A terminologia adequada é pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva. Não use 

“surdo-mudo”, porque “mudo” é aquele que não fala, e o surdo pode falar. Mesmo que 

não seja oralizado (nem todos são), ele pode falar por meio da Libras – língua brasileira 

de sinais. 

• Procure conhecer e, sempre que possível, oferecer recursos que atendam tanto aos 

surdos usuários da Libras (por meio do tradutor-intérprete) como aos usuários da língua 

portuguesa (comunicação através da escrita). 

https://i1.wp.com/desculpenaoouvi.com.br/wp-content/uploads/simbolo-surdez.png?w=175&ssl=1
https://i1.wp.com/desculpenaoouvi.com.br/wp-content/uploads/simbolo-de-lingua-de-sinais.png?w=175&ssl=1
https://i1.wp.com/desculpenaoouvi.com.br/wp-content/uploads/simbolo-de-lingua-de-sinais.png?w=175&ssl=1


 
 

• Se tiver interesse, aprenda a Libras e tente comunicar-se por meio dela com os colegas 

surdos que conhecer. Aproveite para tirar dúvidas com eles. 

• Lembre-se que alguns surdos (mas não todos) fazem leitura labial. Quando for conversar 

com uma pessoa surda, mesmo na presença de um intérprete, fique de frente e dirija-se à 

pessoa. 

• Para chamar uma pessoa surda use o toque ou outro elemento que chame sua atenção 

(como acender e apagar a luz do local). Lembre-se que não adianta gritar. O importante 

é entender o que o outro quer dizer. Se você tiver dificuldade na comunicação, peça para 

a pessoa escrever. 

Uma das condutas mais importantes da etapa representativa e 

simbólica é o jogo. Esse tipo de atividade, que não exige a 

presença de intercâmbios comunicativos, é particularmente 

relevante para analisar o desenvolvimento cognitivo das crianças 

surdas. (MARCHESI, 2004, p.184). 

 

 

3.5.4 TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

 

https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2019/07/29/2019_07_29-12324538.jpg 

A fita quebra-cabeça é um símbolo internacional que representa o mistério e a 

complexidade do autismo. Os jogos e as brincadeiras para um autista tem como objetivo, 

reduzir a ansiedade, trabalhar os aspectos emocionais, aprimorar a coordenação motora, 

desenvolver a criatividade, aumentar a concentração, o raciocínio, treinar habilidades que 

https://odia.ig.com.br/_midias/jpg/2019/07/29/2019_07_29-12324538.jpg


 
 

valoriza o contato social, a troca de informações através da socialização e no 

desenvolvimento da autonomia. 

 

Sobre autismo 

• O autismo também é considerado pela lei como deficiência. Considerado um transtorno 

global de desenvolvimento, o transtorno do espectro autista é caracterizado por alterações 

significativas que afetam a comunicação, a interação social e o comportamento. 

• Procure e tente manter o contato visual e estimular a comunicação, respeitando o tempo 

de desenvolvimento de cada um. 

• Proponha atividades inclusivas com toda a turma e organize as brincadeiras entre o 

grupo. 

• Use sempre uma linguagem simples, clara e firme. 

• Utilize todos os recursos disponíveis nas orientações das brincadeiras: dicas visuais, 

gestos, livros, músicas, e se for necessário: tablets e computadores. 

De acordo com Saldanha (2014):  

Trabalhar pedagogicamente, com crianças autistas e jovens com 

autismo, é um permanente e um instável desafio. Permanente, 

porque as situações de aprendizagem requerem uma atenção 

ininterrupta; instável, porque a imprevisibilidade de cada 

momento seguinte é a grande única certeza. (SALDANHA, 2014, 

P.15) 

 

 

3.5.5 DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 



 
 

https://www.xaxim.sc.gov.br/uploads/587/imagens/1823689.jpeg 

[...] No Atendimento Educacional Especializado para alunos com deficiência física, é 

necessário que os professores conheçam a diversidade e a complexidade dos diferentes 

tipos de deficiência física, para definir estratégias de ensino que desenvolvam o potencial 

dos alunos. De acordo com a limitação física apresentada, é necessário utilizar recursos 

didáticos e equipamentos especiais para a sua educação, buscando viabilizar a 

participação do aluno nas situações práticas vivenciadas no cotidiano escolar, para que o 

mesmo, com autonomia, possa otimizar suas potencialidades e possibilidades de 

movimento e venha interagir e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade 

de vida (BRASIL, 2006, p. 29). 

 

Sobre deficiência física 

• Os locais das brincadeiras devem ser acessíveis, livres de quaisquer barreiras físicas. 

• Nunca movimente a cadeira de rodas sem pedir permissão para a pessoa. 

• Olho no olho na hora de conversar. Em conversas mais longas com pessoas em cadeira 

de rodas, procure sentar e ficar na mesma altura que a pessoa. 

• Quando a pessoa tiver dificuldade em tocar a cadeira, lembre-se de virá-la para que fique 

de frente para a roda de conversas. 

• Se for ajudar uma pessoa em cadeira de rodas a subir ou descer um degrau, a dica é subir 

de frente e descer com a pessoa de costas, para que esteja sempre com a coluna apoiada 

no encosto da cadeira. 

• Não tenha receio em usar termos como “correr”, “andar”, “ir a pé”, etc. As pessoas com 

deficiência também usam esses verbos normalmente no seu dia a dia. 

• Sempre que não conseguir compreender o que a pessoa falou, pergunte. Algumas 

deficiências, como paralisia cerebral ou aquelas provocadas por doenças degenerativas 

(Escleroses, Distrofias, etc.) podem gerar dificuldade na fala. No entanto, não afetam o 

seu raciocínio e a sua capacidade de entendimento. Se necessário, peça que repita. 

• Respeite os recursos que as pessoas utilizam para locomover-se. Não fique apoiado ou 

pendure bolsas e sacolas em cadeira de rodas. E, no caso de muletas, jamais as retire do 

lugar sem avisar o seu dono. 

 

https://www.xaxim.sc.gov.br/uploads/587/imagens/1823689.jpeg


 
 

3.5.6 SUPERDOTAÇÃO/ALTAS HABILIDADES 

 

https://www.cursosdeformacao.com.br/img_cursos/prod/img_1230x644/educacao/altas-habilidades-

superdota-o.jpg 

Os jogos para estes estudantes tem como objetivo, estimular o pensamento lógico, criativo 

e interpretativo. 

[...] grande facilidade para aprendizagem que os leva a dominar rapidamente os conceitos, 

os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer 

esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em sala de 

recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, 

em menor tempo, a série ou etapa escolar. - Diretrizes Nacionais da Educação Especial 

2001, pg 39. 

 

Sobre superdotação/altas habilidades 

• Estimule a participação de superdotados em concursos.  

• Estimule o bom humor.  

• Ajude-os a entender que os erros fazem parte do aprendizado.  

• Não faça deles um professor substituto. 

 

 

 

 

https://www.cursosdeformacao.com.br/img_cursos/prod/img_1230x644/educacao/altas-habilidades-superdota-o.jpg
https://www.cursosdeformacao.com.br/img_cursos/prod/img_1230x644/educacao/altas-habilidades-superdota-o.jpg


 
 

 

4 SUGESTÕES DE JOGOS E BRINCADEIRAS PARA ESTUDANTES 

ATENDIDOS NA SALA DO AEE 

 

“O jogo é um recurso do qual o mediador pode fazer uso para 

ajudar as crianças com “dificuldade” de aprendizagem a se 

tornarem sujeitos pensantes, participantes e felizes.” (Tizuko M. 

Kishimoto) 

 

 

4.1 ALFABETO BRAILLE 

 

https://www.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-

recursos-multifuncionais 

● OBJETIVOS: 

Conhecer o alfabeto Braille de comunicação, utilizado pelos cegos. Compreender o 

funcionamento e as regras do alfabeto Braille. Produzir enunciados curtos que utilizem 

os sinais do Braille. Ler enunciados em Braille. 

● MATERIAIS: 

Cartaz feito em papel cartão preto com as carinhas em E.V.A amarelo e os pontos preto 

em relevo. O cartaz usado para trabalhar o alfabeto, os números, acentuação e pontuação 

Braille. 

 

 

 

https://www.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-recursos-multifuncionais
https://www.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-recursos-multifuncionais


 
 

4.2 DOMINÓ GIGANTE 

 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com 

● OBJETIVOS DO JOGO:  

O objetivo do jogo é colocar todas as peças na mesa antes dos outros participantes. O 

Dominó de Números estimula o reconhecimento de numerais, a noção de adição e 

subtração e o desenvolvimento do pensamento. Pode-se brincar em dupla, com 3 ou 4 

participantes. Possibilitar a percepção visual através do contraste e do relevo. 

Desenvolver o hábito de atividade em grupo, facilitando a socialização. Identificar e 

reconhecer números de 0 até 9. 

● MATERIAIS: 

Dominó de madeira (restos que sobram da construção de uma casa) medindo 10 cm x 20 

cm com número e numeral em relevo. Quantidade de peças: 10 peças. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1.Colocar todas as peças do dominó voltadas para baixo.  

2. Distribuir 7 peças para cada participante.  

3. Juntar as peças restantes em um monte para serem compradas posteriormente.  

4. Aquele que possuir a peça mais valiosa (6/6, 5/5, enfim, a maior) começará o jogo.  

5. O participante que estiver sentado ao lado direito do que começou a brincadeira dará 

sequência à jogada (sentido anti-horário), e assim por diante até que todos joguem e 

recomecem do primeiro.  

6. Em sua vez, cada participante deverá colocar uma peça correspondente ao mesmo 

número da peça que esteja em uma das pontas da mesa.  

7. Quando o participante não tiver uma opção de peça para usar na jogada, ele poderá 

comprar uma peça do monte (se houver) ou então passará a sua vez.  

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/


 
 

8. O jogo termina quando um dos participantes descartar a última peça ou quando nenhum 

dos participantes tiver peças que sirvam para concluir a jogada. 

 

 

4.3 JOGO DOS DADOS EM LIBRAS 

http://aeerecursos.blogspot.com/2013/04/jogo-dos-dados-em-libras.html 

● OBJETIVOS E POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Formar palavras usando a datilologia; Sinalizar as palavras; Escrever palavras na Língua 

Portuguesa. 

● MATERIAIS: 

Caixas de suco; Papel colorido; Cópias do alfabeto em LIBRAS/Português. 

 

 

4.4 DICIONÁRIO CONFIGURAÇÃO DE MÃOS/PORTUGUÊS 

 

 

http://aeerecursos.blogspot.com/2013/04/jogo-dos-dados-em-libras.html


 
 

 

● OBJETIVOS: 

Confeccionado com os estudantes durante as aulas com o objetivo de incentivá-los a 

buscar sozinhos as palavras em que apresentam dúvida. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Os estudantes ouvintes elaboram este dicionário utilizando o sinal da primeira letra da 

palavra e colando na beirada das páginas. Cola-se a palavra nova que comece com aquela 

letra e acrescenta-se junto a ela o desenho ou figura correspondente. O estudante com 

deficiência auditiva incluirá o sinal do que pretende escrever, por exemplo, na palavra 

avião ela colocará o desenho ou figura e o “ sinal do avião”. Utilizar esse dicionário 

sempre que o estudante não souber como se escreve determinada palavra. Apoiar o 

estudante em qualquer atividade, tanto nas horas de leitura e produção textual, quanto nas 

horas de atividades lúdicas. 

 

 

4.5 MEMÓRIA TÁTIL 

 
http://3.bp.blogspot.com/TV3tu2TeagA/Ua0GJlihhDI/AAAAAAAAAIY/d03iIqTeslE/s1600/076.JPG 

 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Percepção tátil, discriminação de diferentes texturas. 

● MATERIAIS: 

http://3.bp.blogspot.com/TV3tu2TeagA/Ua0GJlihhDI/AAAAAAAAAIY/d03iIqTeslE/s1600/076.JPG


 
 

Confeccionar pares de cartelas (10x20cm), nas quais deverão ser coladas texturas iguais 

(duas cartelas com lã, duas com palitos de fósforo, duas com cordões, duas com feijão, 

duas com arroz, etc), formando um jogo de pelo menos seis pares. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Após espalhar as peças sobre a mesa, os estudantes, que devem estar com os olhos 

vendados, procuram os pares, através do tato. Aquele que fizer mais pares ganha o jogo. 

 

 

4.6 BOLA DE ESTIMULAÇÃO VISUAL (Com contraste) 

 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805

444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-

pompomC-Fonte.png 

 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é incentivar a movimentação. A Almofada Bola estimula a 

movimentação global, o equilíbrio, a coordenação do segmento corporal que irá alcançar 

a bola, apreensão única e bi-manual, a noção de espaço, o planejamento motor e espacial 

(organizar o movimento, a força, calcular a direção e a distância) e a interação social. 

Pode-se brincar sozinho ou em grupo. 

● MATERIAIS: 

Tecidos lisos ou estampados; Guizos; Linha e agulha; Espuma picada, restos de lã, 

algodão ou fibra de travesseiro (para encher a almofada). 

1. Corte quatro pedaços de tecidos em formato de meio círculo (utilize como parâmetro 

a medida de um prato).  

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png
https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png
https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png


 
 

2. Une os pedaços de tecido pelo avesso e costure, deixando uma pequena abertura para 

colocar o enchimento.  

3. Vire a almofada para o lado direito e encha seu conteúdo com flocos de espuma. 

4. Se quiser, acrescente no recheio da almofada os guizos ou os potinhos para fazerem 

barulho.  

5. Costure para fechar a almofada. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Estimular o participante a explorar as possibilidades: apertar, jogar, chutar, pegar com 

uma ou com duas mãos, jogar de cabeça, bater no peito, empurrar, acertar em um alvo, 

jogar em um cesto, enfiar e tirar de dentro de uma caixa, etc. Existem milhares de formas 

de brincar de ‘bola’. Convidar outros participantes como a família e os amigos. 

É um material que auxilia o educando com baixa visão a localizar a bola através do alto 

contraste, descobrindo diferentes maneiras de usá-la (jogar, rolar,chutar, etc.), passar por 

obstáculos, arrastar, engatinhar e andar. 

 

 

4.7 RÉGUA BRAILLE 

 

https://i.ytimg.com/vi/yUg7gs0KWAY/hqdefault.jpg 

● OBJETIVOS:  

Oportunizar ao educando cego o contato e o conhecimento das letras do alfabeto braille, 

estimulando o tato, a coordenação viso- motora e a organização espacial, por meio deste 

material. 

● MATERIAIS: 

https://i.ytimg.com/vi/yUg7gs0KWAY/hqdefault.jpg


 
 

01 régua em E.V.A. (emborrachado) com 10 celas. 60 pinos de madeira. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O professor deve, a princípio, conduzir a atividade no sentido de levar o educando a 

explorar a régua, manuseando e conhecendo o material. Explicar que a posição do corte 

da cela deve estar sempre direcionada para o lado superior esquerdo do educando que 

cada ponto correspondente a um número certo, começando em cima do lado esquerdo e 

indo para baixo: 1, 2, 3 Agora, em cima do lado direito: 4, 5, 6  

Coloque seu dedo e conte 1        4           / 2           5       /       3          6 

Seguindo a atividade, cabe ao professor ajudar o estudante com a familiarização dos 

pontos e das letras em braille quando do encaixe dos pinos. 

 

  

4.8 MEIA COM POMPOM 

 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805

444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-

pompomC-Fonte.png 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a percepção auditiva e visual, orientação espacial, estimular os movimentos 

do corpo, brincar de faz-de-contas, exploração tátil, exploração das cores e da linguagem. 

● MATERIAIS: 

01 meia pequena com cores fortes, 01 pompom de lã, 03 guizos (simbolizando os olhos 

e a boca). 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O professor pode utilizar este recurso colocando a meia na sua mão, balançando-a e 

movimentando-a próximo ao rosto da criança, para que ela possa ver as cores e escutar o 

https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png
https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png
https://www.researchgate.net/profile/Fabio_Teixeira15/publication/281282330/figure/fig1/AS:391506805444617@1470353904783/Figura-1-Bola-de-estimulacao-visualA-capa-de-mamadeiraB-meia-com-pompomC-Fonte.png


 
 

som. Procurar movimentar lentamente sua mão para a direita e para a esquerda, para cima 

e para baixo. Utilize atividades do faz-de-conta para estimular a criança a desenvolver a 

sua linguagem, aumentando seu vocabulário. Coloque a meia no rosto e no pé da criança 

para que ela possa encontrá-la e brincar. 

 

 

4.9 BRINCANDO COM OS NÚMEROS 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHbF-

qVifuOqdh4_0wNGNmxDe9wZnXYqilfQ&usqp=CAU 

● OBJETIVOS: 

Possibilitar a identificação dos números em alfabeto manual braille. Estabelecer relações 

dos números com a quantidade correspondente dos objetos colocados nas sacolas de cada 

número. Desenvolver a percepção visual e tátil através deste material associado a outros 

objetos que poderão ser inseridos na sacola, conforme os conteúdos trabalhados em sala 

de aula. Trabalhar sequência numérica, etc. 

● MATERIAIS: 

01 Pedaço de tecido; 10 sacolas de tecidos afixados, números de E.V.A.,contendo 

correspondentes aos números; 10 cartelas de E.V.A. em braille correspondentes aos 

números; 10 cartelas de E.V.A. do alfabeto manual correspondentes ao números. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Com este recurso é possível o professor desenvolver atividades que explorem a relação 

grafema e fonema com os objetos correspondentes. Trabalhar o conceito de quantidade, 

classificação dos objetos relacionados aos números. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHbF-qVifuOqdh4_0wNGNmxDe9wZnXYqilfQ&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHbF-qVifuOqdh4_0wNGNmxDe9wZnXYqilfQ&usqp=CAU


 
 

 

 

4.10 SACO DE NOVIDADES 

 

https://www.sardinhaamarela.pt/product/saco-actividades-crianca 

● OBJETIVOS: 

Estimular o estudante a habilidade de expressar-se perante um grupo. Desenvolver no 

estudante a capacidade de expor seus pensamentos de forma clara e organizada, situando-

se no tempo e no espaço, utilizando este recurso como apoio. 

● MATERIAIS: 

1 Saco de pano, com a inscrição SACO DE NOVIDADES e o nome do estudante abaixo. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Cada estudante deve possuir seu próprio saco das novidades, que será levado para casa 

no último dia da aula da semana. Durante o final de semana, colocará no saco um objeto 

ou qualquer material que represente ou faça parte de alguma atividade realizada neste 

período (seja um passeio, uma brincadeira, um lanche, um momento em casa...). 

Se não houver possibilidade de colocar uma representação concreta, que seja então uma 

folha com um desenho da atividade desenvolvida.  

O saco das novidades deve ser levado e explorado em sala sempre no primeiro dia do 

retorno às aulas.  

O estudante mostra o objeto e conta o que ele significa, que atividades representa, onde e 

quando foi realizada, quem participou dela.  

https://www.sardinhaamarela.pt/product/saco-actividades-crianca


 
 

Se não consegue fazê-lo espontaneamente, o professor pode, num primeiro momento, 

auxiliá-la fazendo questionamentos: “ O que você trouxe aí?”, “ é seu? Não? De quem 

é?”, “ Quando fez isto, foi no sábado ou domingo?”, “ Você gostou?”.  

Conforme o nível de aprendizagem, pode-se: Fazer registro escrito ou ilustrado.  

Montar histórias em quadrinhos que podem ser trocadas com as crianças da turma para 

que recontem a atividade do colega em língua de sinais, proporcionando a troca e o 

desenvolvimento linguístico. 

 

 

4.11 SOROBAN 

http://estagiocewk.pbworks.com/w/page/35877758/Abaco%20x%20Soroban 

● OBJETIVOS: 

Desenvolve inúmeras habilidades como: concentração, memorização, cálculo mental, 

desenvoltura para operações matemáticas, coordenação motora, raciocínio lógico, 

disciplina e agilidade. 

● MATERIAIS: 

Pasta de arquivo polionda nova ou usada; Emborrachado E.V.A; Contas de 5mm para o 

soroban menor e 8 mm para o maior (adquiridas em lojas de bijuterias) Haste, que pode 

ser usado para o soroban menor a haste do cotonete, ou adquirir a vareta utilizada para a 

construção de gaiolas; Miçangas pequenas para marcar os eixos (adquiridas em lojas de 

bijuterias); Canudinhos para separar as classes; Agulha e linha para costurar; Fita crepe; 

Fita adesiva larga, para o acabamento, no meu eu usei a prateada. 

http://estagiocewk.pbworks.com/w/page/35877758/Abaco%20x%20Soroban


 
 

A moldura 

De posse dos materiais necessários, mediremos de acordo com a largura das contas que 

serão utilizadas. No soroban menor medimos 22cm x 7 cm, depois cortamos as partes. 

Em seguida pega-se o retângulo da pasta polionda e mede, de acordo com a largura da 

conta utilizada, que no exemplo foi de 5mm de diâmetro, 1cm, 1,2cm, 0,6cm, 3,2cm e 

1cm, para fazer a abertura interna. 

 As hastes 

1- Para construir as hastes utilizamos o cotonete, que mede 7cm e introduzimos as contas. 

2- Em seguida colocaremos as hastes com as contas nos orifícios do material da pasta 

polida, distribuindo assim os eixos, que no exemplo possui 21 eixos com 5 contas cada. 

3- Após todos os eixos terem sido distribuídos colocaremos o emborrachado E.V.A. e a 

base de papelão. 

Sugestão: no lugar do papelão pode ser utilizado madeira lixada, fina e leve. Por exemplo: 

tiras de caixa de uvas, obtidas na feira. 

4- Fixamos com um pedaço de fita crepe para dar sustentação antes de fazermos o 

acabamento final com a fita prateada. 

5- Para o acabamento utilizamos a fita crepe prateada. 

Furos nos eixos 

Agora precisamos melhorar a aderência das hastes no emborrachado, fazendo com que as 

contas não se deslocarem com sua movimentação. 

Faz-se furos com uma agulha nos lados dos eixos para ajudar a fixá-los junto ao 

emborrachado. 

Acabamento 

Este fica por conta da sua criatividade. Na confecção do Soroban, sugerimos que varie as 

cores. Pode-se utilizar fita marrom para imitar madeira ao invés da prateada, por exemplo. 

A pasta polida pode ser preta ou de outra cor qualquer. Lembre que após confeccionar o 

Sorobã vem a parte mais importante: treinar! 



 
 

O ábaco japonês realiza cálculos baseados no sistema decimal. Cada haste vertical 

representa uma unidade, dezena, centena e assim por diante. O soroban é lido da esquerda 

para a direita. 

Cada haste, por sua vez, contém duas partes. As contas superiores valem “5”, enquanto 

cada esfera inferior vale “1”. Para ler o soroban, você só olha as contas que foram 

empurradas para o meio do ábaco. 

Quando nenhuma das contas está encostada na barra divisória fixa horizontal, o soroban 

está “zerado”. Quando movimentamos uma conta da parte inferior para cima, temos o 

número  

Ao movermos mais uma peça, temos o número 2, e assim por diante. Para representarmos 

o 5, basta mover uma conta da parte superior. Já, para formar o número 6 (5+1), deve-se 

mover a esfera superior para baixo e empurrar uma peça inferior para cima. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Cada haste, por sua vez, contém duas partes. As contas superiores valem “5”, enquanto 

cada esfera inferior vale “1”. Para ler o soroban, você só olha as contas que foram 

empurradas para o meio do ábaco. 

Quando nenhuma das contas está encostada na barra divisória fixa horizontal, o soroban 

está “zerado”. Quando movimentamos uma conta da parte inferior para cima, temos o 

número 1. Ao movermos mais uma peça, temos o número 2, e assim por diante. Para 

representarmos o 5, basta mover uma conta da parte superior. Já, para formar o número 6 

(5+1), deve-se mover a esfera superior para baixo e empurrar uma peça inferior para cima. 

Como usar o Soroban: dedos e movimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=aSrpPxqds1g 

SOROBAN - Como fazer subtrações 

https://www.youtube.com/watch?v=PRH8ZWVejBs 

SOROBAN - Resolução ao vivo de exercícios de soma complexa 

https://www.youtube.com/watch?v=rzj81ucKarY 

Como fazer um soroban (ábaco japonês)e dicas simples de como usar 

https://www.youtube.com/watch?v=DIImrD3i70g 

https://www.youtube.com/watch?v=aSrpPxqds1g
https://www.youtube.com/watch?v=PRH8ZWVejBs
https://www.youtube.com/watch?v=rzj81ucKarY
https://www.youtube.com/watch?v=DIImrD3i70g


 
 

 

 

4.12 JOGO DA MEMÓRIA 

 

https://3.bp.blogspot.com/-LF3A4qGVpWE/UDqi9Zc3CSI/AAAAAAAAAHM/l3qW7ziVvj0/s640/2.jpg 

● OBJETIVOS:  

Lembrar o maior número possível de objetos e a sequência que foi tocado. No outro jogo 

da memória combinar as figuras idênticas ou ainda virar uma figura que corresponda ao 

seu sinal. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Vire as cartelas para baixo e cada estudante retira primeiro uma e depois outra e se acertar, 

ou seja, encontrar o par marca ponto na rodada. E vence o jogo aquele que marcar mais 

pontos no decorrer da partida, sendo que existe uma cartela com letras em Libras e outra 

em Português. Escolhido o primeiro estudante, este sai de seu lugar e toca em qualquer 

objeto que esteja na sala e, ao mesmo tempo, digita ou sinaliza (dependendo da proposta 

do jogo) o nome do objeto. Voltar para o seu lugar e tocar em outro estudante. Este, por 

sua vez, toca no objeto que seu precedente tocou, digita-lhe/sinaliza-lhe o nome e toca 

outro objeto digitando/sinalizando o nome. O jogo prossegue da mesma forma. Os 

estudantes devem tocar e digitar/sinalizar o nome de todos os objetos tocados 

anteriormente e acrescentar mais um. No outro jogo da memória, cada estudante tem uma 

chance de virar as figuras que estão de cabeça para baixo, a fim de que sejam idênticas 

ou correspondentes. 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-LF3A4qGVpWE/UDqi9Zc3CSI/AAAAAAAAAHM/l3qW7ziVvj0/s640/2.jpg


 
 

4.13 CAIXINHAS DE NÚMEROS EM BRAILLE 

 
https://www.planetapedagogico.com.br/caixinha-de-numeros-e-quantidades-em-braille 

● MATERIAIS E POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Conjunto de caixas contendo objetos diferentes, e em diferentes quantidades para o 

aprendizado de números e quantidades, em Braille, discriminação tátil, organização, 

proporção ou simplesmente diversão. Na parte externa é colocado o numeral, em relevo 

e em braile, que corresponde à quantidade de objetos guardados dentro da caixa. 

 

 

4.14 CANÇÃO NOS PALITOS DE PICOLÉ 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/6ff92b40ea25b0dea5d8c57163d83399.jpg 

OBJETIVOS: 

É ordenar os palitos de forma que a canção fique correta. Uma forma de trabalhar 

com a música preferida do estudante, quando esse está na fase de formar frases. 

 

 

 

 

 

https://www.planetapedagogico.com.br/caixinha-de-numeros-e-quantidades-em-braille
https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/6ff92b40ea25b0dea5d8c57163d83399.jpg


 
 

4.15 JOGO DO BINGO (em libras) 

 

http://oficinadelibras.blogspot.com 

MATERIAIS: 

Montar diferentes jogos de bingo: Cartões com palavras e cartelas com sinais.  Cartões 

com sinais e cartelas com palavras. Cartões com alfabeto manual e cartelas com letras. 

Cartões com configuração de mão e cartelas com figuras e palavras; etc. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Apresentar palavras novas. Relacionar sinais feitos pelo estudante à figura ou palavras 

correspondente. Usar como apoio quando houver dúvida ou dificuldade de compreensão. 

Procurar figuras que comecem com a letra sugerida pelo professor ou pelo colega, em 

letra bastão ou alfabeto braille. Organizar figuras por ordem alfabética ou por quantidade 

de letras ou sílabas. Organizar figuras por classes de palavras, onde você mostra, por 

exemplo um cartão escrito “ BRINQUEDOS” e o estudante têm que escolher entre várias 

fichas só as que fazem parte deste conjunto. Escolher 2 ou 3 fichas para o estudante 

escrever uma frase utilizando elas. Exemplo: “bola – casa – menina” – “ A menina tem 

uma bola em casa”. 

 

 

 

 

 

http://oficinadelibras.blogspot.com/


 
 

4.16 QUEBRA-CABEÇA DE CUBOS  

 

https://www.booktoy.com.br/quebra-cabeca-em-cubos-animais-e-seus-habitats-cod-505-a-3868 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Pensamento lógico, composição e decomposição de figuras, discriminação 

visual, atenção, concentração e coordenação motora fina e viso-motor. 

● MATERIAIS: 

Pode ser feito de caixa de papelão, em formato de cubo, plastificado e com aplicação de 

figuras. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O estudante vai montando cada parte do cubo que apresenta uma figura, sendo possível 

montar 6 desenhos diferentes. Caso a atividade seja difícil para o estudante, faça 

inicialmente a moldura e peça para completar a figura. 

 

 

4.17 BRINCADEIRA ADAPTADA PARA ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA – BOLICHE 

https://www.booktoy.com.br/quebra-cabeca-em-cubos-animais-e-seus-habitats-cod-505-a-3868


 
 

https://www.ricardoshimosakai.com.br/criancas-com-deficiencia-sao-craques-em-inventar-novas-

maneiras-de-brincar/ 

● OBJETIVOS:  

O objetivo do jogo é arremessar uma bola para atingir os pinos. O Boliche estimula a 

orientação temporal e espacial (direções, tamanho, distância, etc.) e melhora o 

desempenho das estruturas psicomotoras. Pode-se brincar sozinho ou com mais 

participantes. 

● MATERIAIS: 

Cortar um cano de PVC pela metade e revestir a parte de dentro com E.V.A.Sentada na 

cadeira de rodas, o estudante segura a canaleta no colo para jogar e direcionar a bola. 

 

 

4.18 COLMEIA 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é organizar e relacionar a letra das caixas e dos objetos.  

A Colmeia estimula a movimentação global, a preensão, a atenção, a concentração, o 

raciocínio, o conhecimento das letras e dos fonemas, a percepção visual, a classificação 

de objetos, o respeito às regras, a organização, a linguagem e a interação social. 

● MATERIAIS: 

Caixas de sapato; Papel branco; Fita adesiva ou clips; Tesoura; Revistas ou gibis; Objetos 

diversos. 

1. Encape as caixas com o papel branco. 

2. Prenda com clipes ou cole as caixas de sapatos umas nas outras. 

3. Escreva em frente a cada caixa uma letra (Ex: A, B, C, D etc.). 

4. Dentro de cada caixa coloque vários objetos ou imagens que comecem com a letra da 

caixa. (Ex: na caixa com a letra C, colocar: copo, carrinho, caderno, etc., na caixa com a 

letra D colocar dado, danone, diário, documento, etc. 

https://www.ricardoshimosakai.com.br/criancas-com-deficiencia-sao-craques-em-inventar-novas-maneiras-de-brincar/
https://www.ricardoshimosakai.com.br/criancas-com-deficiencia-sao-craques-em-inventar-novas-maneiras-de-brincar/


 
 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Propor aos participantes que procurem objetos no ambiente para colocarem na caixa 

correspondente. Oferecer revistas para os participantes procurarem imagens ou palavras 

que comecem com a letra indicada. Pode-se brincar sozinho ou com mais participantes. 

 

 

4.19 JOGO DA MEMÓRIA COM PERCEPÇÃO SONORA 

 

https://celiocorradi.wixsite.com/escolaintegral/single-post/2018/05/21/oficina-de-artes-música-jogo-da-

memória-sonoro 

● OBJETIVOS:  

Nessa atividade a audição, a atenção e concentração são trabalhadas. 

● MATERIAIS: 

Oito garrafinhas vazias de qualquer material que não seja transparente, pedaços de tecido 

para vendar os olhos, grãos de arroz, macarrão, feijão e areia. 

● CONFECÇÃO: 

Separe dois montinhos de arroz, macarrão, feijão e areia com mais ou menos a mesma 

quantidade e coloque nas garrafinhas e fecha a tampa com fita crepe. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

 O professor poderá mostrar para os estudantes os diferentes sons dos grãos como também 

os pares com os sons iguais, deixando os estudantes explorarem os chocalhos. Necessário 

que tire par ou ímpar para ver quem irá iniciar.  

https://celiocorradi.wixsite.com/escolaintegral/single-post/2018/05/21/oficina-de-artes-música-jogo-da-memória-sonoro
https://celiocorradi.wixsite.com/escolaintegral/single-post/2018/05/21/oficina-de-artes-música-jogo-da-memória-sonoro


 
 

Em seguida os participantes deverão vendar os olhos e com os chocalhos misturados 

deverá começar o jogo para identificar os sons, caso não identifique passa a vez para o 

colega. Vence o jogo quem formar mais pares do jogo da memória. É importante deixar 

um par de potes vazio, para que os estudantes também tenham referência do silêncio. 

 

4.20 CHEIRO (PERCEPÇÃO OLFATIVA) 

● OBJETIVOS: 

 Estimula: Sensibilidade para odores, reconhecimento olfativo. 

● MATERIAIS: 

10 potinhos de Yakult, preenchidos aos pares, com cinco materiais de odores diferentes: 

café, cravo, algodão com perfume, canela, sabão em pó. Após serem preenchidos, os 

potinhos são cobertos com tecido de textura fina, presos com barbante ou elástico. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Com os olhos vendados e sem mexer nos conteúdos dos potinhos, formar pares 

selecionando os potinhos somente pelo olfato. 

 

 

4.21 PROCURA-SE UM PAR 

 

https://comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-um-jogo-da-memoria-em-casa/ 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Memória, atenção, observação. 

https://comofazerartesanatos.com.br/como-fazer-um-jogo-da-memoria-em-casa/


 
 

● MATERIAIS: 

Em cartões de 8x13cm, desenhe dois quadrados de 2,5cm. Preencha os quadrados com 

material de estímulo (letras, números, palavras, figuras). 

Faça um conjunto de cartelas de 2,5cm com os mesmos desenhos contidos nos cartões. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Dar a cada um dos estudantes um cartão virado para baixo. 

Pedir que virem seus cartões, observem o que há neles e virem novamente para baixo. 

Em seguida pedir que procurem nas cartelas que estarão dispostas sobre a mesa, as 

gravuras iguais às dos seus cartões. 

 

 

4.22 ALMOFADA PARA PAREAMENTO 

 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver habilidades visuais, concentração, observação e memorização. Desenvolver 

a capacidade de observação, fazer correlação e memorização de imagens. 

● MATERIAIS: 

Almofada medindo 45cm x 45cm de tecido com preenchimento. Na sua superfície possui 

botões de diversas formas, tamanhos, cores e texturas. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

É uma atividade formada por peças que apresentam formas, tamanhos, texturas e cores 

diferentes. Cada peça se repete formando os pares. Para começar a atividade o professor 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/


 
 

deverá explorar todas as peças(formas,tamanhos,texturas e cores). O estudante motivado 

pelo professor deverá encontrar as peças iguais. É importante que durante o jogo o 

professor possa interagir com o estudante aprofundando os conceitos mencionados, de 

forma que o estudante possa fazer as correlações, comparações com o seu cotidiano. 

 

 

4.23 DOMINÓ (Língua Brasileira de Sinais) 

https://3.bp.blogspot.com/LF3A4qGVpWE/UDqi9Zc3CSI/AAAAAAAAAHM/l3qW7ziVvj0/s640/2.jpg 

● OBJETIVOS: 

Dar sequência à trilha montada pelas peças na ordem da última imagem das extremidades. 

Fica evidente a questão da comparação e da sequência que há de se estabelecer. A parte 

da socialização é algo fundamental neste jogo.  

Caso haja peças correspondentes e não idênticas, a criança deve ter o domínio da 

linguagem de sinais. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Podem-se utilizar vários campos semânticos, contendo frases/figuras de ações; de 

nomes/figuras de objetos; de antônimos; de quantidade (numeral/número); de grau do 

substantivo (aumentativo/diminutivo).  

Obs.: todos podem ser trabalhados com figuras/palavras da língua portuguesa ou da 

Língua Brasileira de Sinais. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/LF3A4qGVpWE/UDqi9Zc3CSI/AAAAAAAAAHM/l3qW7ziVvj0/s640/2.jpg


 
 

4.24 CAIXA SURPRESA 

http://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.Sg8hpkibeL0orBKawgJzxAHaFj?pid=ImgDet&rs=1 

● OBJETIVOS: 

Estimula: atenção e concentração, pensamento lógico, vocabulário, percepção tátil, 

discriminação de texturas, forma e tamanho. 

● MATERIAIS: 

Uma caixa pequena, usa a mão com referência, use a imaginação para decorar sua caixa. 

Para discriminação de texturas: 3 retalhos de lã, 3 de seda e 3 de veludo (mesmo 

tamanho), 3 pedaços de lixa, 3 de plástico e 3 de papel. 

Para discriminação de formas: 4 quadrados (5x5cm), 4 triângulos (5x5cm), 4 círculos 

(5cm de diâmetro) e 4 retângulos (7x3cm); formas geométricas de cartolina ou de 

madeira. 

Para discriminação de tamanho: 2 dados, 2 lápis, 2 tampinhas e 2 colheres; objetos cujo 

tamanho seja um grande e um pequeno. 

Para percepção estereognóstica: 3 grampos, 3 alfinetes de fralda, 3 colheres de café, 3 

dados, 3 bolinhas de gude, 3 lápis, 3 botões e 3 borrachas. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Retirar um objeto da caixa, examiná-lo e depois retirar outro igual.  

Introduzir as duas mãos pelas aberturas laterais da caixa e encontrar dois objetos iguais. 

Encontrar um objeto grande com a mão direita e um pequeno com a mão esquerda, ou 

vice-versa. 

http://tse3.mm.bing.net/th/id/OIP.Sg8hpkibeL0orBKawgJzxAHaFj?pid=ImgDet&rs=1


 
 

Segurar um objeto dentro da caixa, examiná-lo pelo tato e, sem olhar, dizer qual é, 

conferir em seguida.  

Fazer o mesmo com a outra mão. 

 Atender comandos da professora para pegar objetos dentro da caixa. (ex. “pegue uma 

borracha”, ou “pegue um objeto de metal”, etc). 

 

  

4.25 ATENÇÃO! ATENÇÃO! 

 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com 

● OBJETIVOS: 

Atenção, discriminação visual, memória visual, vocabulário, socialização, assertividade, 

aceitação de regras e limites. 

● MATERIAIS: 

Uma folha de cartolina (colada em dois pedaços de cartão grosso para endurecer e poder 

dobrar), contendo 60 quadrinhos recortados de revistas em quadrinhos e colados em 

diferentes posições. 60 cartelinhas com as mesmas figuras, recortadas de outra revista 

igual. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Colocar o tabuleiro sobre a mesa e distribuir as cartelas entre os estudantes. Ao sinal de 

início, cada estudante deverá colocar sua cartela em cima da figura igual no tabuleiro. 

Quem conseguir colocar primeiro todas as suas figuras vence o jogo. Dar cinco fichas, ou 

marcadores para cada estudante (poderão ser tampinhas coloridas) e colocar todas as  

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/


 
 

cartelinhas dentro de um saquinho. Um estudante sorteia uma cartelinha, mostrando-as 

aos outros estudantes por aproximadamente 5 segundos. Em seguida, esconde-se a 

cartela, virando-a de face para baixo e os estudantes deverão, o mais rapidamente 

possível, colocar suas fichas no tabuleiro, sobre as figuras correspondentes ao desenho 

visto na cartelinha. Depois, outro estudante fará o sorteio. O primeiro que conseguir 

colocar todas as cinco fichas sobre os desenhos vence o jogo. Os estudantes observam as 

figuras durante um minuto, depois, cada estudante à sua vez pede que os colegas 

encontrem uma figurinha com determinadas características (ex. Magali comendo 

melancia) para ver quem acha primeiro. 

 

 

4.26 JOGO DOS NÚMEROS 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Identificação de numerais, ritmo, habilidades motoras, atenção e socialização. 

● MATERIAIS: 

Cartões com números de 0 a 9 espalhados pelo chão da sala num espaço delimitado. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Solicitar que os estudantes pulam e saltem ao redor dos cartões ao ritmo de uma música. 

 

 

4.27 ORIENTAÇÃO TEMPORAL 

            http://coruja-prof.blogspot.com/2019/01/aprenda-fazer-ampulheta-da-calma-para.html 

http://coruja-prof.blogspot.com/2019/01/aprenda-fazer-ampulheta-da-calma-para.html


 
 

● OBJETIVOS:  

Estimular: Noção de tempo. 

● MATERIAIS: 

Selecionar duas garrafas iguais. Colocar areia em uma delas, colar as duas tampas. Fazer 

um furo nas tampas já coladas. Fechar as duas garrafas com as tampas. Medir o tempo 

(usando o relógio) em que a areia passa de um recipiente para o outro. Anotar nas 

extremidades dos dois recipientes o tempo. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Como a ampulheta é um instrumento de medida, ela pode ser usada simplesmente para 

que o estudante observe o tempo que leva para a areia passar de um recipiente para o 

outro, ou pode servir de apoio aos jogos, controlando o tempo das tarefas 

 

 

4.28 JOGO DE ARGOLA 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uel_mariaaparecidaribassagioneti.pdf 

● OBJETIVOS: 

O jogo desenvolve a percepção viso-motor e auxilia os estudantes a identificar cores, bem 

como a relação número/quantidade, classificação e correspondência. Jogos de regra 

possibilitam a aproximação do estudante com conhecimentos matemáticos e incentivam-

na a desenvolver estratégias de resolução de problemas. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edespecial_uel_mariaaparecidaribassagioneti.pdf


 
 

● MATERIAIS: 

10 garrafas descartáveis. Colocar uma porção de areia no fundo da garrafa. Cortar papel 

crepom de cores variadas, em tiras e colocar em cada garrafa uma cor. Recortar em papel 

preto os numerais de 1 a 10 e colar um em cada garrafa. Cortar tampas de plástico no 

tamanho que encaixem nas garrafas, para servir de argolas. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

As garrafas ficam agrupadas, e a uma distância de 4 a 6 metros os estudantes lançam a 

argola: quando acertam, verificam o número contido na garrafa e retiram no material de 

contagem a cor e a quantidade correspondentes. Ganha quem conseguir o maior número 

de pontos. 

● REGRAS DO JOGO: 

O grupo é dividido em equipes (2 a 5 equipes). Cada equipe lança as argolas tentando 

laçar as garrafas. Os números positivos sugerem adição e os números negativos sugerem 

subtração, os resultados das operações indicarão a pontuação obtida quando lançada a 

garrafa. As equipes marcam em um painel os pontos obtidos em cada rodada. O número 

de rodadas é determinado pelas equipes no início da partida. Vence a equipe que 

conseguir a maior pontuação. 

 

 

4.29 CORDÃO PELOS CANUDOS DE MACARRÃO 

https://institutoitard.com.br/wpcontent/uploads/2019/07/d82823c2e4aa997487eea3190bd8f182-

340x340.jpg 

● OBJETIVOS: 

https://institutoitard.com.br/wpcontent/uploads/2019/07/d82823c2e4aa997487eea3190bd8f182-340x340.jpg
https://institutoitard.com.br/wpcontent/uploads/2019/07/d82823c2e4aa997487eea3190bd8f182-340x340.jpg


 
 

Diferente e criativo, esse é um meio de estimular a motricidade fina do estudante. O 

desafio está em contextualizar a atividade a algo significativo para o estudante. 

 

 

4.30 GAVETINHAS DA MEMÓRIA 

http://aee2013iris.blogspot.com/2013/10/gavetas-de-caixa-de-fosforos-gavetinha.html 

● OBJETIVOS DO JOGO: 

Estimula: Pensamento, memória espacial, atenção, observação e memória visual. 

● DESCRIÇÃO: 

Um mini armário feito com 20 caixas de fósforo, (todas do mesmo tamanho) colocar em 

cinco pilhas de quatro caixas e revestida com papel contact, fita adesiva, colorida, papel 

colorido, ou tecido. Dentro das gavetinhas é possível colocar pequenas peças, de acordo 

com a forma como se vai brincar / jogar. 

● MATERIAIS: 

Caixas de fósforos...Mesmo tamanho, retalhos de tecidos (feltro) liso e as estampado,       

cola de isopor/branca, tesoura, lápis, régua, hidrocor, cartolina, miniaturas, gravuras letras 

números. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Colocar uma pequena peça em uma das gavetinhas do armário, rodá-la em seguida 

algumas vezes e pedir que o estudante diga onde está a peça. Fazer a mesma coisa, mas 

escondendo duas peças, depois três peças e assim por diante. Colocar dezoito pares de 

pequenos objetos, letras e números nas gavetinhas e jogar como jogo da memória em que 

cada estudante tem de encontrar duas peças iguais. 

http://aee2013iris.blogspot.com/2013/10/gavetas-de-caixa-de-fosforos-gavetinha.html


 
 

4.31 ROBÔ COM FORMAS GEOMÉTRICAS 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/8826bcd561b6a476706e610117ee0778-

225x340.jpg 

● OBJETIVOS: 

Estimula o raciocínio matemático. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Utilizando blocos lógicos, o estudante deve organizar as formas de acordo com o 

desenhado na folha. Repare que poderia ser outra coisa ao invés de um robô. Aqui estamos 

assumindo que robôs são interessantes para o estudante. Lembre-se de reforçar 

positivamente os acertos e oferecer ajuda se necessário. Interessante usar objetos do 

interesse e de coleções do estudante para categorização, classificação, agrupamento, 

ordenação, noções de conjunto e quantidade. 

 

 

4.32 BATALHA NAVAL 

 

https://pt-static.z-dn.net/files/d7b/0967989b912d3b2da94be6bf0062114d.png 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/8826bcd561b6a476706e610117ee0778-225x340.jpg
https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/8826bcd561b6a476706e610117ee0778-225x340.jpg
https://pt-static.z-dn.net/files/d7b/0967989b912d3b2da94be6bf0062114d.png


 
 

● OBJETIVOS: 

Áreas do desenvolvimento: Área motora: (lateralidade, estruturação e organização 

espacial, estruturação e organização temporal).  

Área cognitiva:(percepção visual, atenção, memória, raciocínio e conceituação).  

Área afetiva-emocional: (socialização, assertividade, aceitação de regras e limites). Áreas 

do conhecimento:(linguagens oral e escrita e cálculos matemáticos). 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Um jogo de estratégia simples e envolvente, do qual participam dois estudantes, cada um 

no papel de almirante comandando sua esquadra em alto-mar. 

Lógica, dedução e sorte são elementos para disparar tiros certeiros e destruir embarcações 

inimigas! 

Ambos os estudantes colocam os seus navios na grelha de defesa. Quem jogar primeiro 

indica uma posição (por exemplo, G-6). 

Cada estudante tem direito a 3 tiros. 

No final das 3 jogadas o adversário indicará se acertou, dizendo “Tiro” (e o nome do 

navio onde acertou) ou “Água” caso não tenha acertado. 

O estudante deverá marcar então uma cruz ou ponto na grelha de ataque para tentar 

descobrir onde se encontram os navios do adversário. 

Se conseguir afundar um navio, o adversário terá de dizer “Afundou o meu Porta Aviões” 

(ou outro que terá afundado). 

Ganha o primeiro estudante que afundar todos os navios primeiro. 

Baixe o arquivo para impressão do tabuleiro no link abaixo: 

https://professoravilmaribeiro.blogsp... 

Site: Como jogar o jogo batalha naval: https://youtu.be/dp8vxN31kIw 

 

https://professoravilmaribeiro.blogsp/
https://youtu.be/dp8vxN31kIw


 
 

4.33 QUEBRA-PALAVRAS 

 

https://proaisesilvaartedeeducar.blogspot.com/2020/09/quebra-cabeca-palavras-fatiadas.html 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Interesse por letras e palavras, composição de figuras e palavras, 

reconhecimento de letras, ordenação das letras na palavra. 

● MATERIAIS: 

Pedaços de papel cartão com 15cm de altura e comprimento de acordo com a extensão da 

palavra, nas quais são desenhadas (ou coladas) figuras e, abaixo das mesmas, a palavra 

correspondente, em letra de forma. As cartelas são cortadas em tiras verticais de forma 

que a cada letra corresponde um pedaço da figura. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Entregar para o estudante o conjunto de tiras de cada figura e sugerir que descubra qual 

palavra poderá ser formada. A composição da figura é também a composição da palavra. 

 

 

4.34 DESCUBRA A PALAVRA 

 

https://proaisesilvaartedeeducar.blogspot.com/2020/09/quebra-cabeca-palavras-fatiadas.html


 
 

https://1.bp.blogspot.com/_6Tm5WTr_9So/TEc2U70QKGI/AAAAAAAAAfU/fLLxRt4sPpw/s1600/PIC

T4853.JPG 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Alfabetização, pensamento lógico. 

● MATERIAIS: 

Caixas de fósforo recobertas com papel contact, onde estão guardadas cartelinhas com 

sílabas que compõem uma palavra. Por fora da caixa poderá estar escrita a palavra ou 

colada uma figura correspondente. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Distribuir as caixinhas para que descubram qual a palavra que pode ser formada com 

aquelas sílabas, ou para que formem a palavra escrita na caixa, ou o nome da figura 

correspondente. 

 

 

4.35 FIGURAS CORTADAS 

 

http://suzyaeeufc2013.blogspot.com/2013/10/figuras-cortadas.html 

● OBJETIVOS:  

Estimula: Alfabetização, estruturação silábica, vocabulário, atenção e concentração, 

observação, relação parte/todo, composição de palavras e figuras. 

● MATERIAIS: 

https://1.bp.blogspot.com/_6Tm5WTr_9So/TEc2U70QKGI/AAAAAAAAAfU/fLLxRt4sPpw/s1600/PICT4853.JPG
https://1.bp.blogspot.com/_6Tm5WTr_9So/TEc2U70QKGI/AAAAAAAAAfU/fLLxRt4sPpw/s1600/PICT4853.JPG
http://suzyaeeufc2013.blogspot.com/2013/10/figuras-cortadas.html


 
 

Retângulos de cartolina com figuras de revistas e o nome do objeto em letra de forma, 

embaixo da figura, de modo que a palavra fique do tamanho da figura. O corte é feito 

sinuosamente no sentido vertical, separando as sílabas. 

● POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO: 

Observar a figura, decompô-la e recompor as partes. Observar e misturar as partes, 

recompor todas as figuras, dizer o que está escrito, ler as sílabas separadas e formar novas 

palavras. 

 

 

 

4.36 JOGO DA VELHA 

 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHSIWzNbVaPcG_XKhKsjdRvdLu-

SXX1C3BYg&usqp=CAU 

● OBJETIVOS: 

Exercitar as habilidades de atenção, memória imediata, organização perceptiva, rapidez, 

percepção imediata do todo e concentração. 

● PARTICIPANTES: 

Dois estudantes em cada equipe 

● MATERIAL: 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHSIWzNbVaPcG_XKhKsjdRvdLu-SXX1C3BYg&usqp=CAU
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHSIWzNbVaPcG_XKhKsjdRvdLu-SXX1C3BYg&usqp=CAU


 
 

Cartolina ou EVA (utilizando cartolina ou EVA um tabuleiro de 15 x 15); Caneta 

colorida; Régua. Oito (8) tampinhas de garrafas pet, sendo quatro tampinhas de uma cor 

e quatro de outra cor diferente. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Em seguida, será feito o sorteio para escolher a cor da tampinha de garrafa pet, ou azul 

ou vermelha, para ser utilizada como marcador. Os estudantes farão suas marcas em uma 

das posições durante a rodada, o estudante que inicia a primeira partida utiliza a tampinha 

azul. Vence o jogo o estudante que conseguir colocar três tampinhas em sequência tanto 

na vertical, como na horizontal ou na diagonal. 

Obs.: A quantidade de rodadas será de acordo com o interesse dos estudantes ou o tempo 

estipulado para execução da atividade. Vídeo: “Técnicas do jogo da velha”  

Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=qAB40S0ectI 

 Acesso em: 10 de nov. de 2016. 

 

 

 

4.37 MEMORIZAÇÃO DE LETRA E IMAGEM 

 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/fc4c080fa3c21f2b0892d090d509732d.jpg 

 

● OBJETIVOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=qAB40S0ectI
https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/fc4c080fa3c21f2b0892d090d509732d.jpg


 
 

Mais uma forma de registrar o alfabeto de um jeito interativo. Usando esse recurso como 

jogo, você pode criar um jogo da memória, onde o estudante deve memorizar a palavra 

correspondente à letra. Quando ele acertar, use reforço positivo, nunca esqueça. 

 

 

4.38 CAÇA – PALAVRAS 

 

https://az779572.vo.msecnd.net/screens-800/fa71d4f0ec784df4b1bfeea146316810 

 

● OBJETIVOS: 

Utilizar os conceitos envolvidos na leitura e na escrita com o intuito de ampliar o 

conhecimento acumulado pelos estudantes. Desenvolver as habilidades de interesses e 

leitura, escrita, concentração e organização espacial, organização perceptiva, percepção 

visual e atenção. 

 

● MATERIAIS: 

Uma caneta e uma tabela de caça-palavras para cada participante. 

● REGRA DO JOGO: 

Procurar as palavras escondidas no meio de várias letras dentro de uma tabela. O tamanho 

da tabela e das letras é organizado pelo professor de acordo com a necessidade individual 

de cada estudante. 

https://az779572.vo.msecnd.net/screens-800/fa71d4f0ec784df4b1bfeea146316810


 
 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

De acordo com a orientação do professor, cada estudante recebe uma tabela com caça- 

palavras e deve procurar as palavras escondidas entre várias letras. As palavras podem 

ser encontradas na posição diagonal, vertical, horizontal e com possibilidades de existir 

palavras escritas de trás para frente em qualquer uma das posições. Será considerada 

tarefa cumprida quando todas as palavras forem encontradas dentro de um tempo 

acordado entre estudantes e professor. 

 

 

4.39 GARRAFAS SENSORIAIS 

 

https://i.pinimg.com/564x/d8/6f/b2/d86fb2189cfe6fd9ea4167f5443992de.jpg 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a coordenação motora.  

Ampliar a percepção auditiva e tátil. 

Identificar e nomear diferentes objetos. 

 

 

4.40 DINÂMICA DO ALFABETO 

● OBJETIVOS: 

Estimular a concentração e a memória. 

https://i.pinimg.com/564x/d8/6f/b2/d86fb2189cfe6fd9ea4167f5443992de.jpg


 
 

● MATERIAL: 

Cartaz com o alfabeto 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O professor disponibilizará na sala de aula um cartaz em tamanho grande com as letras 

do alfabeto em forma de tabela, em um lugar em que todos possam ter boa visualização. 

Em baixo de cada letra do alfabeto estarão disponibilizadas aleatoriamente as letras “d, e, 

j”. A dinâmica será conduzida coletivamente e logo em seguida será individualmente. No 

primeiro momento, inicia-se fazendo coletivamente em voz alta a leitura do cartaz com 

as letras do alfabeto. No segundo momento, os estudantes deverão estar muito atentos à 

leitura. Quando aparecer a letra “d” embaixo da letra que estão lendo em voz alta, 

concomitantemente devem levantar a mão direita; quando aparecer a letra “e” embaixo 

da letra que estão lendo, levantar a mão esquerda; quando aparecer um “j” embaixo da 

letra que estão lendo, levantar concomitantemente as duas mãos. No coletivo e no 

individual, a leitura pode ser feita na sequência horizontal, depois vertical e depois na 

diagonal. 

Para dificultar, podem-se acrescentar outros movimentos, por exemplo: quando aparecer 

a letra “d” embaixo da letra que estão lendo em voz alta, concomitantemente levantar a  

mão direita e o pé direito; quando aparecer um “e” embaixo da letra que estão lendo, 

levantar ao mesmo tempo a mão esquerda e o pé esquerdo; quando aparecer um “j” abaixo 

da letra que estão lendo, levantar concomitantemente as duas mãos e saltar.  

Adaptado pela autora com base em: 

http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2014/08/exercicios-de-

aquecimentotreinar.ht ml Acesso em: 25 de nov. de 2016. 

 

 

 

4.41 JOGO DOS NÚMEROS 

● OBJETIVOS: 

http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2014/08/exercicios-de-aquecimentotreinar.html
http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2014/08/exercicios-de-aquecimentotreinar.html
http://www.dinamicaspassoapasso.com.br/2014/08/exercicios-de-aquecimentotreinar.html


 
 

Estimula: Identificação de numerais, ritmo, habilidades motoras, atenção e socialização. 

● MATERIAIS: 

Cartões com números de 0 a 9 espalhados pelo chão da sala num espaço delimitado. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Solicitar que os estudantes pulam e saltem ao redor dos cartões ao ritmo de uma música. 

Quando parar a música, o professor indica um determinado número e todos deverão parar 

no respectivo número. 

 

 

 

4.42 DESAFIOS COM PALITOS DE FÓSFOROS 

 

http://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.RKNmyv9ekLBWSv4MXlmvwHaFO?pid=ImgDet&rs=1 

http://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.ZxLzOHetiR5gKbJuFQmyPgAAAA?w=214&h=180&c=7&r=0&o=5

&pid=1.7 

● OBJETIVOS:  

Estimula: Coordenação viso-motora fina, movimento de pinça, orientação espacial, 

manipulação de quantidades, concentração da atenção. 

● MATERIAIS: 

Caixa com palitos de fósforo. As laterais foram inutilizadas pela colocação de um durex 

(para evitar que os estudantes possam riscar os fósforos). 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

http://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.RKNmyv9ekLBWSv4MXlmvwHaFO?pid=ImgDet&rs=1
http://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.ZxLzOHetiR5gKbJuFQmyPgAAAA?w=214&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7
http://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.ZxLzOHetiR5gKbJuFQmyPgAAAA?w=214&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7


 
 

Retirar os fósforos da caixa e pedir ao estudante que os guarde, com as cabeças voltadas 

para o mesmo lado. Enfileirar os fósforos na mesa, seguindo determinados critérios (ex. 

três voltados para cima e três voltados para baixo) Fazer figuras com os fósforos. Fazer 

formas geométricas com três, quatro, cinco e seis fósforos. Construir um quadrado dentro 

do outro. Inventar linhas com desenhos variados e reproduzi-las Fazer seqüência de 

fósforos. Fazer contas com os fósforos. 

 

4.43 JOGO DA ASMD (+) (-) (X) (÷) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-72R2tJ8Vm1s/WCdg1E7U7dI/AAAAAAAAZlc/UuYUlv8Q-

eg6BJogDMdiTIUe1t1wx5yogCK4B/s160 0/2.jpg 

● OBJETIVOS: 

Explorar as quatro operações utilizando os resultados da jogada dos três dados; Envolver 

os estudantes em situações-problemas. Desenvolver as habilidades do raciocínio lógico, 

percepção imediata do todo, capacidade de realizar as operações, conceituação e atenção. 

● MATERIAIS: 

Três dados, cinco tampinhas com cores diferentes, uma garrafa pet de 250 ml, pedaços de 

EVA, cola quente, um tabuleiro confeccionado com cartolina (conforme a imagem 

acima). Com uma cartolina de 30 cm x 50 cm será construído um tabuleiro com cinco 

colunas na vertical; cada coluna contém dez quadrados, medindo quatro centímetros cada 

um. Cada coluna na vertical na ordem de baixo para cima será numerada de 1 a 10. Como 

parte da construção do jogo será feito um suporte para a garrafa pet medindo 8 cm x 5 cm 

com EVA. 

https://2.bp.blogspot.com/-72R2tJ8Vm1s/WCdg1E7U7dI/AAAAAAAAZlc/UuYUlv8Q-eg6BJogDMdiTIUe1t1wx5yogCK4B/s160%200/2.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-72R2tJ8Vm1s/WCdg1E7U7dI/AAAAAAAAZlc/UuYUlv8Q-eg6BJogDMdiTIUe1t1wx5yogCK4B/s160%200/2.jpg


 
 

● REGRA DO JOGO: 

Esse jogo envolve as quatro operações. Para avançar no jogo, cada estudante, na sua vez, 

deverá agitar dentro da garrafa pet os três dados, de modo que, com os resultados das 

faces viradas para cima dos dados o estudante poderá fazer duas ou três operações para 

obter o resultado que necessita, podendo, assim, fazer uma subtração, uma adição, uma 

divisão ou uma multiplicação, não é necessária uma ordem das operações, o importante 

é fazer as operações corretas e chegar ao resultado necessário. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Na vertical, em cada coluna, na ordem de baixo para cima serão posicionadas cinco 

tampinhas com cores diferentes, sendo uma tampinha para cada estudante. Faz-se o 

sorteio entre os participantes para decidir quem iniciará a partida do jogo. O primeiro 

estudante coloca os três dados dentro da garrafa pet e agita para obter três números. Os 

três valores sorteados, obrigatoriamente, deverão ser envolvidos na operação e o 

estudante deverá chegar a um resultado da operação matemática, podendo utilizar as 

quatro operações de modo que o resultado seja o primeiro número da sua coluna, que é o 

número 1, caso ele não consiga fazer as operações que resulte o número 1, ele passa a sua 

vez. Na ordem da esquerda para a direita, todos os outros estudantes farão o mesmo 

procedimento. Terminando a primeira rodada, inicia-se a segunda rodada, e nessa rodada 

o resultado das operações deverá ser o número 2. Vence a partida o primeiro estudante 

que avançar todas as casas e chegar ao topo de sua coluna no tabuleiro. Quando o primeiro 

estudante chegar ao topo da sua coluna, ele sai do jogo, e os outros estudantes 

continuaram o jogo até todos chegarem ao topo da coluna. Adaptado pela autora com base 

em: https://www.youtube.com/watch?v=W_ZkMGoGvRkAcesso em: 13 de nov. de 

2016. 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

4.44 JORNAL FALADO 

 

 

https://pt.depositphotos.com/10278352/stock-illustration-reading-paper.html 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a expressão oral, o raciocínio, a cooperação e a socialização. 

● MATERIAL: 

Papel, lápis ou caneta e uma tabela. 

 

● REGRA DO JOGO: 

Os estudantes terão um tempo determinado para elaborar as notícias e um tempo 

determinado para apresentação; a forma de apresentação fica à critério do professor. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Em grupo de dois ou mais, os estudantes pesquisam determinados assuntos estabelecidos 

pelo professor. Em seguida, os estudantes sintetizam os principais temas e  

através de “jornal falado” comunicam essas “notícias” aos outros estudantes de maneira 

clara, correta e adequada. O professor deverá providenciar os assuntos com antecedência 

e controlar o tempo de apresentação de cada grupo. Obs: No final das apresentações, o 

professor fará o comentário do desempenho de cada equipe, ressaltando os pontos 

positivos e sugerindo novas possibilidades para superar os pontos negativos. 

Adaptado pela autora com base em: ALMEIDA, Paulo Nunes de. Dinâmica lúdica: 

técnicas e jogos pedagógicos. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1981. 

https://pt.depositphotos.com/10278352/stock-illustration-reading-paper.html


 
 

4.45 NAVIO PIRATA 

● OBJETIVOS DO JOGO: 

Coordenação motora, atenção e equilíbrio. 

● MATERIAIS: 

Uma ripa de madeira 15 cm de largura por 2m de comprimento, ou pode riscar no chão 

ou marcar com fita crepe. Um livro colocando no meio da ripa. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Pedir que os estudantes andem sobre a prancha, um de cada vez, e passem por cima do 

livro que está no centro, vão até o final da prancha e virem sem cair. Pedir que no caminho 

de volta, pegue o livro e sigam até o final. 

 

 

 

4.46 PEGA-VARETAS 

 

https://www.apae.floripa.br/site/images/Lisiane/16-atividades-03-08-a-07-08/Slide3.jpg 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a percepção visual e espacial, atenção, concentração, memória, coordenação 

visomotora, raciocínio e planejamento; Promover a socialização entre os participantes; 

Maximizar os conceitos envolvidos nas quatro operações através do jogo; Desenvolver 

conceitos de adição e multiplicação com os pontos obtidos pelo jogador. 

● MATERIAIS: 

https://www.apae.floripa.br/site/images/Lisiane/16-atividades-03-08-a-07-08/Slide3.jpg


 
 

Palitos para churrasco, cola quente, EVA, tinta, pincel, apontador e papel cartão. 

● REGRAS DO JOGO: 

Há várias regras para o jogo de pega-varetas. Nesse jogo, adotamos a regra tradicional, 

em que cada participante, na sua vez, levanta uma vareta, só passa sua vez para outro 

participante quando mover outra vareta diferente daquela que tocou para levantar. Vence 

o jogo quem conseguir a maior quantidade de pontos. Valor de cada vareta: 

● Verde: 5 pontos 

● Azul: 10 pontos 

● Amarela: 15 pontos 

● Vermelha: 20 pontos 

● Preta: 50 pontos 

Para o procedimento do jogo, os estudantes seguirão a orientação do professor. Para 

iniciar, todos participantes jogam o dado, e quem conseguir o número maior no dado 

inicia o jogo; o primeiro participante segura todas as varetas na vertical sobre o chão e 

solta. Logo após, escolher uma vareta e com muito cuidado procure retirá-la do jogo, de 

modo que as outras não se movam. O estudante procede jogando até não mover outras 

varetas, caso contrário, passa sua vez e assim sucessivamente. O jogo termina quando 

forem recolhidas todas as varetas, faz-se a contagem dos pontos de acordo com as cores 

das varetas, vence o estudante que obtiver maior número de pontos. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Proporcionar atividades de situações problemas com os resultados obtidos no jogo pega-

varetas pelos estudantes. 

vídeo com passo a passo para a confecção do jogo. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=OZJ_jUhT24w> 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZJ_jUhT24w


 
 

4.47 VAIVÉM 

 

https://meularminhapaz.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Vai-e-vem-de-garrafa-pet-

e1381402634915.jpg 

● OBJETIVOS DO JOGO: 

Coordenação viso-motora e noções de alternância e distância, impulso e desenvolvimento 

muscular. 

● MATERIAIS: 

2 garrafas Pet de 2 litros cada. Dois barbantes de varal - 3 metros de comprimento. Fita 

adesiva. 4 pedaços de madeira ou argolas, para servir como haste para os participantes da 

brincadeira segurarem. Papelão, papel camurça, papéis coloridos, adesivos para decorar, 

tesoura e cola. Amarrar argolas nas quatro extremidades. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O vaivém é um jogo de duplas, em que o estudante segura as extremidades do cordão e 

uma delas dá um impulso abrindo os braços, jogando o objeto para o outro, que repete a 

operação, assim, sucessivamente. 

 

 

4.48 DOMINÓ DE RETALHOS 

 

                 http://educadora-fabi.blogspot.com/2012/04/domino-de-retalhos.html 

https://meularminhapaz.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Vai-e-vem-de-garrafa-pet-e1381402634915.jpg
https://meularminhapaz.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Vai-e-vem-de-garrafa-pet-e1381402634915.jpg
http://educadora-fabi.blogspot.com/2012/04/domino-de-retalhos.html


 
 

● OBJETIVOS: 

Motricidade, coordenação bimanual, discriminação visual de cores, habilidade manual, 

percepção tátil e visual. 

● MATERIAIS: 

Pares quadrados feitos com retalhos de tecidos lisos e estampados, com um botão num 

dos lados e uma casa no outro. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Abotoar as peças que têm as mesmas cores ou os mesmos motivos estampados. Esconder 

as peças soltas em uma caixa de papelão. Cada participante, sem olhar, tira duas peças. 

Se formarem par serão abotoadas, caso contrário, voltam para a caixa. Jogar como 

dominó: distribuir as peças entre os participantes, quem tiver a peça igual, deve abotoá-

la à outra. 

 

 

4.49 MODELOS COM FÓSFOROS 

 

http://acilianesaladerecursos.blogspot.com/2015/09/atividade-com-palitos-de-fosforo.html 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Pensamento, orientação espacial, discriminação visual, atenção e concentração 

e reprodução de modelos. 

● MATERIAIS: 

http://acilianesaladerecursos.blogspot.com/2015/09/atividade-com-palitos-de-fosforo.html


 
 

Papel cartão recortado em cartelas, do tamanho de meia folha de papel ofício. 

Palitos de fósforos colados, formando desenhos, fazendo modelos diferentes em cada 

cartela e deixando sempre espaço livre abaixo, para que o estudante possa fazer a 

reprodução. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Reproduzir os modelos com palitos, observando a posição da cabeça dos palitos dentro 

da figura. 

 

 

 

4.50 ASSEMBLÉIA DE OBJETOS 

● OBJETIVOS: 

Estimula: Memória, atenção, concentração. 

● MATERIAIS: 

Faça uso de uma variedade de objetos, como clipes, lápis, borracha, canetas, etc. Procure 

usar objetos que os estudantes costumam geralmente ter em suas carteiras, ou distribua 

entre eles vários objetos. 

● POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO: 

Pedir aos estudantes que prestem atenção à ordem que você vai dar: “Quero que cada um 

de vocês peguem um lápis, uma caneta e uma borracha (e assim por diante).” 

Pedir aos estudantes que fechem os olhos e se concentrem. Ler para eles uma lista de 

objetos. 

Pedir para que abram os olhos e disponham sobre a carteira os objetos na mesma ordem 

que foi pedido. 

 



 
 

4.51 ENROSCA DAS VOGAIS 

 

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado 

● OBJETIVOS:  

Desenvolver movimentos das mãos, observação, noções de quantidade e pareamento das 

vogais. 

● MATERIAIS: 

Garrafa pet, papelão, caixa de leite, tampinhas e suas bases (leite, pasta de dente), cola e 

caneta hidrocor. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Cortar as garrafas e deixar só a parte da tampa, colar os pedaços de garrafa numa base de 

papelão. Recortar a caixa de leite para servir de pote. Oferecer para o estudante 

desenroscar as tampinhas de garrafa e colocar no pote. Em um pedaço de papelão, com 

as medidas de 20cm por 6,5 cm cole as bases das tampinhas, dentro das bases escreva as 

vogais, escreva as vogais nas tampas. Após, auxilie o estudante a fazer o pareamento das 

vogais, fazendo o movimento de rosquear. 

 

 

4.52 TOCA DO RATINHO 

https://i.pinimg.com/564x/4a/01/a0/4a01a0bd8d636f0bd60d744f6c9f65d6.jpg 

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado
https://i.pinimg.com/564x/4a/01/a0/4a01a0bd8d636f0bd60d744f6c9f65d6.jpg


 
 

● OBJETIVOS DO JOGO: JOGO PARA ESTIMULAR A MATEMÁTICA 

Motricidade fina, percepção visual, relacionar números e suas quantidades, reconheceros 

números e as cores e estimular a contagem oral. 

● MATERIAIS: 

Selecionar uma tampa de caixa grande (+ - 60x40 cm), uma bolinha de gude pequena, 

seis potes de iogurte e pintar três de uma cor e três de outra. Fazer um corte em forma de 

toca, colar as cores alternadas. Colocar os números de um a seis, sendo uma cor para os 

números ímpares e a outra para os pares. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Cada estudante num determinado tempo tenta colocar a bolinha na toca,“chutando-a” com 

os dedos. Cada vez que conseguir, faça os pontos especificados em cada peça. 

 

 

4.53 NÚMERO E NUMERAL COM MASSINHA 

 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a atenção, percepção e coordenação motora. Estabelecer relação número x 

quantidade. Contar e conhecer os números até 10. 

● MATERIAIS: 

Cartelas com números de 1 a 10 plastificados. Massinha de modelar. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/


 
 

O estudante fará bolinhas com a massinha de modelar de acordo com a quantidade 

representada por cada ficha. Fixar a bolinha de massinha na ficha para que fique e não 

caia ao manusear as cartelas. 

 

 

4.54 MASSA DE MODELAR CASEIRA 

 

https://i.ytimg.com/vi/mZb83mCjKO4/maxresdefault.jpg 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é criar formas, objetos e cenários.  

A Massa de Modelar Caseira estimula a criatividade, destreza manual, a força, a 

integração bimanual, os movimentos dissociados dos dedos, a sensibilidade tátil, a 

atenção, a linguagem e a interação social. Pode-se brincar sozinho ou em grupo. 

● MATERIAIS: 

2 xícaras de farinha de trigo; 1/2 xícara de sal; 1 xícara de água; 1 colher de óleo; 1/2 

colher de vinagre; tinta guache ou corante comestível (se quiser colorir). 

Passo a passo 

 1. Coloque todos os ingredientes (menos a tinta ou corante) em uma vasilha e misture 

com as mãos até que a massa fique homogênea (a própria pessoa que irá brincar pode 

amassar).  

2. Separe a massa conforme a quantidade de cores que quiser fazer.  

3. Em cada parte, coloque uma cor de tinta ou o corante para conseguir a cor desejada e 

amasse novamente até incorporá-la à massa.  

https://i.ytimg.com/vi/mZb83mCjKO4/maxresdefault.jpg


 
 

4. Se a massa ficar mole, acrescente um pouco mais de farinha; se ficar dura, pingue um 

pouco de água. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Deixar que o participante solte a imaginação e crie suas esculturas.  

 Observações: 

• Supervisione quando houver a participação de estudantes pequenos que costumam levar 

tudo à boca e opte por corantes ao invés de tinta, evitando risco de intoxicação.  

• Ao terminarem de brincar, guarde as massinhas em um pote ou envolva - as num 

plástico, para não ressecarem. 

 

https://i.pinimg.com/originals/c0/bf/59/c0bf59b33e9ec6c2baf703d8ab0e9d9f.jpg 

https://www.sp.senac.br/image/20180625093931105.jpg 

  

 

4.55 PAREAMENTO DOS DOCES 

 

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado 

● OBJETIVOS: 

https://i.pinimg.com/originals/c0/bf/59/c0bf59b33e9ec6c2baf703d8ab0e9d9f.jpg
https://www.sp.senac.br/image/20180625093931105.jpg
https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado


 
 

Estimular o raciocínio lógico, atenção e concentração, identificar os tipos dos doces, 

reconhecer cores, desenvolver a identificação de letras e palavras, estimular a leitura. 

● MATERIAIS: 

Papelão, caneta hidrocor, tesoura, régua e um recipiente ou cestinha. 

● PREPARANDO O JOGO: 

No papelão desenhar os doces (pirulitos, balas, bombons), pintar com caneta hidrocor e 

recortá-los. Em outro pedaço de papelão recorte as fichas na quantidade de doces que 

fará. Faça a margem nas fichas e desenhe os mesmos doces e pinte-os. Escreva o nome 

do doce em cada ficha. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Coloque na cesta os doces. E numa mesa as fichas. Demonstre primeiro como fazer, 

depois diga que é a vez dele. Pegue o doce na cesta e encontre a sua ficha. Reforce o 

nome, a palavra e a cor do doce. Ao final elogie! 

 

 

4.56 PAREAMENTO ENCAIXE DE OBJETOS 

 

      https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado 

● OBJETIVOS: 

Estimular coordenação motora ampla, bimanual e força manual, transportar objetos, 

identificar e nomear cores/ objetos e conceituar dentro e fora. 

● MATERIAIS : 

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/at-di/desenrosca-atendimento-educacional-especializado


 
 

Caixas de papelão, objetos diversos formatos e coloridos, tesoura, estilete, lápis, fita craft 

e tinta guache. 

● PREPARANDO O JOGO: 

Passe a fita durex nas partes da caixa para esconder as informações. Coloque os objetos 

em cima da caixa e passe o lápis na volta de cada objeto. Depois recorte na marcação. 

Passe a tinta da mesma cor do objeto ao redor da área vazada. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO:  

Coloque os objetos num recipiente. Demonstre como fazer pegando um objeto de cada 

vez e encaixá-lo na cor igual. Depois é a vez da criança! Ajude-se se necessário. Ao final 

elogie! 

 

 

 

 

4.57 CAIXA DE AREIA 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRt4KZ6Ls4xXKvugBAtJYQiIXTbwkFwLvMvzA&usqp=CAU 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é escrever a letra da cartela na areia. A caixa de areia estimula a 

habilidade manual, a preensão, a sensibilidade tátil, a criatividade, a atenção, a imitação, 

a noção de formas e letras, a atenção, a concentração, a memória, a linguagem e a 

interação social. Pode-se brincar sozinho ou em grupo. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRt4KZ6Ls4xXKvugBAtJYQiIXTbwkFwLvMvzA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRt4KZ6Ls4xXKvugBAtJYQiIXTbwkFwLvMvzA&usqp=CAU


 
 

● MATERIAIS: 

Uma caixa de plástico, madeira ou papelão grosso (as laterais não podem ser muito altas); 

Areia limpa; Palito de sorvete ou lápis; Cartões ou bandejas de isopor com letras, números 

ou desenhos. 

Passo a passo  

1. Coloque areia dentro da caixa (cubra o fundo com pelo menos 3 cm de altura de areia).  

2. Use cartões prontos de outros brinquedos (ou faça alguns com papelão, cartolina ou 

isopor). 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Colocar a caixa no chão ou em um local plano onde não corra o risco de virar.  

2. Oferecer palito, lápis ou deixar quem for brincar escrever com o dedo na areia.  

3. Mostrar também cartões com números, letras ou desenhos e pedir que os escreva na 

areia.  

4. Usar o palito deitado para ‘apagar’ os traços, preparando a areia novamente.  

5. O objetivo é soltar a imaginação e traçar livremente na areia, desenvolvendo a 

criatividade. 

Observação:  

• É importante que a brincadeira tenha a supervisão de um adulto. Caso os estudantes 

levem as mãos sujas à boca ou olhos lave com água corrente.  

• Enterre pequenos objetos na areia para serem encontrados.  

• Se a caixa for de plástico, também é possível fazer esculturas na areia. Para isso só é 

preciso uma pequena garrafa com água com furinho na tampa para molhar a areia. 

 

 

 



 
 

4.58 FICHAS: NÚMEROS X QUANTIDADE 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a atenção e percepção. Estabelecer relação número x quantidade. Contar e 

conhecer os números até 10. 

Desenvolver a coordenação motora. 

● MATERIAIS: 

Fichas plastificadas com numerais e figuras. 

Prendedores de roupa de acordo com a quantidade de fichas. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

O estudante pega a ficha, conta as figuras e marca o numeral com o prendedor de roupa. 

 

 

 

 

 

 

https://atividadesdaprofessorabel.blogspot.com/


 
 

4.59 TANGRAM 

 

http://conexoesdocentes11.blogspot.com/2011/11/o-tangram-em-uma-das-suas-

multiplas.html 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver o raciocínio lógico para a resolução de problemas, coordenação motora e 

habilidades na utilização dos materiais a serem utilizados; 

Estimular a participação do estudante em atividades conjuntas para desenvolver a 

capacidade de ouvir e respeitar a criatividade dos colegas, promovendo o intercâmbio de 

ideias como fonte de aprendizagem para um mesmo fim. 

Identificação, comparação, descrição, classificação e representação de figuras 

geométricas planas; Observação das transformações geométricas, através de composição 

e decomposição de figuras planas. 

● MATERIAIS: 

É só imprimir, recortar as 7 peças se caso quiser um papel mais grosso melhor ainda, dá 

para usar como quebra-cabeça e assim melhorar o ensino-aprendizagem, sendo que eles 

sempre podem usar e cada vez formar figuras, imagens diferentes. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Interessante seria apresentar um vídeo que conta o surgimento do tangram. Onde nele 

será exposto as figuras básicas da geometria. O objetivo principal é construir as figuras 

http://conexoesdocentes11.blogspot.com/2011/11/o-tangram-em-uma-das-suas-multiplas.html
http://conexoesdocentes11.blogspot.com/2011/11/o-tangram-em-uma-das-suas-multiplas.html


 
 

sugeridas nas cartas apresentadas. A regra básica do jogo é que cada figura formada deve 

incluir as sete peças sem nunca as sobrepor. Pode também reconstruir o quadrado original 

ou muitas outras figuras geométricas. Use como quebra-cabeça, guarde em uma caixa e 

de para eles jogarem. Outra possibilidade será um jogo com o tangram desenvolvido em 

grupo, no qual a regra básica é que cada figura formada deve incluir as sete peças do 

Tangram. Podendo ser criadas figuras livremente. O grupo que conseguir o maior número 

de figuras, em um determinado tempo, ganha o jogo. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-40iW_MHDVhM/UYUg4Tai-

EI/AAAAAAAAAFs/MiDaAKbQ30Y/s1600/modele-tangram_rezolvare.jpg 

 

 

4.60 JOGO DA VELHA 

 

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/cc-e-sae/jogo-da-velha 

● OBJETIVOS: 

https://1.bp.blogspot.com/-40iW_MHDVhM/UYUg4Tai-EI/AAAAAAAAAFs/MiDaAKbQ30Y/s1600/modele-tangram_rezolvare.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-40iW_MHDVhM/UYUg4Tai-EI/AAAAAAAAAFs/MiDaAKbQ30Y/s1600/modele-tangram_rezolvare.jpg
https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/cc-e-sae/jogo-da-velha


 
 

O objetivo do jogo é completar 3 espaços, com peças iguais, em qualquer direção: 

horizontal, vertical e diagonal. O Jogo da Velha estimula o raciocínio lógico, a preensão, 

a coordenação viso-motora, a atenção, o raciocínio, o planejamento/estratégia e a 

concentração. Pode-se brincar em 2 participantes. 

● MATERIAIS: 

Caixa de ovo ; Tampinha de garrafa pet. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Cada participante deve escolher uma cor e separar suas tampinhas. 

2. Jogando alternadamente, cada participante deverá colocar uma tampinha em uma casa 

vazia, tentando formar uma fileira completa (3 tampinhas) com a sua cor. Esta fileira 

poderá ser na horizontal, na vertical ou na diagonal. 

3. Além de tentar formar sua fileira, o participante também deverá tentar impedir o outro 

participante de formar a sua fileira. 

4. O jogo termina quando um dos participantes conseguir formar uma fileira. 

Dicas:  

Para facilitar a preensão, faça um pequeno furo na tampinha (com estilete ou prego) e 

espete um palito de fósforo ou então faça alças em E.V.A. coladas nas laterais. Para 

participantes com deficiência visual, faça as linhas em relevo (macarrão, barbante ou 

E.V.A.) e diferencie as peças de cada participante com uma textura diferente. 

 

4.61 CAÇA PALAVRAS NA FORMA DE GELO 

http://www.aartedeaprenderbrincando.com/search/label/Jogos%20Silábicos 

http://www.aartedeaprenderbrincando.com/search/label/Jogos%20Silábicos


 
 

● OBJETIVOS DO JOGO: 

Auxilia no processo de alfabetização de estudantes em fase de escrita silábica alfabética. 

● MATERIAIS/POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

4 formas de gelo, 1 base de madeira 40 cm de largura por 25 cm, 10 elásticos e ficha de 

sílabas. Vídeo com passo a passo para confecção do jogo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Pc8WkOenk&feature=emb_logo 

 

 

 

4.62 CAI NÃO CAI 

https://salto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/INFANTIL-I-CAI-NÃO-CAI-HISTÓRIA.pdf 

● OBJETIVOS DO JOGO: 

Atenção, motricidade, percepção visual, noção de cor e quantidade. 

● MATERIAIS: 

2 garrafa plástica descartável, tampinhas de garrafas pet (usamos 12) e varetas.. Pirógrafo, 

ou objeto com ponta que possa ser aquecido. Fazer vários furos com pirógrafo, ou objeto 

com ponta que possa ser aquecido de um lado ao outro da garrafa. Colorir varetas (palitos 

de churrasco) em várias cores. Selecionar material de contagem nas mesmas cores das 

varetas. Para montar o jogo colocam-se as varetas nos furos da garrafa e após, o material 

de contagem. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Pc8WkOenk&feature=emb_logo
https://salto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/INFANTIL-I-CAI-NÃO-CAI-HISTÓRIA.pdf


 
 

Retira uma a uma as varetas sem deixar cair as peças. Pode participar um estudante para 

cada cor de vareta. Cada estudante escolhe uma cor, na sua vez de jogar, só poderá 

movimentar as varetas, tentando não deixar cair as suas contas. 

 

 

4.63 JOGO CONTAR E SOMAR 

 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2018/04/jogo-pedagogico-jogar-contar-e-somar.html 

● OBJETIVOS: 

Estabelecer a relação correspondente do número a quantidade; Ampliar as percepções 

visuais, auditivas e motoras. Identificar os símbolos que representam as 2 operações 

(apresentando conforme o nível de cada estudante). Resolver as 2 operações usando 

material concreto para maior assimilação. Desenvolver raciocínio lógico matemático. 

● MATERIAIS: 

Placa de isopor: 50 x 40 cm. Cola de silicone. E.V.A. 50 X 40 cm. 3 tampa de rasquear 

de iogurte. 1 m de velcro. Tabela de números até 20.  

vídeo com passo a passo para a confecção do jogo e como jogar. 

Disponível em: http://www.aartedeensinareaprender.co... 

 

 

 

 

https://www.aartedeensinareaprender.com/2018/04/jogo-pedagogico-jogar-contar-e-somar.html
http://www.aartedeensinareaprender.co/


 
 

4.64 BILBOQUÊ 

 

https://www.enfoquems.com.br/wp-content/uploads/2020/07/a-527.jpg 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é encaixar a tampinha na cestinha de gargalo. O bilboquê estimula o 

equilíbrio, a coordenação motora, a noção de espaço e tempo, a atenção, a concentração, 

o raciocínio, a previsibilidade e o planejamento. Pode-se brincar com 1 ou mais 

participantes. 

● MATERIAIS: 

Embalagem grande de garrafa pet; Tesoura ou estilete; Fita adesiva ou tinta plástica; 

Tampinha ou bola (pode ser de papel ou de meia); Uma tira de barbante de 

aproximadamente 50 cm. Passo a passo: 

1. Corte o gargalo (parte superior onde fica a tampa) da garrafa pet. 

2. Encape a borda cortada com fita adesiva para proteger as mãos das rebarbas do plástico. 

3. Use a tampinha ou faça uma bolinha de papel amassado (embalado em fita adesiva para 

não desmontar) para fazer a bolinha do bilboquê. 

4. Amarre uma das pontas do barbante na tampinha (ou bolinha) e outra no gargalo da 

garrafa. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Pedir ao participante que segure a embalagem pelo gargalo, com a boca cortada virada 

para cima e jogue a bolinha tentando encaçapar a bola na garrafa. 

 

 

 

 

 

https://www.enfoquems.com.br/wp-content/uploads/2020/07/a-527.jpg


 
 

4.65 TINTA CASEIRA ATÓXICA 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWp3itRZAGwXUCmn-

ZEukNwodBr0851V9yzg&usq%20p=CAU 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é pintar ou desenhar. A Tinta Caseira Atóxica estimula a habilidade 

manual, a preensão, a sensibilidade tátil, a criatividade, a atenção, a noção de cores e de 

formas, a linguagem e a interação social. Pode-se brincar sozinho ou em grupo. 

● MATERIAIS: 

2 xícaras de leite em pó; Água; Corantes comestíveis.Passo a passo 1. Em uma tigela 

coloque o leite em pó e aos poucos vá adicionando água e misturando com um garfo, até 

conseguir uma consistência cremosa (como a tinta guache). 2. Separe em pequenos potes, 

conforme a quantidade de cores que desejar. 3. Adicione a cada pote algumas gotas de 

corante e mexa até conseguir a cor desejada. Oferecer um papel grosso (a umidade poderá 

rasgá-lo se for muito fino). 2. Deixar o participante pintar com os dedos, fazendo 

desenhos, misturando as cores e assim soltar a imaginação e descobrir a magia das cores. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Oferecer um papel grosso (a umidade poderá rasgá-lo se for muito fino). Deixar o 

participante pintar com os dedos, fazendo desenhos, misturando as cores e assim soltar a 

imaginação e descobrir a magia das cores. 

Observação  

A tinta seca rapidamente. Para recuperar a consistência, basta acrescentar algumas 

gotinhas de água e mexer. 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWp3itRZAGwXUCmn-ZEukNwodBr0851V9yzg&usq%20p=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWp3itRZAGwXUCmn-ZEukNwodBr0851V9yzg&usq%20p=CAU


 
 

4.66 JOGO: EXPRESSÕES FACIAIS/SENTIMENTOS 

 

https://pt.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-

recursos-multifuncionais 

● OBJETIVOS: 

Esta atividade, além de prazerosa, permite trabalhar a coordenação motora, criatividade 

e percepção de quantidade. 

● MATERIAIS: 

Carinhas impressas em papel cartolina, tamanho A4, recortadas e plastificadas. Massinha 

de modelar. 

 

 

4.67 TEATRINHO 

 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmKkOn6p_jv4fuWX4G5fRF_SaqJfA8ngaVR

A&usqCAU 

● OBJETIVOS: 

https://pt.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-recursos-multifuncionais
https://pt.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-recursos-multifuncionais
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmKkOn6p_jv4fuWX4G5fRF_SaqJfA8ngaVRA&usqCAU
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O objetivo do jogo é criar um cenário, adereços e personagens. O Teatrinho estimula a 

imaginação, a criatividade, a memória, a atenção, a expressão verbal, a dramatização, a 

sequência lógica de pensamentos e a interação social. Pode-se brincar sozinho ou com 

mais participantes. 

● MATERIAIS: 

Caixa de papelão grande e firme, fita adesiva, estilete, papel colorido ou retalhos, roupas 

diversas, maquiagem e tesoura. 

Passo a passo: 

1. Abra (recorte) um dos cantos da caixa.  

2. Se a caixa for pequena, pode- se unir outra caixa do mesmo tamanho usando fita 

adesiva.  

3. Com cuidadorecorte uma ou duas janelas para formar a abertura do palco.  

4. Faça uma cortina usando papel ou retalho. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Criar histórias com novos personagens ou usar fantoches prontos e histórias já 

conhecidas. 

2. Pode-se juntar várias caixas para formar um cenário. 

3. Estimular que os participantes criem os figurinos dos personagens com roupas 

coloridas, fantasias, maquiagem, perucas, chapéus, sapatos, etc. 

4. Incentivar que o enredo seja criado pelos participantes, assim a brincadeira será mais 

espontânea. 

5. O planejamento e os ensaios devem ser realizados e organizados pelos participantes, 

mas podem receber ajuda de um orientador. 

6. Convidar amigos, familiares e vizinhos para a apresentação. 

 

 



 
 

4.68 TEXTURAS EM FORMA DE BOLAS 

 

https://i.pinimg.com/564x/c7/de/10/c7de10e48dbf258bda0bb577c955f397.jpg 

● OBJETIVOS: 

Desenvolver a coordenação motora fina, através da manipulação de objetos. Desenvolver 

atenção e concentração. 

 

 

4.69 DADO CALENDÁRIO 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é atirar o dado e, de acordo com a informação ou figura que cair, 

trabalhar a noção de tempo. O Dado Calendário estimula a atenção, a concentração, o 

raciocínio, a percepção temporal (o ontem, o hoje, o amanhã, os dias da semana, o mês, 

a temperatura, o clima, as estações, etc.), a discriminação de figuras, letras e números, a 

linguagem, a memória e o raciocínio. Pode-se brincar sozinho ou em dupla. 

● MATERIAIS: 

Papelão; Tesoura ou estilete; Cola; Plástico adesivo ou E.V.A. (para encapar); Papel 

grosso liso ou E.V.A. (para fazer as tiras); Lápis de cor ou canetinha; Fita adesiva dupla 

face ou velcro. 

Passo a passo  

1. Recorte um retângulo em papelão com 61 cm x 47 cm. Faça dobras nas laterais de 15 

cm x 15 cm (veja figura ao lado).  

https://i.pinimg.com/564x/c7/de/10/c7de10e48dbf258bda0bb577c955f397.jpg


 
 

2. Dobre com cuidado o papelão e una as laterais fechando com cola ou fita adesiva, 

formando o cubo (conforme a figura ao lado).  

3. Cubra com E.V.A. ou encape com plástico adesivo.  

4. Recorte 31 quadradinhos de 2 cm x 2 cm de E.V.A. e escreva neles os números dos 

dias do mês.  

5. Recorte 12 tiras de 2 cm x 8 cm para escrever os meses do ano. 

6. Recorte 7 tiras de 2 cm x 10 cm para escrever os dias da semana.  

7. Recorte 4 quadrados de 10cm x 10 cm para desenhar as estações do ano.  

8. Recorte 6 quadrados de 8 cm x 8 cm para desenhar as variáveis do tempo (sol, tempo 

encoberto, garoa, chuva, frio e ventania).  

9. Cole fita dupla face ou velcro atrás de cada desenho, número ou palavra. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Distribuir as palavras e desenhos numa superfície para facilitar a identificação.  

2. Pedir para os participantes colarem nas laterais as características do dia.  

3. Jogar o dado e pedir para o participante falar sobre o que está aparecendo (Ex: quais 

são as características daquela estação do ano, o que ela costuma fazer naquele dia da 

semana, o que vestir quando o tempo está daquele jeito, etc.).  

4. Incentivar os participantes a falarem das características e criarem histórias.  

Dica:  

Para pessoas com deficiência visual, faça relevo com E.V.A., cola plástica ou barbante 

ao redor da imagem, facilitando a percepção. Escreva em braile caso a pessoa já esteja 

familiarizada com o sistema. 

  

 

 



 
 

4.70 PASSA BOLINHA 

               

http://jaquenh.blogspot.com/2011/10/atividades-para-o-dia-das-criancas.html 

● OBJETIVOS: 

Motricidade, concentração da atenção, coordenação viso-motora. 

● MATERIAIS: 

Garrafas de plástico transparente foram retiradas do fundo para poderem ser encaixadas 

uma na outra. Dentro delas foram colocadas Três bolinhas de gude, e no topo das garrafas 

encaixadas as garrafas foram fixadas com durex colorido. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

Sacudir as garrafas de modo que as bolinhas passem pelo gargalo e vão para o fundo da 

última garrafa. Contar quanto tempo leva para conseguir passar as três bolinhas. 

 

 

4.71 JOGO DA VELHA 

                       

https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/cc-e-sae/jogo-da-velha 

http://jaquenh.blogspot.com/2011/10/atividades-para-o-dia-das-criancas.html
https://www.apae.floripa.br/site/conteudos/cc-e-sae/jogo-da-velha


 
 

● OBJETIVOS: 

O objetivo do jogo é completar 3 espaços, com peças iguais, em qualquer direção: 

horizontal, vertical e diagonal. O Jogo da Velha estimula o raciocínio lógico, a preensão, 

a coordenação viso-motora, a atenção, o raciocínio, o planejamento/estratégia e a 

concentração. Pode-se brincar em 2 participantes. 

● MATERIAIS: 

Caixa de ovo ; Tampinha de garrafa pet. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Cada participante deve escolher uma cor e separar suas tampinhas. 

2. Jogando alternadamente, cada participante deverá colocar uma tampinha em uma casa 

vazia, tentando formar uma fileira completa (3 tampinhas) com a sua cor. Esta fileira 

poderá ser na horizontal, na vertical ou na diagonal. 

3. Além de tentar formar sua fileira, o participante também deverá tentar impedir o outro 

participante de formar a sua fileira. 

4. O jogo termina quando um dos participantes conseguir formar uma fileira. 

Dicas: Para facilitar a preensão, faça um pequeno furo na tampinha (com estilete ou 

prego) e espete um palito de fósforo ou então faça alças em E.V.A. coladas nas laterais. 

Para participantes com deficiência visual, faça as linhas em relevo (macarrão, barbante 

ou E.V.A.) e diferencie as peças de cada participante com uma textura diferente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.72 ESCRITA DO NOME COM PREGADORES 

 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/b46ef82207b83d4051a7ea16816a3fd7-

340x340.jpg 

● OBJETIVOS: 

Essa atividade trabalha a motricidade fina, além do conhecimento do próprio nome e das 

letras que o compõem. A foto do estudante atribui um significado especial à atividade. 

Troque o dinossauro por algo de interesse do estudante. Dê preferência para personagens 

do universo infantil e que desperte interesse no estudante. Isso pode fazer com que ele 

desenhe e construa tanto o seu silabário quantos jogos temáticos, o que favorece a 

alfabetização. 

 

 

 

4.73 BOLICHE DE LATAS 

 

https://artesanato.culturamix.com/cursos/passo-a-passo/brinquedo-artesanal-do-jogo-angry-birds 

https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/b46ef82207b83d4051a7ea16816a3fd7-340x340.jpg
https://institutoitard.com.br/wp-content/uploads/2019/07/b46ef82207b83d4051a7ea16816a3fd7-340x340.jpg
https://artesanato.culturamix.com/cursos/passo-a-passo/brinquedo-artesanal-do-jogo-angry-birds


 
 

● OBJETIVOS:  

O objetivo do jogo é arremessar uma bola para atingir os pinos. O Boliche estimula a 

orientação temporal e espacial (direções, tamanho, distância, etc.) e melhora o 

desempenho das estruturas psicomotoras. Pode-se brincar sozinho ou com mais 

participantes. 

● MATERIAIS: 

Bolas de meia feitas com algumas meias juntas, que são enfiadas no fundo de uma meia 

comprida.  

Para arrematar, torcer e desviar o cano da perna da meia vezes, recobrindo a bola para, 

posteriormente, costura-lá.  

Latas vazias, do mesmo tamanho, com números colados. 

● POSSIBILIDADES DE EXPLORAÇÃO: 

1. Organizar os pinos em forma de pirâmide com os números maiores em baixo ou de 

forma triangular horizontal, com os números de forma crescente.  

2. Determinar um ponto onde os participantes deverão fazer os arremessos.  

3. Cada participante deve arremessar a bola 3 vezes, na tentativa de derrubar o maior 

número de pinos.  

4. Ao final dos arremessos devem ser contados os pontos de cada participante.  

5. O desafio do jogo é derrubar o maior número de pinos. 

Observação: Outra opção é usar, ao invés de números, cores. Dê uma pontuação para 

cada cor, por exemplo, o verde vale 10 pontos, o vermelho 20 pontos, amarelo com azul 

30 pontos, etc. 

 

 

 

 



 
 

4.74 JOGO: HORA E MEIA HORA 

 

https://pt.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-

recursos-multifuncionais 

● OBJETIVOS: 

Nesta atividade o estudante trabalha sequência numérica, pares e ímpares, ordem 

crescente e decrescente, vizinhos, hora e meia hora. Os números em E.V.A são colados 

em pequenos círculos com velcro na parte de trás para que o estudante possa manipular 

as peças. 

 

 

5 ALFABETOS 

5.1 Alfabeto Português 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/ssuser858330/materiais-produzidos-adaptados-pela-professora-da-sala-de-recursos-multifuncionais
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5.2 Alfabeto Braille 

 

 

5.3 Alfabeto Dactilológico 

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC1yFuK251TQL1qcNf9XAHdZtah1XrG36DXQ&usqp 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos o quanto é relevante levarmos os nossos estudantes a descoberta e assim, 

construírem novos saberes, dando lhe significado, por meio de jogos e brincadeiras. 

Através de atividades com os jogos, podemos ser facilitadores de novas experiências, 

propiciando através desse recurso e lincando com a vida escolar, social e 

autoconhecimento, um aprendizado qualitativo acompanhado de alegria e satisfação. Um 

ambiente acolhedor, dinâmico e prazerosos, proporciona um ensino-aprendizagem 

enriquecedor. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC1yFuK251TQL1qcNf9XAHdZtah1XrG36DXQ&usqp
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC1yFuK251TQL1qcNf9XAHdZtah1XrG36DXQ&usqp


 
 

Vale salientar que essa aprendizagem vai para além do âmbito educacional, de forma 

lúdica os jogos favorecem a reflexões e compreensões de situações cotidiana que a pessoa 

com deficiência pode apresentar dificuldade na assimilação. Sendo assim, os jogos e 

brincadeiras, quando aplicados de forma lúdica e pensada de modo a atender e sanar 

dúvidas dos estudantes, são facilitadores da aprendizagem. 

 Piaget afirma que os jogos  contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual.  

"O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de 

exercício sensóriomotor e de simbolismo, uma assimilação da 

real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário 

e transformando o real em função das necessidades múltiplas do 

eu. Por isso, os métodos ativos de educação das crianças exigem 

todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim 

de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades 

intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência 

infantil". (Piaget 1976, p.160). 
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8 ANEXOS 

CARTELAS DO JOGO DE BINGO – PÁGINA 43 

 

     

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARTELAS DO JOGO BATALHA NAVAL – PÁGINA 61 

 

http://tse1.mm.bing.net/th/id/OIP.Z-

nLvMWxTvn3BdbF03pA6wHaFJ?pid=ImgDet&rs=1 
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