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APRENDER BRINCANDO 

 

Crianças como aprendizes criativas e engajadas para vida toda 

A Fundação LEGO vê o aprendizado através da brincadeira como algo crucial para o 

desenvolvimento positivo das crianças, independentemente de sua situação. 

Este ato auxilia no processo de promover o impulso e a motivação nas crianças para aprender 

sua capacidade de apresentar ideias e imaginar alternativas, assim como se conectar com outras 

pessoas e seus arredores de maneira positiva. 

 
 

As crianças aprendem brincando  

O aprendizado acontece desde o nascimento. O brincar é um ato cultural por excelência e as 

crianças se desenvolvem no mundo brincando. Você pode se perguntar como as crianças 

desenvolvem habilidades mais complexas e de ordem superior, como criatividade, pensamento 

crítico, colaboração e resolver problemas. 

Brincar é um direito das crianças, através das atividades lúdicas elas 
exploram o seu mundo interior, além de que o brincar pode ter funções lúdicas e educativas 
ambos com valor pedagógico. 
Brincar é criar, imaginar, interagir com o outro. A brincadeira não só desenvolve o lado motor 
da criança, como promove processos de socialização e descoberta do mundo. É na brincadeira 
que os sentimentos, emoções e atitudes irão se manifestar de forma natural, permitindo assim 
um desenvolvimento físico, mental, emocional e social. 
 

O objetivo das atividades do LEGO Braille Bricks é trabalhar simultaneamente em habilidades 

normalmente trabalhadas na escola (habilidades acadêmicas) 0F

1 ou específicas para crianças com 

deficiência visual (habilidades DV). Ambas são essenciais para entender profundamente os 

conceitos e desenvolver uma variedade de habilidades. 
 

As listas completas organizadas em torno das 5 habilidades holísticas podem ser encontradas 
no Apêndice 1. 

 

                                                
1 Identificação: observar, reconhecer, indicar, representar, apontar 
Transformação: ordenar, calcular, medir, classificar, seriar, compor 
Compreensão: avaliar, analisar, criticar, argumentar, explicar, concluir 
O objetivo das atividades do LEGO Braille Bricks é trabalhar, simultaneamente, as habilidades escolares com 
todas as crianças na perspectiva da Educação Inclusiva de forma que todos estejam aptos a se desenvolverem 
conforme as suas necessidades e aptos às ações conjuntamente em mesmo grau de igualdade de participação de 
aprendizagem. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Habilidade Criativa 

Criar ideias, expressá-las e transformá-las em realidade, criando associações, simbolizando ou 

representando ideias e fornecendo experiências significativas aos outros. 

 

Habilidade Física 

Ser fisicamente ativo, entender o movimento e o espaço através da prática de habilidades 

motoras sensoriais, compreensão espacial e nutrir um corpo ativo e saudável. 

A.Habilidade Social 

Colaborar, comunicar e compreender as perspectivas de outras pessoas, compartilhando ideias, 

negociando regras e gerando empatia. 

B.Habilidade Cognitiva 

Concentração, resolução de problemas e pensamento flexível, aprendendo a lidar com tarefas 

complexas e construindo estratégias eficazes para identificar soluções. 

C.Habilidade Afetivo Emocional 

Entender, gerenciar e expressar emoções criando autoconhecimento e lidando com impulsos. 

Permanecer motivado e confiante frente às dificuldades. 

I. FACILITAÇÃO 

A.Modelo Learning Through Play (Aprendizagem por 

Meio da Brincadeira) 

Brincar é poderoso 

Na Fundação LEGO, consideramos a brincadeira como um cenário poderoso de aprendizado. 

Learning Through Play baseia-se em como aprendemos desde o nascimento. Pode incluir 

jogos para memorizar fatos, mas seu potencial real é promover o entendimento das crianças 

sobre conceitos e o domínio de uma variedade de habilidades, permitindo que elas apliquem o 

que aprendem – sobretudo de forma criativa. Ao Aprender Brincando, as crianças têm 

experiências ativamente envolventes, alegres, significativas, frequentes e socialmente 

interativas. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Na prática, essas cinco habilidades fluirão través do trabalho com as competências 

desenvolvidas; cada característica não é necessária o tempo todo, mas, com o tempo, as 

crianças devem estar ativas e absorvidas, sentir momentos de alegria e uma conexão 

profunda, repetir e se envolver com os outros. 

Esse tipo de aprendizado engajado pode acontecer em um amplo espectro de práticas: desde 

brincar por vontade própria e com critérios próprios, a formas mais organizadas de 

brincar, com jogos e instruções. 

 

A criatividade é fundamental 

Para facilitar o Aprender Brincando, a observação dos educadores é absolutamente fundamental: 

ver as crianças como sendo capazes e curiosas, em si mesmo como aprendizes em pé de 

igualdade, o que forma a base para avaliar e adotar uma abordagem facilitadora (em vez de 

direcioná-las). Por sua vez, essa observação e abordagem têm implicações em como os 

educadores: 1) criam atividades. 2) interagem com as crianças. 3) refletem e avaliam a 

disposição e o progresso das crianças. 

Esses três elementos compõem a Play Facilitation Framework da Fundação LEGO. Você pode 

aprender mais sobre a modelo Learning through Play no website da Fundação LEGO. 
 

Engajamento ativo - Aprender Brincando envolve ser engajado ativamente. Imagine uma 

criança totalmente absorvida em uma brincadeira, com um conjunto de peças de construção. Ela 

está imaginando como as peças se encaixam e fica tão imersa que deixa de ouvir o pai chamando 

para jantar. Esse tipo de imersão mental e a capacidade de manter o foco é especialmente 

poderoso no contexto de Aprender Brincando. 
 

Profundo - Profundo é quando uma criança pode relacionar novas experiências a algo que ela 

já conheça. Ao brincar, as crianças frequentemente exploram o que já viram e fizeram, ou notam 

o que os outros estão fazendo, como uma maneira de encontrar algum sentido. Ao fazer isso, 

elas podem expressar e expandir sua compreensão por meio de uma variedade de mídias, 

símbolos e ferramentas. 
 

Alegria - A alegria está na essência da brincadeira - tanto para uma tarefa em si quanto para a 

emoção momentânea de surpresa, da compreensão ou do sucesso por superar os desafios. 

Pesquisas recentes mostram que curiosidade e experiências positivas estão ligadas ao 

aprendizado. Por exemplo, crianças pequenas mostram níveis aumentados de aprendizado após 

um evento surpreendente em comparação com um esperado. 
 

Iteração - De uma criança testando maneiras diferentes de construir uma torre alta com peças, 

a uma criança descobrindo que o ângulo de um escorregador afeta a distância que uma bola de 

https://gallant-varahamihira-21adf9.netlify.app/legofoundation.com


 
 
 
 
 

 

 

 
 

gude atravessa uma sala, iterar - testar possibilidades, revisar hipóteses e descobrir a próxima 

pergunta - leva à aprendizagem profunda.  

Social - A interação social é uma ferramenta poderosa tanto para aprender quanto para brincar. 

Ao comunicar seus pensamentos, entender outras pessoas ao interagir e compartilhar idéias, as 

crianças não apenas podem gostar de estar com pessoas, mas também podem construir 

relacionamentos mais poderosos. 

 

B.Facilitar atividades para crianças com deficiência 

visual 

A inclusão de crianças em atividades de aprendizagem é crucial para o processo de educação e 

formação humana. A adaptação especializada de atividades para indivíduos com deficiência 

visual promove uma educação bem-sucedida. 

Boas dicas de facilitação também se aplicam a atividades lúdicas de aprendizado para uma 

criança com deficiência visual.  

No entanto, baixa visão ou cegueira podem afetar as habilidades sociais de uma criança, já que 

a comunicação não verbal se torna um desafio. A incapacidade de ver gestos ou expressões 

faciais deve ser levada em consideração ao planejar e desenvolver atividades de aprendizagem.  

É importante que uma criança com cegueira ou baixa visão entenda as especificidades da 

brincadeira, ou seja, as características da área de lazer, quem está envolvido e o que cada 

participante está fazendo.  

A assistência de educadores pode ser necessária para promover uma interação social positiva 

entre colegas com e sem visão. 

 

Dicas para facilitar a interação entre crianças com deficiência visual e crianças videntes: 

• Ao falar com crianças, chame-as pelo nome, para garantir que elas entendam que a 

comunicação é direcionada a elas... 

• Chame outras crianças na sala também pelo nome, para que todas as crianças possam 

associar nomes a vozes. 

• Ao se referir aos objetos que você está usando ou falando, descreva detalhes e atributos, como 

forma, peso, textura, tamanho e localização. 

• Frases descritivas e vocabulário espacial promovem a compreensão de posicionamento e 

direção, como em cima, embaixo, atrás… 

• Evite palavras e frases como "aqui" e "lá". Evite apontar para indicar uma direção. 

• Use uma descrição verbal precisa de gestos e atividades, por exemplo: "Coloque a peça na 

bandeja" em vez de "Coloque a peça ali". 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Use naturalmente palavras como "ver" e "olhar". Essas palavras devem fazer parte do 

vocabulário de um aluno com cegueira ou deficiência visual. Eles evocam como todos 

enxergam, que seja através do toque, comparação ou imaginação. 

• Incentive a participação ativa e a comunicação entre todos os membros de grupos. Isso permite 

que a criança com cegueira ou deficiência visual seja tão ativa quanto seus pares e obtenha 

informações não percebidas visualmente. 

• Desenvolver e construir habilidades de comunicação oral para permitir que as crianças 

expressem ideias e experiências. Isso lhes permite fazer e justificar opiniões pessoais, 

hipóteses e escolhas... 

 

C.Dicas de preparação de atividades 

 

Ideias para classificar as peças   

 

 Encontrar a peça certa na caixa pode levar algum tempo e pode não ser uma parte útil da 

atividade de aprendizado.  

 Use um sistema de classificação e preparação para evitar desperdiçar um tempo valioso de 

ensino. Algumas crianças também podem precisar de orientação para separar as peças e 

distingui-las umas das outras. 

 Faça torres alfabéticas de peças em uma placa de base e use-as como um acesso rápido às 

peças classificadas em ordem alfabética 

 Invente um sistema de classificação - por exemplo, use sacolas, caixas ou faça seus próprios 

compartimentos de papelão 

 Classifique por cor, série de 10 letras (A a J, K a T), vogais e consoantes, etc.   

 Faça um kit transportável, por exemplo, usando um fichário. Cole uma placa de base em uma 

folha de plástico perfurada, coloque algumas peças em um estojo perfurado e coloque-os em 

uma pasta 

 Prepare as atividades pré-selecionando as peças relevantes em uma tigela pequena, uma 

caixa, uma bandeja ou uma prancha de base.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Ideias para preparar a prancha de base   

 

 Use placas de armazenamento preparando peças já na posição correta para uma 

determinada atividade em placas de base adicionais  

 Prepare a configuração das placas de base segmentando espaços táteis, por exemplo, com 

fita ou ladrilhos 1x1 - ou use peças clássicas para fazer separações, paredes, caixas, etc. 

 Use outros tamanhos de placas de base LEGO, ou seja, placas de tamanho 4x6, 4x8, 4x12 

 Use uma peça como marcador tátil, por exemplo, no canto superior da prancha de base  

 Os números podem ser usados nas atividades sem sinais numéricos para evitar equações 

muito longas e muitas manipulações físicas. Como alternativa, coloque um sinal numérico no 

canto superior esquerdo da placa de base para indicar atividades numéricas 

 Considere usar uma placa de base grande para ativar um par ou grupo coletivamente, ou 

seja, localizado centralmente com um lado para cada criança. 

 

D.Truques com materiais 

Adicione outros produtos LEGO 

As peças LEGO Braille Bricks são totalmente compatíveis com as peças clássicas de LEGO.  

Seja criativo e misture LEGO Braille Bricks com outras peças LEGO. Monte peças braille 

adicionais, transforme-as em ímãs, adicione marcadores táteis, etc.  

 Use minifiguras LEGO para incentivar brincadeiras, criatividade e narração de histórias 

 Substitua nomes ou objetos frequentes em uma história por vários modelos ou figuras LEGO 

 Use uma peça 2x3 comum para dar um exemplo de uma cela braille1F

2 completa com os 6 

pontos. 

 Use peças 2x4 para ocultar as peças braille e faça um labirinto ou um caminho de palavras a 

seguir 

                                                
2 Espaço retangular onde se produz um símbolo braille. De uma "cela" damos origem a todos os símbolos 
possíveis para representar letras do alfabeto, códigos matemáticos, numerais, sinais de pontuação, simbologia 
química, musical e informática, totalizando 64 combinações. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Cole a fita magnética em uma base plana LEGO e prenda-a na LEGO Braille Bricks para 

poder tocar em superfícies metálicas, como um quadro magnético 

 Use um fio LEGO Technic para conectar duas Peças LEGO Braille para indicar a resposta 

certa  

 Crie Peças LEGO Braille adicionais usando peças 2x4 comuns e adicionando bases 1x1 e 

pinos 1x1. Você precisará de 8 bases/pinos para completar cada peça braille nova  

 

Adicionar objetos 

 Adicione um pequeno marcador tátil 2F

3 na parte inferior da Peça LEGO Braille para ajudar a 

criança a se orientar. É importante escolher algo plano o suficiente para permitir que as peças 

sejam empilhadas corretamente 

 Explique os 6 compartimentos de uma cela braille usando uma caixa de ovos, um molde de 

bolinhos ou uma bandeja de cubos de gelo - considere adicionar ovos falsos de plástico ou 

de madeira e/ou bolas para escrever caracteres em braille  

 Use uma bolsa para esconder as peças ao brincar com colegas videntes 

 Use bambolês para criar uma cela braille gigante e permitir que as crianças se movam 

fisicamente 

 Use massinha de modelar para representar objetos em três dimensões  

 Inclua material para contar histórias 

 Adicione dados táteis3F

4 aos jogos 

 Incorpore jogos de cartas acessíveis 

 

E. Inspire-se  

 Sobre o Aprender Brincando, criatividade e muito mais na base de conhecimento da 

Fundação LEGO.  

                                                
3 Peças marcadas pelos seis pontos da cela braille. A partir desta referência é que se é possível saber a posição 
correta do LEGO Braille Bricks 
4 Dados com marcações em relevo 

https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/
https://www.legofoundation.com/en/learn-how/knowledge-base/


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Em nossas Comunidades de Prática, onde reunimos profissionais para discutir ideias e 

compartilhar aprendizados sobre os conceitos de Learning Through Play oferecidos pela 

Fundação LEGO:  

o Comunidade LEGO Braille Bricks no Facebook 

o Comunidade LEGO Six Bricks no Facebook 

 Em Instruções de áudio LEGO para cegos, para permitir que crianças com cegueira 

construam conjuntos LEGO por conta própria: https://legoaudioinstructions.com/  

 

II. ATIVIDADES 
 

O material didático traz sugestões para se iniciar no LEGO Braille Bricks. Cada atividade pode 

variar no nível de dificuldade de acordo com a motivação da criança e seu nível de conhecimento 

do Braille. Cada criança é única e é importante trabalhar e brincar com as peças em relação ao 

estágio de desenvolvimento da criança. 

As atividades são divididas em: 

• Atividades pré-braille 

• Atividades com Braille  

Nas atividades pré-braille e com braille, é possível trabalhar com várias habilidades que 

incorporem a Educação Inclusiva. 

 

Consulte o Apêndice 2 para todas as 90 páginas de Atividades distribuídas igualmente nos 
seguintes grupos de Atividades. 
 

A. Grupo de atividades pré-braille 

1. Manipulação PRÉ-BRAILLE (PBM) 

Descobrir e se acostumar e se apropriar com as peças, aprender a manusear, montar e colocá-

las na placa de base. 

 

https://www.facebook.com/groups/2093544860690025
https://www.facebook.com/groups/725765130822588
https://legoaudioinstructions.com/


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Decoração de Bolo 

Desenvolver habilidades motoras finas, explorar a placa de base, identificar padrões e usar 

criatividade ao decorar um bolo. 

 Lagarta à Borboleta 

Desenvolver habilidades motoras apuradas4F

5 e reconhecer as relações espaciais graças a 

imaginação e a narrativa sobre uma lagarta. 

 Cobrir as Peças 

Pesquisar a placa de base, identificar relações espaciais simples, manipular e prender peças, de 

acordo com a direção. 

 Alimente uma lagarta 

Desenvolver habilidades motoras apuradas ambidestras, reconhecer noções de alinhamento ao 

alimentar uma lagarta para fazê-la crescer. 

 

 Encontre um Amigo 

Desenvolver organização espacial, padrões gráficos e habilidades motoras apuradas 

ambidestras à procura de amigos. 

 Brincadeira Livre 

Oportunidade de explorar, criar, curtir, jogar e se divertir com o kit de ferramentas LEGO Braille 

bricks. 

 Pinguins Congelados 

Como encaixar peças a uma placa de base através do reconhecimento de relações espaciais e 

reprodução de padrões. 

 Via de Gude 

Reconhecer movimento e noções de alinhamento. Construir uma estrada feita para a navegação 

de bolinhas de gude e brincar. 

 Cada um no seu Quadrado 

Reconhecer formas quadradas em duas dimensões, a diferença entre "dentro" e "fora" e como 

manipular peças. 

 Modelar Formas 

Reconhecer formatos, desenvolver habilidades motoras e uso bilateral das mãos. Criar um 

triângulo com massinha de modelar e decorá-lo com peças. 

 Impressão em Massinha 

Desenvolver força nas mãos e nos dedos, reconhecer relações espaciais através da auto-

expressão em uma atividade artística. 

                                                
5 Refinado, perfeito. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Remoção 

Exercício simples de manuseio para aprender a remover peças de uma placa de base; 

compreender regras e seguir instruções. 

 Salvar as Tartarugas 

Identificar características táteis das peças e controlar as habilidades motoras, ao colocar as 

tartarugas magoadas com os pés no chão. 

 Separar as Peças 

Desenvolver habilidades motoras apuradas ambidestras com exercícios simples de manuseio, 

separando peças e conectando-as. 

 Caça ao Tesouro 

Procurar na praia peças de braille em uma caixa cheia de arroz. Brincadeira livre com colheres, 

xícaras e tesouros enterrados. 

 

 

2. Orientação PRÉ-BRAILLE (PBO) 

Aprender a posicionar as peças na placa de base e lembrar-se de que a orientação delas é 

importante. 

 Macieiras 

Desenvolver força nas mãos e nos dedos e reconhecer relações espaciais. Criar um pomar de 

maçãs na placa de base. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Construir uma Cerca 

Identificar as diferentes orientações da peça; reconhecer obstáculos e resolver problemas ao 

construir uma cerca contornando um jardim. 

 Construir uma Torre Retangular 

Entender uma forma retangular 3D, aprimorar as habilidades motoras apuradas e criar uma 

estratégia para transformar um retângulo em uma torre.  

 Construir uma Torre Quadrada 

Entender uma forma quadrada 3D, aprimorar as habilidades motoras apuradas e criar uma 

estratégia para transformar um quadrado em uma torre. 

 Construir um Muro 

Desenvolver habilidades motoras apuradas, reconhecer relações espaciais e compreender o 

alinhamento de peças para construir um muro. 

 Mantenha o Ritmo 

Reconhecer padrões de peças, aprender a direção da leitura da esquerda para a direita, 

promover a criatividade completando padrões. 

 Escada Fácil 

Explorar as propriedades táteis de uma peça. Diferenciar, manipular e organizar para criar 

degraus suaves de uma escada. 

 Floresta Encantada 

Identificar relações espaciais em uma placa vertical, captar noções de alinhamento e construir 

colunas para criar árvores. 

 Encontre o Pato Louco 

Comparar as diferentes orientações das peças em uma placa de base. Encontrar e manipular o 

pato louco para colocá-lo no lugar certo. 

 De Ponta-Cabeça  

Comparar diferentes letras escritas em Sistema Braille através da exploração tátil. Encontrar a 

peça de ponta-cabeça para colocá-la do lado certo. 

 

 Complete a Estrada 

Aprender a direção de leitura da esquerda para a direita, usar noções de alinhamento para 

concluir e atravessar a estrada feita de peças. 

 Faça o Rio Fluir 

Explorar as propriedades táteis de uma peça para orientá-la. Planejar o alinhamento e montar 

peças para criar um rio que flui. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Estacione o Carro 

Melhorar a compreensão auditiva e a compreensão das relações espaciais. Estacionar o carro 

certo no lugar certo. 

 Trilho do Trem 

Aprender a direção de leitura da esquerda para a direita, noções de alinhamento para completar 

a pista de peças e dirigir o trem.  

 Acima, Acima, Abaixo 

Exploração, diferenciação e organização táteis de peças para reproduzir um padrão de 

comunicação vocal. 

 

 

3. Constelação  PRÉ-BRAILLE (PBC) 

Descobrir a cela braille5F

6 e a disposição dos pinos em duas colunas. Aprender a diferenciar os 

pinos. 

 Estacionamento para 6 Carros 

Executar várias etapas para relacionar e classificar os números de 1 a 6. Estacionar o carro certo 

no lugar certo. 

 Corpo Braille 

Memorizar e integrar a posição dos 6 pontos em uma célula braille. Explorar a imagem corporal 

e fingir ser uma célula braille. 

 Braille Twister 

Aprender a constelação de pontos em uma célula braille usando habilidades motoras brutas, em 

uma atividade física. 

 Dado 

Exploração tátil para encontrar uma peça relacionada à posição dos números 1 a 6, conforme 

indicado pelo lançar do dado 

 Twister de Dedo com Caixa para Ovos 

Desenvolver o uso de um dedo para recriar um padrão através da colocação de um dedo em 

uma caixa de ovos como célula braille. 

 Encontre Peças de 2 Pinos 

Exploração tátil de peças para localizar, comparar, classificar, organizar cada uma, sentindo e 

contando o número de pinos 

                                                
6 Segundo Abreu etl al. Utiliza-se a termo célula ou cela (pg. 27). No Brasil, é mais comum o uso de cela braille. 
ABREU, E. M. A.  et al  Braille !? O que é isso?  São Paulo : Fundação Dorina Nowill para Cegos, 2008 (Série 
Dorina). 
  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Colheita de Flores 

Desenvolver habilidades de rastreamento tátil para identificar diferentes constelação. Escolher 

flores para criar um lindo buquê. 

 Constelação de Bambolês 

Relação dos pontos de 1 a 6 dentro de uma célula braille. Desenvolver espírito de equipe para 

reproduzir pontos em uma célula braille gigante. 

 Identificar Pontos 1, 2, 3 

Identificação dos pontos de 1 a 3 em uma célula braille. Desenvolvimento de exploração tátil de 

pontos em uma peça. 

 Ouça os Pontos 

Identificação vocal dos pontos numerados em uma peça braille para reproduzir padrões em uma 

caixa de ovos como célula Braille.  

 De Bambolê a Bambolê 

Relacionar os números de 1 a 6 ao mover o corpo de um ponto para outro em uma célula braille 

gigante feita de bambolês. 

 Reproduzir com uma Caixa de Ovos 

Memorizar a constelação de pontos e reproduzi-los em uma caixa de ovos como numa célula 

Braille. Controlar e adaptar o comprometimento emocional. 

 Lance o Dado 

Exploração tátil para encontrar uma peça com o mesmo número de pinos designada pelo dado 

rolado em uma partida. 

 Célula Oscilante 

Transformar uma caixa de ovos em uma célula mutável - mostrar a posição dos pontos braille de 

1 a 6 com o dedo. 

 Amigas Gêmeas 

Desenvolver exploração tátil. Entender os conceitos de relacionamentos e padrões espaciais 

procurando uma peça dupla. 
 

 

 

B. Grupo de atividade pré-braille 

1. Caracteres BRAILLE (BC) 

Aprender letras, números, símbolos matemáticos e sinais de pontuação no Sistema Braille e 

saber como lê-los e escrevê-los. 

 Contagem Regressiva 

Identificar e escrever os números de 0 a 9, de maneira progressiva e regressiva em brincadeiras 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

individuais ao construir um foguete. 

 Dominó Cruzado 

Identificar, escrever e representar números pequenos. Analisar e planejar ações estratégicas 

para competir em uma partida de dominó com colegas 

 Números com a Caixa de Ovo 

Escrever um número em braille reproduzindo o padrão numérico das peças em uma caixa de 

ovos como célula braille. 

 Adivinhar a Primeira Letra 

Desenvolver o vocabulário e a compreensão de palavras. Criar novas palavras alterando, 

removendo ou adicionando novas letras 

 Torres de Letras Idênticas 

Reconhecer, nomear e acompanhar letras seguidas. Planejar ações apropriadas para concluir 

as direções e construir torres de letras. 

 Identificar Letras Individuais 

Reconhecer, nomear e acompanhar letras enfileiradas. Encontrar e manipular peças, organizar 

os movimentos das mãos para seguir instruções específicas. 

 Ouvir e Escolher uma Letra 

Explorar, ler, ouvir, compreender e falar os sons das letras em um cenário de brincadeira com 

duas pessoas. 

 Memorizar Cartas  

Entender a organização espacial de uma página. Ler, memorizar e localizar as letras em uma 

placa de base alfabética. 

 Letras Ausentes 

Completar o alfabeto. Encontrar e substituir letras ausentes. Descobrir vários métodos para 

resolver problemas. 

 Número Ausente 

Contar, ler e escrever números; entender seu valor numérico por meio de uma atividade dirigida, 

batendo palmas. 

 Letras Musicais 

Reconhecer as peças das letras e reproduzir seus sons. 

Acompanhar uma linha e cantar um ritmo para corresponder ao padrão encontrado. 

 Escada de Números  

Ler, entender e organizar os números de acordo com a classificação. Criar uma estratégia para 

organizar as peças e construir uma escada. 

 Escolher e Pronunciar 

Rastrear letras em uma placa de base. Vocalizar o seu som; planejar ações apropriadas para 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

identificar as letras correspondentes. 

 Escolha um Número 

Nomear, ler, escrever e representar números. Reconhecer seu valor numérico brincando em 

grupo e batendo palmas. 

 A Arena 

Compreender o conceito de perímetro. Incorporar o desenvolvimento da estratégia e identificar 

etapas para a resolução de problemas. 

 

 

2. Alfabetização BRAILLE (BL) 

Reunir os caracteres peça por peça e brincar com as palavras para desenvolver a capacidade 

de ler e escrever. 

 Trapaça 

Identificar letras em uma brincadeira em dupla para compreender a diferença entre consoantes 

e vogais. Trapaceie para ganhar o jogo! 

 Encontre sua Letra 

Acompanhar as letras alfabéticas em uma placa de base, desenvolver motivação para ler e 

identificar letras específicas. 

 Palavra Escondida 

Desenvolver o vocabulário manipulando peças LEGO Braille Bricks e clássicas em uma atividade 

criativa de construção. 

 Palavras Bambolê 

Escrever e ler palavras reproduzidas em células braille gigantes feitas de bambolês. Um jogo 

projetado para uma atividade física em um grande grupo. 

 Faça uma Obra-Prima 

Desenvolver um interesse em arte para permitir a auto-expressão usando uma variedade de 

mídias artísticas.  

 Escolher Letras, Montar Palavras 

Desenvolver o vocabulário e a compreensão de palavras. Organizar letras para criar e escrever 

palavras. 

 Joguinho de Palavras 

Desenvolver o vocabulário e a compreensão de palavras. Criar novas palavras alterando, 

removendo ou adicionando novas letras. 

 Leia a Sílaba  

Entender como as letras combinadas criam sílabas e sons novos. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 A Palavra Mais Longa 

Desenvolver o vocabulário e a compreensão de palavras. Organizar as letras para criar e 

escrever a palavra mais longa possível. 

 Letras Maiúsculas 

Identificar substantivos próprios e a importância de usar uma peça de letra maiúscula. 

 Torres de Vogais e Consoantes 

Classificar letras por categoria: vogal ou consoante. Planejar ações apropriadas para concluir as 

direções e construir torres de letras. 

 Que Animal É Esse? 

Desenvolver a leitura e a escrita usando habilidades auditivas em uma brincadeira imaginativa 

em dupla. 

 Qual Letra Está Faltando? 

Escrever palavras. Desenvolver o vocabulário e a compreensão de palavras através da 

identificação e substituição de letras ausentes. 

 Misturar Palavras 

Aumentar o vocabulário. Criar combinações de letras para formar palavras. Comunicar, discutir 

e comparar criações. 

 Palavras e Espaços 

Desenvolver o conceito de deixar espaços entre as palavras identificando e separando palavras. 

 

 

3. Numeracia6 F

7 BRAILLE (BN) 

Reunir personagens, brincar com números e desenvolver a capacidade de entender matemática 

e geometria básicas. 

 Retângulo de Números de 3 Dígitos 

Aumentar a compreensão e colocar o valor dos números de 3 dígitos rastreando blocos nas 

formações de linhas, colunas e diagonais. 

 Classificar Números de 3 Dígitos 

Comparar números de 3 dígitos para determinar o maior e o menor. Criar estratégia para 

manipular e organizar peças. 

 Adicionar, Subtrair, Multiplicar7F

8 

Melhorar operações matemáticas; completar os cálculos com as peças numéricas "0" a "9"; 

planejar e realizar várias operações. 

                                                
7 Também usada como Etnomatemática ou Educação Matemática. 
8 No caso, temos um trabalho com operações matemáticas sendo desenvolvidas dentro das habilidades de cada criança. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Batalha 

Identificação em relação ao valor de uma peça de número. Comparar as peças para determinar 

o valor numérico e a classificação. 

 Bingo 

Identificar números em braille, melhorar as habilidades de comunicação verbal e não verbal em 

um cenário de brincadeira social. 

 Desenhando com Pontos 

Reconhecimento tátil dos pontos em uma peça braille. Organizar e participar de um plano de 

uma atividade de desenho criativo. 

 Par ou Ímpar 

Reconhecer números pares e ímpares. Planejar ações apropriadas para realizar direções e gerar 

um número. 

 Cerca 

Modelar relações geométricas com peças em uma placa de base. Planejar e construir uma cerca 

em torno de vacas. 

 Retângulos Mágicos 

Reconhecer e entender as relações geométricas; desenvolver a eficiência em matemática. 

Encontre o número mágico! 

 Símbolos Matemáticos 

Reconhecer peças braille para sinais. Aplicar regras de operação matemática em uma atividade 

de tentativa e erro, com a mente aberta. 

 Criação de Números 

Reconhecer o valor do posicionamento. Manipular e combinar peças braille em uma placa de 

base para criar a maior quantidade possível de números.   

 Mural dos Números 

Classificar números por categoria: par ou ímpar. Entender e seguir as regras para desmontar 

uma parede construída com peças de números. 

 10 Perfeito 

Praticar e melhorar as habilidades de memorizar, observar e adicionar em uma atividade 

multimídia. Compreender e seguir as regras. 

 Leia o Número 

Melhorar o conhecimento sobre números de 2 dígitos. Manipular e combinar peças braille em 

uma placa de base e criar novos números. 

 Código Secreto 

Implementar uma estratégia de várias etapas, projetada para gerar perguntas apropriadas e 

adivinhar um número secreto de 3 dígitos. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

III. COGNITIVO - ACADÊMICO 
 

 Descobrir o princípio alfabético  

o Reconhecer e nomear a maioria das letras do alfabeto 

 Descobrir a função da palavra escrita 

o Começar a produzir material escrito e descobrir como funciona  

o Solicitar revisão 

o Fazer sugestões de correções para se aproximar da forma escrita (sintaxe, 

vocabulário, concordância de tempos) 

o Participar da escrita de certas palavras 

o Usar o vocabulário para nomear as unidades do idioma: palavra, letra, sílaba, som, 

oração, texto, linha, letra maiúscula 

o Identificar «palavras familiares», primeiro nome, usando comprimento, sabendo que 

corresponde ao comprimento de sua declaração oral 

o Identificar as letras e sua ordem e, dependendo da letra, seu valor sonoro 

 Reconhecer palavras cada vez mais facilmente 

o Aplicar conhecimentos e habilidades fônicos como o caminho para decodificar 

palavras  

o Responder rapidamente com o som correto a grafemas (letras ou grupos de letras) 

o Aplicar um conhecimento crescente de palavras raízes, prefixos e sufixos (etimologia 

e morfologia), tanto para ler em voz alta quanto para entender o significado de novas 

palavras   

o Ler mais palavras incomuns, observando as correspondências incomuns entre 

ortografia e som e onde elas ocorrem na palavra 

o Ler com precisão misturando sons em palavras desconhecidas 

o Ler palavras com mais de uma sílaba 

o Ler a maioria das palavras com rapidez e precisão, sem sons e misturas evidentes, 

quando elas são encontradas com frequência  

 Enriquecer o léxico, adquirir ortografia gramatical e lexical  

o Soletrar homófonos adicionais, palavras que geralmente são digitadas incorretamente 

(palavras que contenham vários fonemas, palavras comuns com escrita inusitada, dias 

da semana, nomear letras do alfabeto, usando nomes de letras para distinguir grafias 

alternativas do mesmo som, aprendendo a soletrar palavras comuns com escrita 

inusitada) 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Desenvolver a compreensão de conceitos como: deixar espaços entre as palavras, 

unir palavras e cláusulas de junção, aprender a pontuação correta, incluindo pontos 

finais, letras maiúsculas, pontos de exclamação, pontos de interrogação e vírgulas 

o Copiar e escrever, de memória, palavras e frases simples 

o Escrever, sendo ditado, expressões conhecidas 

 Nomear, ler, escrever e representar números  

 Usar números para apresentar uma classificação, uma posição  

o Criar um conjunto idêntico ao conjunto pedido proposto  

o Colocar um elemento sabendo seu lugar e respeitando a direção do percurso (primeiro, 

segundo...)  

o Agrupar por pontos comuns ou separar por diferenças 

o Reconhecer o valor do local de cada dígito em um número de quatro dígitos (milhares, 

centenas, dezenas e unitários) 

o Usar o vocabulário matemático para descrever a posição, a direção e o movimento, 

incluindo o movimento em linha reta e distinguindo a rotação em curva e em ângulos 

retos, para viradas de um quarto, meio e três quartos  

 Construir o número para expressar quantidades  

o Ordenar e organizar combinações de objetos matemáticos em padrões e sequências 

o Estimar quantidades aproximadas (muito/pouco...) 

o Usar números para representar quantidades 

o Utilizar correspondência termo a termo para comparar 

o Produzir uma coleção idêntica do mesmo número  

o Comparar coleções organizadas de maneira diferente no espaço para encontrar 

aquelas equipotentes (com o mesmo cardinal), determinar aquelas que possuem mais 

ou menos elementos que uma determinada coleção  

o Identificar e representar números usando objetos e representações pictóricas, 

incluindo linha numérica, e usar linguagem como: igual a, mais que, menos que 

(menos), maior, menor… 

 Estabilizar o conhecimento de números pequenos  

o Contar até dez  

o Dar, mostrar, pegar uma quantidade solicitada de elementos  

o Criar uma coleção contando 

o Dado um número, identificar um a mais e um a menos  

o Verbalizar a decomposição do número, por exemplo "5 é 3 e 2" 

o Associar o número escrito, a constelações de dados, configurações de dedos, cartões 

de ponto correspondentes a uma quantidade contada (até 10) 

 Usar números para contar, organizar, localizar, comparar 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Contar, ler e escrever até 100, 1000, de maneira progressiva ou regressiva, 

começando com 0 ou 1, ou de qualquer número, em múltiplos de dois, cinco e dez; 

contagem de maneira regressiva e progressiva em décimos; reconhecer que décimos 

surgem da divisão de um objeto em 10 partes iguais 

o Comparar e encomendar números; usar os sinais <,> e =, arredondar qualquer número 

para os 10, 100 ou 1000 mais próximos; contagem inversa (incluindo números 

negativos; números com até duas casas decimais) 

o Multiplicar e dividir mentalmente (multiplicando por 0 e 1; dividindo por 1) 

o Nomear, ler, escrever, representar números inteiros 

o Produzir e usar várias representações de frações simples e números decimais  

o Usar e representar números inteiros grandes, frações simples, números decimais para 

contar, ordenar, localizar, comparar 

o Reconhecer, encontrar e nomear a metade como uma de duas partes iguais de um 

objeto, formato ou quantidade (o mesmo para um quarto) 

o Reconhecer, encontrar, nomear e escrever frações (um terço, metade...) 

 Calcular com números 

o Ler, escrever e interpretar declarações matemáticas envolvendo adição (+), subtração 

(-) e igualdade (=); usando métodos formais escritos de adição e subtração em coluna 

o Adicionar e subtrair números com até 3 dígitos  

o Reconhecer números pares e ímpares  

o Multiplicar números de dois e três dígitos por um número de um dígito  

o Usar a tabuada para multiplicar e dividir   

o Escrever operações usando os sinais de multiplicação (×), divisão (÷) e de igualdade 

(=)  

o Calcular com números inteiros e decimais 

 Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de comprimentos, meio, 

simetria 

 Resolver problemas 

o Participar de uma abordagem, observar, questionar, manipular, experimentar, fazer 

hipóteses, utilizando ferramentas ou procedimentos matemáticos familiares 

o Reconhecer e distinguir problemas que exigem adições, multiplicações, compartilhar 

ou agrupar, proporcionalidade 

o Coletar e organizar as informações necessárias para resolver problemas de uma 

variedade de mídias: textos, tabelas, diagramas, gráficos, desenhos 

o Testar, experimentar várias faixas de resolução; verificar a plausibilidade dos 

resultados 

o Resolver problemas que exigem a organização de vários dados ou a construção de 

uma abordagem que combine etapas de raciocínio (adição e subtração, problemas 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

com números ausentes, uso de fatos numéricos, valor da posição, envolver 

multiplicação e divisão, uso de materiais, conjuntos, adições repetidas; uso de frações 

simples, números inteiros, decimais) 

o Antecipar o resultado de uma manipulação, cálculo ou medição  

o Resolver problemas envolvendo quantidades (geométricas, físicas, econômicas: 

comprimentos, massas, capacidades, durações, preços) usando números inteiros e 

decimais 

 Praticar abordagens científicas e tecnológicas  

o Formalizar parte da pesquisa em forma escrita ou oral 

o Utilizar ferramentas e métodos apropriados 

o Estabelecer o elo entre a medição realizada, as unidades e as ferramentas utilizadas 

o Manter um registro escrito ou digital de pesquisas, observações e experimentos 

realizados 

o Configurar inquéritos práticos simples, testes comparativos e justos 

o Relatar observações, experiências, hipóteses, conclusões usando um vocabulário 

preciso 

o Mobilizar ferramentas digitais  

o Reunir, registrar, classificar e apresentar dados de várias maneiras para responder a 

perguntas 

 Contar, expressar, analisar 

o Explicar o processo de fazer, brincar  

o Explicar como operar em uma situação realista: indicando algumas palavras-chave 

que descrevem a ação 

o Interpretar um sucesso/fracasso, explicando as causas ou consequências de uma 

atividade, o uso de uma ferramenta 

o Prever um procedimento de implementação 

 

IV. COGNITIVO - VI 
 

 Reconhecer conceitos temporais: agora, mais tarde, rápido, lento, antes, depois, durante, 

passado, futuro, próximo, terminado... 

 Reconhecer partes do corpo, conceitos posicionais 

o Nomear partes do corpo 

o Tocar em partes complexas do corpo, mediante solicitação 

o Virar para encarar um objeto/pessoa, mediante solicitação 

 Reconhecer relações espaciais, conceitos posicionais 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o ligado, desligado, dentro, fora, frente, atrás, esquerda, direita, cima, baixo, acima, 

abaixo, em frente, atrás, em cima, embaixo, próximo a, ao lado, através, meio, centro, 

entre, aqui, ali, debaixo, sobre, de ponta-cabeça, lado direito para cima, primeiro, 

último, juntos, separados, para frente, para trás, para os lados, em linha reta  

o Entender o significado de aberto, fechado, inclinado/diagonal, próximo (em uma 

sequência), cantos, arestas, curvas 

 Reconhecer conceitos e relacionamentos de tamanho 

o comprimento, largura, altura 

o grande, pequeno, grosso, magro, largo, estreito, longo, baixo, alto, gordo 

 Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 2 dimensões 

 Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 3 dimensões 

 Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de pontos 

o Identificar a posição espacial dos pontos em uma célula braille 

o Identificar o número de um ponto específico em uma célula braille 

 Relacionar os pontos de 1 a 6 com os dedos e as posições chave do braille para digitar com 

uma máquina de escrever ou computador com teclado braille 

 Aprender a acompanhar com os dedos: 

o uma linha de pontos da esquerda para a direita 

o sequências de pontos 

o uma linha escrita no Sistema Braille e localizar a próxima linha, usando as duas mãos 

separadamente 

o frases em braille quando lidas em voz alta 

 Desenvolver exploração tátil  

o Explorar uma página com informações escritas no Sistema Braille pelo toque: 

pesquisar com as duas mãos uma página com uma estratégia tátil lógica - de cima 

para baixo e de um lado para o outro 

o Localizar a primeira linha da escrita braille em uma página 

o Retornar do final da linha elevada para o início e para a próxima linha 

o Localizar um nome escrito pelo Sistema Braille 

 Desenvolver identificação tátil 

o Início/fim/intervalos em uma linha braille 

o Formatos em braille, iguais ou diferentes 

o Espaços em uma linha de grupos de símbolos em braille com um ou mais espaços 

entre eles 

 Usar mãos e dedos na leitura em braille 

o Usar as duas mãos para rastrear braille, da esquerda para a direita 

o Usar o dedo indicador como dedo principal 

o Usar o dedo mindinho para detectar o final de uma linha 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Identificar os caracteres em braille 

o Letras (braille não contraído) 

o Sinais de pontuação 

o Dígitos 0-9 

o Sinais matemáticos 

 Aplicar regras para contrações em braille, pontuação e sinais matemáticos 

 

V. CRIATIVO - ACADÊMICO 
 

 Fazer o som de uma letra e contar as sílabas fônicas de uma palavra 

 Encontrar palavras para produzir novas rimas e assonâncias 

 Executar operações em letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, localizar, 

substituir 

 Usar a linguagem falada para desenvolver a compreensão através da especulação, hipótese, 

imaginação e exploração de idéias 

 Participar espontaneamente na exploração gratuita e depois guiada de diferentes ferramentas 

e diferentes mídias 

 Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e criar novos 

 Explicar o resultado de uma produção 

 Transformar em palavras procedimentos em trocas entre pares 

 Descrever uma organização produzida ou observada 

 Expressar-se em uma produção  

 Adaptar um projeto de acordo com restrições e público-alvo 

 Reproduzir e interpretar um modelo melódico e rítmico 

 Imaginar representações gráficas para organizar uma sucessão de sons e eventos sonoros 

  

VI. CRIATIVO - VI  
 

 Expressar-se através de artesanato, obras de arte 

o Explorar várias atividades de artesanato 

o Experimentar uma variedade de mídias artísticas para criar obras de arte originais 

 Expressar-se através da música 

o Explorar sons vocais 

o Fazer sons com instrumentos de percussão simples 

o Cantar músicas simples 

o Cantar sozinho, com um parceiro e em pequenos grupos 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 

 Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras pessoas 

 Recontar ou criar histórias simples 

 Ler como uma atividade de lazer 

 Escrever como uma atividade de lazer 

 Organizar objetos brincando 

o Criar e participar de atividades e dramatizações criativas (apresentar esquetes, usar 

fantoches) 

o Brincar com vários brinquedos manuais diferentes 

o Simular se envolver em ações e atividades comuns relacionadas a si mesmo 

o Usar um brinquedo parecido com um objeto "real" para representar esse objeto 

o Brincar em várias sequências familiares de 'faz de conta' 

o Simular sentimentos ao brincar 

 Inventar uma variedade de atividades com um conjunto de objetos 

 Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado  

 Participar de brincadeiras criativas com outras pessoas 

 

VII. EMOCIONAL - ACADÊMICO 
 

 Desenvolver motivação para ler por prazer 

o Incentivar-se a vincular o que é lido à própria experiência 

 Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura 

o Discutir os significados das palavras, vincular novos significados aos já conhecidos 

o Reconhecer e unir frases previsíveis, discutir palavras e frases favoritas 

 Identificar emoções e sentimentos 

 Expressar emoções e sentimentos de uma maneira socialmente aceitável 

 Reconhecer o valor próprio  

 Ouvir e simpatizar 

 Compartilhar regras, papéis e responsabilidades 

 Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para ter sucesso em ações 

simples 

 Saber o propósito da atividade 

 Implementar um projeto artístico 

 Desenvolver um interesse em arte, obras de arte 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

VIII. EMOCIONAL - VI  
 

 Compreender regras  

 Expressar vários sentimentos e emoções de maneira adequada à causa, cenário e gravidade 
da situação 

 Identificar consequências de comportamentos em interações sociais 

 Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 

 Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 

 Indicar consciência das próprias habilidades e limitações visuais 

 Discutir gostos e desgostos pessoais 

 Seguir um comportamento cortês 
o Responder a alguém que está iniciando uma conversa  
o Usar cortesia convencional  
o Pedir desculpas a outras pessoas quando for apropriado  
o Apresentar-se aos outros e/ou pessoas uns aos outros  
o Interromper um falante de maneira socialmente aceitável quando necessário  
o Elogiar outras pessoas  
o Identificar comportamentos socialmente aceitáveis e inaceitáveis 

 

IX. FÍSICO - ACADÊMICO 
 

 Nomear relações espaciais 

o Usar frases espaciais, especialmente aquelas baseadas em oposições: sobre/abaixo, 

dentro/fora, próximo/longe de… 

 Nomear relações lógicas  

 Adotar uma postura confortável 

 Descobrir a "organização espacial de uma página" 

o Ter pontos de referência na página 

o Encontrar uma maneira de percorrer uma página (ir da esquerda para a direita e 

manter o alinhamento) 

 4.3 Usar vocabulário apropriado: superior e inferior, esquerda e direita… 

 Ler cada letra, combinar várias letras, produzir uma série de letras idênticas 

 Reconhecer situações reais que podem ser modeladas por relações geométricas 

(alinhamento, paralelismo, perpendicularidade, simetria)  

 Usar e produzir representações de sólidos e situações espaciais 

 Listar, enumerar os elementos característicos de formas, objetos... 

 

 Usar e produzir representações de localização 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Construir marcos espaciais: encontrar a direção, orientar e localizar-se em um espaço 

geográfico 

o Usar os oito pontos de uma bússola 

o Localizar objetos ou pessoas em relação um com outro ou a outros pontos de 

referência 

 Participar de uma atividade ao longo do tempo e explorar diferentes possibilidades, usando 

objetos manipulados 

o Construir uma construção, copiar de um modelo de referência, manipulado ou 

observado  

o Manusear com cuidado 

o Realizar montagens cada vez mais complexas 

 Compreender regras coletivas 

o Atingir, através de ações paralelas, um objetivo ou efeito comum 

o Fazer parte de uma determinada equipe e desempenhar diferentes papéis 

complementares 

 Jogar jogos competitivos 

o Localizar-se em um espaço opondo-se a um projeto de adversários ou de equipes, 

desempenhando simultaneamente um papel antagônico 

 Comparar desempenhos anteriores e atuais para demonstrar melhorias e alcançar os 

melhores resultados pessoais 

 Desenvolver habilidades motoras e desenvolver uma linguagem corporal 

o Adaptar habilidades motoras a várias situações 

o Adquirir técnicas específicas para melhorar a eficiência 

o Desenvolver uma mecânica corporal ativa  

 Aprender através da ação, observação, análise da ação pessoal e ao observar uma atividade  

o Métodos e ferramentas apropriados para aprender 

o Aprender por tentativa e erro, causa e efeito  

o Aprender a planejar previamente ações 

o Repetir um gesto para estabilização e eficácia 

 

 

X. FÍSICO - VI 
 

 Melhorar as habilidades de compreensão auditiva  

o Reconhecer o significado literal: entender conversas, histórias 

o Compreender o vocabulário 

o Identificar a ideia principal 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Resumir o conteúdo 

o Fazer inferências/encerramento auditivo: preencher os espaços em branco, interpretar 

o que é dito  

o Analisar/determinar o ponto de vista de um falante 

o Analisar o raciocínio de um palestrante ou tirar conclusões 

 Melhorar as habilidades de consciência auditiva 

o Detectar o som, compreender que o som existe e responder a estímulos sonoros 

o Localizar a fonte sonora: em frente/atrás, esquerda/direita, perto/longe, em relação ao 

próprio corpo  

o Isolar sons/palavras/frases entre sons ambientais 

 Melhorar as habilidades de discriminação auditiva 

o Detectar diferenças entre sons no ambiente  

o Diferenciar aspectos da fala que não são fonemas: frequência, intensidade, duração, 

afinação e prosódia geral (som alto, suave, silencioso, tom alto, tom baixo) 

o Diferenciar sons em palavras (sílabas) 

 Melhorar as habilidades de memória auditiva 

o Reter imediatamente informações auditivas  

o Reter informações auditivas com um atraso  

 Localizar objetos pelo tato  

o Encontrar objetos aleatoriamente 

o Se esticar efetivamente para tocar objetos 

o Procurar intencionalmente um objeto 

 Manipular, fazer um movimento intencional com um objeto 

 Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um objeto 

(movendo as mãos ou movendo o objeto) 

o Movimento lateral (textura) 

o Pressão (dureza) 

o Contato estático (temperatura) 

o Suspensão não suportada (peso) 

o Delimitação (volume global da forma) 

o Seguir contorno (forma global/forma exata) 

 Reconhecer e discriminar o TAMANHO pelo toque 

o Demonstrar a discriminação tátil do tamanho (por exemplo, largo/reduzido, 

grande/pequeno, médio, grosso/fino, amplo/estreito) 

o Comparar tamanhos 

o Corresponder por tamanho 

o Definir por tamanhos 

 Reconhecer e discriminar FORMAS pelo toque 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Discriminar entre formas 3D 

o Identificar formas (por exemplo, redondo/círculo, quadrado, triângulo, retângulo, oval). 

o Combinar formas (3D ou 2D) 

o Definir por forma 

o Reconhecer e interpretar formas em relevo com tato sólido, contornos de objetos, 

linhas elevadas, símbolos elevados 

 Reconhecer e discriminar LINHAS ELEVADAS pelo toque  

o Corresponder as formas de linhas elevadas 

o Identificar formas de linhas elevadas 

o Combinar objetos/formas/ângulos individualmente 

o Classificar objetos/formas semelhantes 

o Replicar um padrão de objetos/formas em um espaço definido 

 Comparar - descobrir semelhanças, diferenças e preferências: classificar e combinar  

 Organizar: encontrar objetos em seu lugar de costume; devolvê-los ao seu lugar de costume; 

classificar ou categorizar por posicionamento, função, atributo; reunir materiais para uma 

tarefa 

 Desenvolver o ato de agarrar e soltar 

 Desenvolver flexibilidade do punho: movimento rotativo, de flexão e extensão  

 Desenvolver isolamento dos dedos: usar dedo por dedo 

 Desenvolver o uso bilateral das mãos 

 Desenvolver força nas mãos e dedos 

 Desenvolver habilidades de rastreamento tátil 

o Usar as duas mãos para rastrear uma linha contínua em uma página 

o Manter o rastreamento ao longo de uma linha de braille 

o Usar as duas mãos para rastrear linhas quebradas em uma página e identificar o 

espaço entre as linhas 

o Rastrear palavras em uma página, localizando espaços entre as palavras 

o Realocar as mãos para o início da próxima linha 

o Localizar a primeira palavra ou letra em uma linha 

o Contar o número de palavras ou letras em uma linha 

o Identificar qual palavra ou letra é diferente/igual 

o Localizar, ler uma linha 

o Localizar, ler um número definido de palavra ou letra em uma linha (ou seja, quarta 

palavra na linha 2) 

 Coordenar várias habilidades motoras em uma atividade 

o Iniciar e parar o movimento locomotor mediante solicitação  

o Seguir uma variedade de instruções envolvendo mover o corpo com os pés em um só 

lugar (dobrar-se para o lado, agachar-se) 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

o Brincar com vários brinquedos e equipamentos diferentes para atividades motoras 

brutas 

o Correr distâncias curtas 

o Usar blocos ou outros objetos para construir construções. 

o Correr e virar, começando e parando sob pedido 

o Executar manobras locomotivas simples e de queda 

o Executar habilidades básicas com bola 

o Demonstrar conhecimento das regras e vocabulário técnico de jogos e esportes  

o Jogar uma variedade de jogos físicos e esportes 

o Demonstrar habilidades para atividades físicas desafiadoras 

 Reconhecer movimentos: ir, começar, parar, rápido, lento, empurrar, puxar, rabiscar, 

desenhar, traçar, contorcer, fechar, abrir, deslizar, rolar (enrolar), dobrar, segurar, inserir, 

colocar (botar), montar, alcançar, sentar, apertar, virar, desmontar, seguir  

 Identificar a relação espacial dentro de uma célula braille, uma linha, uma página  

o Localizar o que está acima, abaixo, 

o Localizar esquerda, direita, meio, canto, 

o Localizar números de página 

o Localizar o primeiro, o último número designado de linha (ou seja, o quarto da parte 

superior), o começo/fim da linha 

 

 

XI. SOCIAL - ACADÊMICO 
 

 Ouvir e responder adequadamente a adultos e colegas 

o Adaptar as posturas do interlocutor/ouvinte: aceitar turnos, esperar para falar 

o Considerar a audiência no sistema de enunciação (eu, você, ele, vocês, nós...) 

o Manter a atenção e participar ativamente de conversas colaborativas, mantendo o 

tópico e iniciando e respondendo aos comentários 

 Articular e justificar respostas, argumentos e opiniões 

o Participar da regulação do progresso do grupo através de fórmulas como "Já falamos 

que... » 

o Fazer perguntas relevantes para ampliar a compreensão e o conhecimento 

o Obter, manter e monitorar o interesse do(s) ouvinte(s)  

o Considerar e avaliar diferentes pontos de vista, atendendo e aproveitando as 

contribuições de outros 

o Ponto de vista nuançado, levando em consideração a opinião dos outros 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Participar de discussões, apresentações, performances, dramatizações, improvisações e 

debates 

o Falar de forma audível e fluente 

o Gradualmente, usar vocabulário e/ou classificações apropriadas para descrever uma 

situação, apresentar um argumento  

 Ler em voz alta 

 Distinguir interesses pessoais de coletivos 

 Cooperar e compartilhar  

o Organizar o trabalho em grupo para desenvolver uma tarefa comum e/ou produção 

coletiva e disponibilizar habilidades e conhecimentos próprios para outras pessoas  

o Trabalhar juntos para facilitar a aprendizagem individual 

o Envolver-se na realização de um projeto coletivo (turma, escola, projeto da cidade)  

 Respeitar, aceitar e apreciar as diferenças dos outros 

o Sentir-se parte de uma comunidade 

o Cuidar de si e dos outros 

 Compreender, respeitar e aplicar regras e regulamentos 

 

 

XII. SOCIAL - VI 
 

 Utilizar uma ampla variedade de comportamentos não verbais para melhorar a comunicação 

 Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 

 Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 

alternativas 

 Participar de um jogo, brincar de faz de conta, jogo verbal com colegas 

 Participar com outros alunos em papéis de liderança e seguidor 

 Seguir as regras em jogos liderados por adultos, revezar 

 Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 

 Solicitar e aceitar ajuda de outras pessoas, recorrer a colegas  

 Negociar com outras pessoas para resolver problemas 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Decoração de Bolo 

 

10 min    1 participante 
 
 

    
 
Vamos brincar! 
1. Imaginar que a placa de base é um bolo gigante e precisa ser decorada. 
2. Imaginar que todas as peças são lascas de chocolate. 
3. Colocar todos as peças na placa de base, onde quiser, mas não permitir que elas se toquem! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Cozinhar um bolo de verdade e adicionar decorações (envie-nos um pedaço!). 

• Pedir à criança para explorar a placa de base para garantir que as peças sejam colocados por 
toda a placa. 

• Incentivar a exploração manual das mãos; a coordenação deve ser estimulada e desenvolvida 
para as habilidades de leitura em braille. 

 
Possíveis variações 

• Usar uma placa de base menor que possa ser segurada em uma mão, se necessário. 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Realizar a atividade com colegas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e construir uma linguagem corporal: adquirir 
técnicas específicas para melhorar a eficiência 

• COGNITIVA - Explorar uma página  

• EMOCIONAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos  

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas  

 
Você sabia? 

• A alegria está na essência da brincadeira - tanto para uma tarefa em si quanto para a emoção 
momentânea de surpresa, de compreender ou do sucesso em superar os desafios. 

 

 

Lagarta à Borboleta 
 

10 min    1 participante 
 

       
 
Vamos brincar! 

1. Explorar a placa de base para encontrar as 4 lagartas. 
2. Ajudá-las a se transformar em borboletas adicionando 2 asas da tigela: uma de cada lado do 

corpo. 
3. Imaginar e contar a história dessas lagartas. O que houve? O que está acontecendo? 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 12 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Anexar 4 peças verticais à placa de base em locais aleatórios, deixando espaço suficiente entre 
elas para botar asas. 
 
Dicas para facilitar 

• A criança pode encontrar várias maneiras de colocar as asas: isso é ótimo! A criatividade deve 
ser incentivada. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Pedir à criança que imite uma borboleta e mova suas asas. 

• Incentivar a criança a expressar sentimentos e emoções com perguntas abertas. 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Adicionar asas maiores para fazer borboletas maiores. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e desenvolver uma linguagem corporal 

• CRIATIVA - Usar a linguagem falada para desenvolver a compreensão através da especulação, 
hipótese, imaginação e exploração de idéias  

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais  

• EMOCIONAL - Expressar vários sentimentos e emoções de maneira adequada à causa, 
cenário e gravidade da situação 

• SOCIAL - Participar de uma brincadeira, brincar de faz de conta, brincadeira verbal em grupo 
 
Você sabia? 

• A leitura tátil requer boas habilidades em explorar; portanto, a exploração tátil de uma página 
deve ser incentivada e estimulada. 

• As experiências lúdicas oferecem um espaço seguro para as crianças experimentarem e 
correrem riscos, onde possuem um senso de controle e dirigem suas próprias atividades. 

 

 

Cobrir as Peças 
 

5 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Explorar a placa de base. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

2. Sempre que encontrar uma peça na placa de base, colocar uma de suas peças em cima dela, 
para construir uma pequena torre. 

Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar 5 peças em qualquer lugar da placa de base, garantindo que elas não se toquem. 
Colocar as outras 5 peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar e mostrar diferentes relações espaciais, como em cima, embaixo… Explicar usando 
as mãos da criança (por exemplo, esconder uma peça debaixo da mão, em cima dela...). 

• Incentivar a criança a usar as duas mãos. 
 
Possíveis variações 

• Sugerir torres mais altas. 

• Mudar o número de peças iniciais. 

• Brincadeira livre: adicione uma mini figura LEGO para brincar! 
 
As crianças desenvolverão os seguintes atributos de linguagem: 

• FÍSICA - Nomear relações espaciais 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• Os jogos de construção são uma excelente maneira de desenvolver uma forte representação 
mental do espaço.  

• Aprender é ir além da memorização do conteúdo acadêmico, ao reforçar que as crianças 
precisam desenvolver uma variedade de habilidades. Uma abordagem holística que também 
inclua suas habilidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e criativas é essencial.  

 
 
Alimente uma lagarta 

10 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

      
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça da tigela para ser uma lagarta. 
2. Alimentar a lagarta anexando outra peça da tigela para fazê-la crescer! 
3. Aumentar a lagarta com mais peças. 
 
Como preparar 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela  
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Mostrar como conectar 2 peças: os pinos de uma peça devem encaixar na parte oca de outra 
peça. 

• Pegar 2 peças, alinhá-las com os dedos das duas mãos, encaixá-las, pressionar. 

• Fornecer um exemplo de uma lagarta, se necessário. 

• Permitir que a criança sinta seus dedos enquanto estiver construindo uma lagarta. 

• Perguntar à criança “Qual tamanho você acha que sua lagarta pode ter?”. 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Brincadeira em par: revezando-se, cada criança acrescenta uma peça à lagarta; cada criança 
cria seu próprio animal. 

• Juntos, eles começam a fazer animais engraçados! 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA: 

• Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de comprimentos, 
metade, simetria 

• Reconhecer relações espaciais: ligado, desligado, cima, baixo, acima, abaixo, superior, 
inferior, na frente… 

• FÍSICA: 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Desenvolver habilidades motoras e construir uma linguagem corporal: adaptar 
habilidades motoras a várias situações, adquirir técnicas específicas para melhorar a 
eficiência 

• Desenvolver o uso bilateral das mãos 
 
Você sabia? 

• Essa atividade ajuda a desenvolver a autorregularão: aprendendo a avaliar e usar a força 
necessária para apertar as peças, mantendo a flexibilidade para alinhá-las.  

• Aprender brincando ocorre quando a atividade é vivenciada como sendo alegre, ajudando as 
crianças a encontrar significado no que estão fazendo ou aprendendo, envolver pensamento 
ativo, engajado e consciente, assim como pensamento iterativo (experimentação, teste de 
hipóteses etc.) e de interação social. 

 

 

Encontre um Amigo 

 

10 min    1 participante 
 

    
 
Vamos brincar! 

1. Encontrar as cinco pessoas solitárias na placa de base. 
2. Encontrar um amigo na tigela para elas. 
3. Colocar um amigo no lado direito de cada pessoa. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Fazer uma linha horizontal com 5 peças verticais na placa de base. Começar pelo canto superior 
esquerdo e deixar 4 espaços entre cada uma das peças. 
Colocar as outras 5 peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Fica mais fácil diferenciar o lado esquerdo do direito ao colocar a primeira peça no canto 
superior esquerdo e pedindo para que adicionem um amigo a essa peça. 

• Incentivar a exploração manual das mãos; a coordenação deve ser estimulada e desenvolvida 
para as habilidades de leitura em braille. 

• Perguntar "Como você reconhece a direita e a esquerda?". 

• Perguntar "Você pode tornar essa atividade mais divertida?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Mudar o posicionamento do amigo: ou seja, abaixo, em cima, preencher os espaços em 
branco… 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Descobrir a "organização espacial de uma página"  

• FÍSICA - Localizar objetos pelo toque: procurar intencionalmente um objeto 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e criar novos 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 
 
Você sabia? 

• A aquisição da lateralidade é fundamental para a criança com deficiência visual, no que tange 
ao desenvolvimento de atividades amplas, bem como para execução de atividades dirigidas 
(como é o caso da preparação para a alfabetização).  

• A internalização da lateralidade irá conferir para atividades amplas as noções básicas de 
direção (esquerda, direita) que contribuirá para percepção e localização do corpo no espaço, 
noções de frente/atrás, entre outras que são pré-requisitos para aprendizagem de orientação e 
mobilidade, por exemplo. 

• Para aprendizagem do Sistema Braille é de suma importância a aquisição e internalização da 
lateralidade, bem como de dominância lateral, pois será por intermédio do tato e de seu 
refinamento (coordenação motora fina) que a criança passa a explorar o ambiente, os objetos, 
os relevos, as texturas, que por intermédio do processo de aprendizagem culminará para as 
prontidões básicas para aprendizagem do Sistema Braille. 

• A aquisição da lateralidade para criança com deficiência visual deve ser estimulada e 
incentivada por meio de atividades específicas e não pode ser adiada. 

•  Para aprender o Sistema Braille, esse conceito deve ser entendido, conhecido e integrado pela 
criança. 

• Experiências lúdicas nos primeiros anos de vida promovem a aquisição de habilidades críticas 
de aprendizado necessárias ao longo da vida. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Brincadeira Livre 

 

15 min    1 participante 
 

 
 
Vamos brincar! 

1. Vamos ter uma brincadeira livre com todo o kit de ferramentas! 

 
Como preparar 

• 1 kit de ferramentas 
 
Dicas para facilitar 

• Observar, ouvir e reconhecer as crianças durante o jogo. 

• Fornecer inspiração, apoio e incentivo. 

• Sugerir novas experiências e desafios se a brincadeira livre se tornar repetitiva. 
 
Possíveis variações 

• Jogo entre pares: compartilhar o kit de ferramentas para cooperar, colaborar, criar em conjunto. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Resolver problemas: antecipar o resultado de uma manipulação, cálculo ou 
medição 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 

• FÍSICA - Manipular, fazer um movimento intencional com um objeto 

• EMOCIONAL - Expressar emoções e sentimentos de uma maneira socialmente aceitável 

• SOCIAL - Distinguir interesses pessoais de coletivos 
Você sabia? 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• A brincadeira livre costuma ser fisicamente ativa, bem divertida e significativa para as crianças. 

• A brincadeira livre está ligada a funções executivas, autorregularão, habilidades sociais, 
autoestima, saúde e bem-estar. 

• As crianças estabelecem objetivos próprios na peça, seguindo seus interesses. Elas 
geralmente são muito ativas: explorando, perguntando "e se", reinventando ideias e criando 
novos significados. 

 

 

Pinguins Congelados 
 

10 min    1 participante 
 

    
 
Vamos brincar! 
1. Os 5 pinguins congelados na placa de base precisam de um amigo para mantê-los aquecidos. 
2. Colocar um pinguim na tigela do lado direito, ao lado de cada pinguim congelado. Isso 

aquecerá o amigo! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Faça uma coluna com 5 peças na placa de base: comece no canto superior esquerdo com uma 
peça, deixe 3 espaços, coloque uma segunda peça embaixo, deixe outros 3 espaços, coloque a 
terceira peça e assim por diante… A quinta peça estará no canto inferior esquerdo. 
Colocar as outras 5 peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar a criança a usar as duas mãos. 

• Pedir à criança que explique como elas determinam a diferença entre o lado esquerdo do direito 
da peça. 

• Perguntar "Você pode tornar essa atividade mais divertida?". 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Possíveis variações 

• Começar com mais de 5 peças na placa de base. 

• Adicionar mais de um pinguim e perguntar qual é o mais quente. 

• Colocar as peças iniciais aleatoriamente sobre a placa de base, para que a criança possa 
adicionar pinguins à esquerda, superior ou inferior da peça inicial. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• FÍSICA - Localizar objetos pelo toque: procurar intencionalmente um objeto 

• SOCIAL - Distinguir interesses pessoais de coletivos 
 
Você sabia? 

• Para uma criança cega, a aquisição da lateralidade pode ser adiada. Para aprender braille, 
esse conceito deve ser entendido, conhecido e integrado pela criança. 

• Para que as crianças progridam, as práticas de aprendizagem precoce devem começar do nível 
onde estão e desafiá-las a ir além. 

 

 

Via de Gude 
 

10 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Explorar a placa de base para encontrar as margens da estrada que está sendo construída. 
2. Terminar a construção da estrada usando as peças da tigela. 
3. Deixar a bolinha de gude rolar com segurança pela estrada, do começo ao fim. 
4. Tenha uma sessão de brincadeira livre! 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 16 ou mais peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar uma peça na horizontal no canto superior esquerdo da placa de base e mais uma 2 
espaços abaixo. 
Colocar as outras peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Qual o caminho da sua estrada?". 

• Perguntar "O que tá acontecendo ali? 
 
Possíveis variações 

• Usar uma bolinha de gude com outro tamanho ou qualquer bolinha: adaptar o espaço entre as 
margens da estrada. 

• Estender a estrada e crie curvas. 

• Brincadeira em par: construir juntos. 
 

As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de 
comprimentos, meio, simetria 

• CRIATIVA - Organizar objetos em jogo: brincar com vários brinquedos manuais 

• Desenvolver dedos isoladamente: usar dedo por dedo  

• FÍSICA - Reconhecer movimentos: vá, comece, pare… 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas  

 
Você sabia? 

• Brincar oferece às crianças a oportunidade de desenvolver habilidades, de aprender, de 
resolver problemas e de desenvolver relacionamentos saudáveis.  

• As habilidades espaciais nos permitem imaginar objetos em nossas mentes, girá-los ou 
manipulá-los e conduzi-los. 

 

 
Cada um no seu Quadrado 

 

5 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Procurar por um quadrado na placa de base. 
2. Colocar uma peça da tigela dentro de cada quadrado. 
3. Não deixar a peça tocar as paredes do quadrado! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 33 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Na placa de base, construir o primeiro quadrado na borda superior esquerda: começar da 
esquerda para a direita com 3 peças horizontais, adicionando 2 peças verticais abaixo de cada 
extremidade. Completar o quadrado adicionando uma linha horizontal inferior de 3 peças. 
Adicionar mais 2 quadrados em qualquer lugar da placa de base. 
Colocar as 3 peças restantes em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar a criança a usar as duas mãos. 

• Certificar-se de que a criança entenda a diferença entre dentro e fora do quadrado. 

• Incentivar a criança a imaginar cenários diferentes: ou seja, esses três cães estão cansados. 
Ajude cada um deles a encontrar uma casinha de cachorro. 

• Aprofundar o reconhecimento de formas básicas, primeiro em 3 dimensões e então em 2 
dimensões, com LEGO em uma placa de base.  

 
Possíveis variações 

• Mudar o número de quadrados. 

• Colocar mais de uma peça em cada quadrado… 

• Construir quadrados e retângulos e escolher em qual forma colocar a peça. 
 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Descobrir a "organização espacial de uma página" 
   Repetir um gesto para estabilização e eficácia 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 
   Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 2 dimensões 
 
Você sabia? 

• As experiências lúdicas ajudam as crianças a desenvolver habilidades úteis a elas, a suas 
comunidades e a sociedade por toda a vida.  

• As experiências lúdicas nos primeiros anos permitem adquirir as habilidades críticas para 
aprender ao longo da vida. 

 

 

Modelar Formas 
  

15 min    1 participante 
 

     
 
 
Vamos brincar! 
I. Enrolar a massa em uma corda. 
II. Dobrar a corda para fazer um triângulo. 
III. Alinhar as peças em cima do triângulo da massa de modelar. 
 
Como preparar 

• Peças aleatórios do kit braille  

• Massinha de modelar 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Que outras coisas parecem com um triângulo?". 

• Perguntar "Que outras formas você pode fazer?". 
 
 
Possíveis variações 

• Alterar forma: círculo, retângulo, hexágono…  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Fazer formas sólidas, não apenas o contorno e cobri-los com peças. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 2 dimensões 

• CRIATIVA - Participar espontaneamente em uma exploração livre e depois guiada de diferentes 
ferramentas e mídias 

• FÍSICA - Desenvolver o uso bilateral das mãos 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas  
 
Você sabia? 

• Massinha de modelar permite a criação de mais formas com diagonais e curvas. 

• As experiências lúdicas oferecem um espaço seguro para as crianças experimentarem e 
correrem riscos, onde possuem um senso de controle e conduzem suas próprias atividades. 

 

 

Impressão em Massinha 
 

20 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

I. Rolar e alisar a bola de massinha em um disco com cerca de cinco centímetros de diâmetro. 
II. Escolher e colocar peças suficientes para fazer uma linha ao longo do disco.  
III. Pressioná-las na massinha para criar um céu acima e um oceano abaixo. 
IV. Escolher outra peça, sentir seu pino e usá-la para fazer alguns pássaros no céu e vários 

peixes no oceano. 
V. Explorar delicadamente a massinha para descobrir as impressões dos animais na sua 

imagem! 
VI. Adicionar mais detalhes! 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Como preparar 

• 10 peças com letra "A" 

• Massinha de modelar 

• 1 tigela 
Colocar as 10 peças com letra “A” na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Por que você acha que tem mais peixes do que pássaros?". 

• Perguntar "Conte-me sobre sua imagem?". 

• Perguntar “Que outros tipos de imagens/animais você consegue fazer?”. 
 
Possíveis variações 

• Preparar o disco antecipadamente com ou sem a linha de separação. 

• Fazer a linha de separação apenas com impressões LEGO. 

• Mudar a letra. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• CRIATIVA - Expressar-se através de artesanato, arte: explorar várias atividades de artesanato 

• FÍSICA - Desenvolver força nas mãos e dedos 

• EMOCIONAL - Realizar um projeto artístico 

• SOCIAL - Distinguir interesses pessoais de coletivos 
 
Você sabia? 

• A vantagem de usar a massinha para introduzir peças de LEGO Braille pode simplificar o 
desafio de manipular e prender peças juntas.  

 
 

Remoção 
 

5 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

     
 
Vamos brincar! 
1. Explorar a placa de base. 
2. Retirar as peças da placa de base e colocá-los na tigela. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 8 peças aleatórias 
Colocar as 8 peças verticais em uma linha horizontal, na placa de base, começando pelo canto 
superior esquerdo. Deixar 2 espaços entre cada peça. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Como podemos tornar essa atividade mais divertida?". 

• Perguntar "Você pode me explicar como conseguiu soltar as peças?". 

• Perguntar "Como você pode ter certeza de que não tem mais peças sobrando?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar o tamanho da placa de base. 

• Colocar as peças aleatoriamente em toda a placa de base. 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Remover a primeira peça com a mão direita, a segunda com a mão esquerda… 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Participar espontaneamente em uma exploração livre e depois guiada de diferentes 
ferramentas e mídias 

• FÍSICA - Descobrir a "organização espacial de uma página" 
- Ter pontos de referência na página 
- Encontrar uma maneira de percorrer uma página (ir da esquerda para a 

direita e manter o alinhamento) 
- Usar o vocabulário apropriado: superior e inferior, esquerda e direita… 

  - Desenvolver o pegar e soltar 

•EMOCIONAL - Entender regras 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Você sabia? 

• Adquirir o hábito de explorar a placa de base da esquerda para a direita e de cima para baixo 
facilita a aquisição de instruções de leitura e escrita.  

• Para que as crianças progridam, as práticas de aprendizagem precoce devem começar do nível 
onde estão e desafiá-las a ir além. 

 

 

Salve as Tartarugas! 

 

5 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 
1. Ajude as tartarugas a se levantarem! (o lado das peças com os pinos é a concha delas). 
2. Escolher uma tartaruga. 
3. Encontrar a concha da tartaruga com os pinos. 
4. Colocar a tartaruga na mesa, com os pinos voltados para cima. 
5. Vamos brincar com suas tartarugas! 
 
Como preparar 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Pedir à criança que sinta a diferença entre a parte superior (com pinos) e a parte inferior (com 
entradas) da peça e que ela explique a diferença. 

• Instruir a criança a deixar o dedo indicador sobre os pinos, para identificar a localização, 
enquanto coloca a peça na mesa. 

 
Possíveis variações 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Substituir as peças LEGO Braille por uma DUPLO - os pinos e as entradas são maiores e mais 
fáceis de sentir. 

• Substituir as peças LEGO Braille por LEGO regulares - mais pinos para sentir. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Nomear relações espaciais: usar frases espaciais, especialmente aquelas baseadas 
em oposições: sobre/abaixo, dentro/fora, perto de/longe de… 

• Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um objeto 
(movendo as mãos ou movendo o objeto) 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• COGNITIVA - Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 2 dimensões 
 
Você sabia? 

• Estudos mostram que um elemento elevado é mais facilmente detectado do que um que é 
recuado. 

• As habilidades espaciais nos permitem imaginar, girar, manipular e navegar objetos dentro de 
nossas mentes. 

• As atividades são significativas quando integram as experiências e os conhecimentos dos 
alunos em casa e na escola. Isso permite vocalizar as experiências e o histórico do aluno e 
torna o aprendizado significativo e culturalmente relevante para eles.  

 

 

Separar as Peças 

 

5 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Pegar um par de peças. 
2. Separá-las. 
3. Colocá-las em outra tigela. 
 
Como preparar 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• 10 peças aleatórias 

• 2 tigelas 
Montar 5 pilhas de 2 peças e colocá-las em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar “Como você separou as peças?”, “Mostre-me onde você pode sentir a linha de 
separação entre as peças”. 

• Se a criança estiver com dificuldades, coloque as mãos dela nas suas enquanto você separa 
as duas peças, para que ela sinta seus movimentos. 

• Sugira criar uma história para tornar essa atividade mais divertida.  
 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de peças conectadas: mais pares ou mais do que 2 peças presas. 

• Utilizar apenas uma tigela: a criança terá que procurar por pares em uma tigela com peças 
individuais. 

• Usar um cronômetro: por exemplo, marque o tempo e veja quantas peças a criança consegue 
separar em 1 minuto. 

• Brincadeira em dupla: todo mundo tem uma tigela vazia na frente de si. A criança precisa tentar 
conseguir o maior número possível de peças individuais, pegando pares da tigela 
compartilhada, separando-as e enchendo a própria tigela. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e construir uma linguagem corporal: adquirir 
técnicas específicas para melhorar a eficiência 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• COGNITIVA - Reconhecer conceitos e as relações de tamanho 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado 

• SOCIAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 
 
Você sabia? 

• É mais fácil separar as peças do que prendê-las. É preciso encaixar cada peça ao montá-las; 
movimentos específicos coordenados das mãos manipulam, ajustam e finalmente prendem as 
peças. A separação requer uma atividade motora mais simples, segurar as peças e puxar com 
as mãos.  

• Brincar oferece às crianças a oportunidade de desenvolver habilidades, de aprender, de 
resolver problemas e de desenvolver relacionamentos saudáveis. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Para que as crianças progridam, os educadores precisam começar pelo nível delas e desafiá-
las a ir mais longe. Nenhuma prática por si só pode fazer isso, mas um espectro de práticas 
envolventes, sim. 

 

 

 

Caça ao Tesouro 

 

30 min    1 participante 
 

      
 
Vamos brincar! 
1. Procurar na praia 10 tesouros enterrados na areia. 
2. Colocar cada tesouro, um de cada vez, na tigela. 
3. Brincar na praia com xícaras e colheres: enchendo, despejando, vazando e transferindo. 
4. Esconder os tesouros novamente para o próximo caçador de tesouros. 
 
Como preparar 

• 10 peças aleatórias 

• 1 tigela 

• 1 caixa grande cheia de areia, arroz, sêmola, …  

• Copos e colheres 
Esconder as 10 peças na caixa. 
 
Dicas para facilitar 

• Escolher um preenchimento apropriado para a caixa, sem umidade: algumas texturas são mais 
agradáveis que outras. 

• Oferecer luvas para quem tem aversão ao toque. 

• Garantir que compreendam como encher, despejar, vazar e transferir antes da brincadeira livre. 
 
Possíveis variações 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Mudar o tipo ou a quantidade de material de preenchimento. 

• Mudar a quantidade de tesouros. 

• Adicionar outros tipos de peças e/ou objetos e considerar apenas os LEGO Braille Bricks como 
tesouros. 

• Brincadeira: as crianças partilham a caixa e cooperam para encontrar os tesouros, ou um 
esconde e o outro encontra... 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 3 dimensões 

• CRIATIVA - Inventar uma variedade de atividades com um conjunto de objetos 

• FÍSICA - Encontrar objetos aleatoriamente, estender a mão para tocar objetos, procurar 
intencionalmente um objeto  

• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 

• SOCIAL - Compreender, respeitar e aplicar regras e regulamentos 
 
Você sabia? 

• Muitas crianças com deficiência visual têm aversão ao toque, uma possível dificuldade em tocar 
em materiais úmidos, molhados ou oleosos ou materiais que deixem resíduos nas mãos.  

• As experiências lúdicas são valiosas na educação infantil, já que as crianças as vêem como 
sendo bem motivadoras, graças a sua curiosidade e entusiasmo interior, elas se esforçam mais, 
persistem por mais tempo e pensam mais profundamente. 

 

 

 

Macieiras 

 

10 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

1. Escolher uma peça como macieira, da tigela. 
2. Procurar os pinos na peça: são as maçãs! A parte lisa da peça é o tronco. 
3. Anexar a macieira à placa de base. Verificar se a sua árvore não está de cabeça para baixo! 
4. Plantar o máximo de árvores que puder para fazer um pomar! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 Peças da letra “G” 

• 1 tigela 
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 
 

• Incentivar e apresentar a exploração tátil da peça. Identificar o espaço plano como a parte 

inferior da peça e explicar a orientação da peça braille: espaço na parte inferior, pinos na 

parte superior! 

 
Possíveis variações 

• Escolher outras peças LEGO Braille, não apenas a "G". 

• Pré-plantar macieiras na placa de base. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• CRIATIVA - Expressar-se através de artesanato, arte: explorar várias atividades de artesanato 

• FÍSICA - Desenvolver força nas mãos e dedos 

• EMOCIONAL - Realizar um projeto artístico 

• SOCIAL - Distinguir interesses pessoais de coletivos 
 
Você sabia? 

• Facilitar a aprendizagem das crianças é diferente de pensar em ensinar como "entregar 
conteúdo", porque o objetivo é que as crianças compreendam conceitos e desenvolvam uma 
variedade de habilidades que possam aplicar. 

 

 

 

Construir uma Cerca 

10 min    1 participante 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

     
Vamos brincar! 
1. Escolher peças para construir uma cerca fina ao redor do jardim. 
2. Construir ao redor do jardim, ou seja, ao longo das bordas... 
 
Como preparar  

• 1 placa de base 

• 30 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar 2 peças na placa de base: verticalmente, no canto superior esquerdo, para iniciar uma 
coluna vertical. 
Colocar 28 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar “Para quê serve a sua cerca? Você pode me mostrar?". 

• Perguntar "O que você fez para virar a esquina?". 

• Adicionar mini figuras LEGO para que brinquem. 
 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças iniciais para a cerca. 

• Mudar o tamanho da placa de base. 

• Jogo entre pares: adicionar placas de base para construir uma cerca maior. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Aprender pela ação, observação, análise de ação e atividade pessoal: repetir um 
gesto para estabilização e eficácia 

• CRIATIVA - Recontar ou criar histórias simples 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Você sabia? 

• Experiências lúdicas estimulam a curiosidade e o envolvimento entusiástico na educação 
infantil. 

• As crianças, ao brincar, se esforçam mais, persistem por mais tempo e pensam mais 
profundamente. 

 

 
 
Construir uma Torre Retangular 

15 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Construir as paredes de uma torre retangular usando todos as peças. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 48 peças com mais de 3 pinos cada, para garantir uma construção forte 

• 1 tigela 
Na placa de base, construa um retângulo 3x1 com 8 peças. 
 
Dicas para facilitar 

• Às vezes, pode não haver um pino para prender a próxima peça. Nesse caso, basta substituir 
esta peça por outra com mais pinos. 

• Sugerir um cenário: “É o primeiro edifício de uma cidade. Você pode fazê-la crescer com mais 
edifícios”. 

 
Possíveis variações 

• Montar vários andares para preparar. 

• Construir várias torres. 

• Usar um cronômetro. 

• Fazer retângulos maiores. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• Brincadeira em dupla: construir a torre juntos ou construir várias torres. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e construir uma linguagem corporal: adquirir 
técnicas específicas para melhorar a eficiência 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado 

• COGNITIVA - Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 3 dimensões 

• EMOCIONAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• A peça LEGO Braille tem pinos no modelo 2 por 4. É o tamanho icônico da peça LEGO. Seu 
comprimento é o dobro da largura e permite construir facilmente formas geométricas. 

• As crianças podem aprender a realizar atividades em várias etapas, resistir a distrações e 
escolher tarefas adequadas aos seus interesses e nível de habilidade, assim como podem 
aprender a usar estratégias mais avançadas para resolver problemas. 

 

 

Construir uma Torre Quadrada 

 

10 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Adicionar mais andares à torre, para torná-la mais alta e igual nos 4 lados. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 36 peças com mais de 3 pinos cada, para garantir uma construção forte 

• 1 tigela 
Construir um quadrado com 6 peças na placa de base. 
Colocar as outras 30 peças em uma tigela. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Até que altura você consegue construir esta torre?" 

• Perguntar "O que poderia acontecer se você derrubar uma peça ou uma mini figura LEGO 
sobre a torre?" 

 
Possíveis variações 

• Fazer vários andares previamente. 

• Aumentar o número de torres a serem construídas. 

• Usar um cronômetro. 

• Mudar o tamanho do quadrado. 

• Brincadeira em dupla. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Usar e produzir representações de elementos sólidos e situações espaciais 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e construir uma linguagem corporal: adquirir 
técnicas específicas para melhorar a eficiência 

• COGNITIVA - Reconhecer, classificar e ordenar formatos em 2 dimensões 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As peças LEGO Braille são iguais em tamanho às peças LEGO mais comuns. Seu comprimento 
é o dobro da largura e permite uma construção fácil. 

• Iteração - experimentar possibilidades, revisar hipóteses e descobrir a próxima pergunta - leva 
ao aumento da aprendizagem. 

 

 

Construir um Muro 

 

10 min    1 participante 
 

     



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Vamos brincar! 

1. Completar a parede adicionando uma peça em cima de cada peça, aumentando a parede da 
esquerda para a direita. 

2. Faça uma sessão de brincadeira livre!  
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 16 peças  

• 1 tigela 
Faça uma linha horizontal com 8 peças horizontais, começando pelo canto superior esquerdo, 
como base para a parede. 
Colocar as outras 8 peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar que a parede deve ser reta, com todos as peças na mesma direção.  

• Sugerir uma exploração tátil ao longo da parede para garantir o alinhamento adequado. 
 
Possíveis variações 

• Mude a altura e/ou comprimento da parede. 

• Pré-construir um modelo de parede na placa de base. 

• Usar um cronômetro. 

• Brincadeira em dupla: “Quem vai fazer o mais alto? Quem quer construir comigo?”. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Usar e produzir representações de localização 
  Coordenar várias habilidades motoras em uma atividade 

• CRIATIVA - Adaptar um projeto de acordo com restrições e público-alvo 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 
 
Você sabia? 

• Adquirir o hábito de ir da esquerda para a direita e de cima para baixo ajuda a adquirir a direção 
de leitura e escrita. 

• Quando as crianças estão engajadas, elas se envolvem em uma atividade de aprendizado, 
muitas vezes pensando em maneiras de enriquecer a experiência e levar a atividade ainda 
mais longe. 

• Aprender brincando incorpora brincadeiras livres ou voluntárias, brincadeiras guiadas, 
brincadeiras de construção, brincadeiras colaborativas, aprender com brincadeiras, 
brincadeiras físicas e brincadeiras digitais, entre outras.  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Mantenha o Ritmo 

 

10 min    1 participante 
 

     
Vamos brincar! 
1. Sentir as peças na placa de base. Eles são organizados em um ritmo. 
2. Escolher peças para manter o ritmo. 
Como preparar  

• 1 placa de base 

• 12 peças ou mais 

• 1 tigela 
Iniciar um padrão simples da esquerda para a direita no canto superior esquerdo da placa de 
base com 4 peças: ou seja, uma peça vertical - uma horizontal - outra vertical - outra horizontal… 
Colocar o resto das peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir o ritmo de uma música: por exemplo, um som curto para uma peça vertical, um som 
longo para uma horizontal. Mover o dedo ao longo do padrão e cantar a música. 

• Mudar a perspectiva: pedir à criança para iniciar um novo ritmo para você completar. 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Variar o padrão: espaço entre as peças; 2 peças próximas uma da outra, 1 separada, 2 
próximas uma da outra… uma mini torre de 2 peças, 1 sozinha, uma mini torre de 2… 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Criar um conjunto idêntico ao conjunto pedido 

• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 

• CRIATIVA - Reproduzir e interpretar um modelo melódico e rítmico 

• FÍSICA - Desenvolver o uso bilateral das mãos 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Você sabia? 

• Habilidades emocionais, sociais, criativas e físicas são de igual valor para as habilidades 
cognitivas; elas devem aparecer com destaque ao avaliar. 

• Esta atividade auxilia no desenvolvimento das 5 habilidades holísticas: cognitiva, criativa, 
emocional, física e social. 

 
 
Escada Fácil 
 

15 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Construir uma escada com degraus suaves na placa de base. 
2. Fazê-la o mais alto possível. 
3. Subir a escada com uma mini figura LEGO ou com os dedos! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 16 peças escolhidas aleatoriamente com as primeiras 10 letras, de "A" a "J". Essas peças 
fornecem o maior espaço plano porque contêm apenas as 2 primeiras linhas de pontos - 1, 2, 
4, 5. 

• 1 tigela 
Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• A profundidade das etapas pode variar (1 pino ou 2), dependendo da montagem da escada. 

• Perguntar "Para onde vai a sua escada?". 

• Sugerir encontrar uma escada real para sentir os degraus planos. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Possíveis variações 

• Usar apenas a letra "G" (é fácil sentir a diferença entre a parte com pinos e a parte sem). 

• Trocar as peças: as letras com os pontos 3 e 6 fornecem o menor espaço para as etapas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de 
comprimentos, meio, simetria 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um objeto  

• FÍSICA - Organizar: encontrar objetos, classificar ou categorizar por posicionamento, função, 
atributo 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para ter 
sucesso em ações simples   

 
Você sabia? 

• As crianças têm diferentes interesses e necessidades de aprendizagem. Um grande facilitador 
combina práticas - brincadeiras livres, brincadeiras guiadas e com instruções - para se pôr no 
nível das crianças e apoiar seu desejo contínuo de crescer e aprender brincando. 

 

 

 

Floresta Encantada 
 

10 min    1 participante 
 

                
 
Vamos brincar! 

1. Adicionar peças à placa de base para ajudar a árvore a crescer 
2. Vamos fazer uma brincadeira livre! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 1 tigela 

• 16 peças aleatórias ou mais 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Aplicar fita adesiva na parte traseira da placa de base e colá-la na parede. 
Prender uma peça horizontalmente à placa de base: no canto inferior esquerdo. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir a criação de uma floresta encantada inteira. 

• Perguntar "O que a torna uma floresta encantada?". 
 
Possíveis variações 

• Começar a árvore com mais de uma peça. 

• Começar várias árvores previamente. 

• Não colocar a primeira peça e deixar a placa de base vazia. 

• Brincar em grupo. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de 
comprimentos, meio, simetria 

• EMOCIONAL - Realizar um projeto artístico 

• FÍSICA - Desenvolver o uso bilateral das mãos 

• SOCIAL - Participar de uma brincadeira, brincar de faz de conta, brincadeira verbal em grupo 
 
Você sabia? 

• Habilidades criativas significa: criar ideias, expressá-las e transformá-las em realidade, criando 
associações, simbolizando e representando ideias e fornecendo experiências significativas aos 
outros.  

 

 

Encontre o Pato Louco 
 

10 min    1 participante 
 

     
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Vamos brincar! 
1. Explorar a placa de base. 
2. Encontrar o pato louco que está fora do seu lugar. 
3. Escolher o pato louco e substituí-lo corretamente na fileira. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças ou mais 
Fazer uma linha de peças espaçadas, igual que na leitura, na parte superior da placa de base. 
Colocar uma dessas peças na direção oposta. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Por que você acha que o pato estava fora de linha?". 

• Perguntar "Faça uma fileira com um pato louco para mim". 
 
Possíveis variações 

• Alterar a orientação das peças (deixar espaço suficiente para substituir os patos). 

• Criar colunas. 

• Mudar a quantidade de patos loucos. 

• Alterar quantidade de linhas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Nomear relações espaciais 
  Comparar e descobrir semelhanças, diferenças e preferências: classificar e 
combinar 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• SOCIAL - Seguir as regras de um jogo liderado por adultos, revezar 
 
Você sabia? 

Como o desenvolvimento infantil é maravilhosamente complexo, adotamos uma visão holística 

e destacamos a importância das habilidades físicas, sociais, cognitivas, criativas e emocionais 

das crianças e como elas se complementam e interagem umas com as outras. 

 

 

De Ponta-Cabeça  

 

10 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Explorar a placa de base. 

2. Encontrar a peça de ponta-cabeça. 

3. Inverter a peça que está do lado errado. 

 

Como preparar 

• 1 placa de base 

• 7 peças da letra “A” ou mais 

Fazer uma linha horizontal de pelo menos 7 peças “A”, deixando um espaço entre cada uma 

delas. 

Colocar todos as peças, exceto uma, na posição correta de leitura. 

 

Dicas para facilitar 

• Explicar que um caractere é sempre impresso no espaço plano na parte inferior de cada 

peça. Ajudar a criança a identificar esse espaço na peça. É assim que se conhece a 

orientação correta da peça. 

• Pedir à criança para ajudá-lo a tornar essa atividade mais divertida. 

 

Possíveis variações 

• Começar com apenas 3 peças. 

• Usar outras peças, com mais pinos; começar com a primeira série de "A" à "J". 

• Fazer várias linhas. 

• Organizar peças sem espaços no meio. 

• Colocar mais de uma peça de ponta-cabeça. 

• Adicionar uma tigela com 7 letras “G”; pedir à criança que use as peças da tigela para 

fazer uma linha com uma peça de ponta-cabeça. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas  

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e criar novos 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um 
objeto  

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas  

• COGNITIVA - Identificar formas iguais/diferentes de braille 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

 
Você sabia? 

• O alfabeto braille é baseado em décadas. O primeiro, de A à J, requer apenas as 2 primeiras 
linhas de pontos em uma célula em braille: 1,2,4 e 5. Essa é a base sobre a qual as outras 
décadas são construídas. 

• As abordagens integradas de ensino e aprendizagem estão combinando o aprendizado 
direcionado à criança (fazendo escolhas sobre o conteúdo e o processo do aprendizado), o 
aprendizado guiado pelo professor (fornecendo aprendizado escalonado em pontos 
apropriados) e o aprendizado orientado pelo professor (fornecendo o enquadramento inicial e 
instruções explícitas quando necessário). 

 

 

 

Complete a Estrada 
 

10 min    1 participante 
 

       
 
Vamos brincar! 

1. Adicionar peças para terminar a estrada na parte superior da placa de base - não deixar 
nenhuma rachadura. 

2. Adicionar uma mini figura LEGO: faça-a andar ou pular pela estrada, da esquerda para a 
direita. 

3. Sinta os solavancos na estrada. 
 
Como preparar  

• 1 placa de base 

• 8 peças aleatórias 

• 1 tigela 
Colocar uma peça na placa de base: horizontalmente, no canto superior esquerdo, para iniciar a 
estrada. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Dicas para facilitar 

• Sugerir "Mostre-me como você percorre a estrada com o dedo indicador!". 

• Perguntar "Você pode me dizer onde há muitos pinos e onde você sente apenas alguns?". 

• Fixar a placa de base na parede em um plano vertical para mudar de perspectiva e facilitar a 
compreensão de noção espacial. 
 

Possíveis variações 

• Mudar o número de peças. 

• Adicionar mais estradas. 

• Criar uma estrada vertical, uma com curvas, … 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e usar noções de alinhamento, ângulo reto, igualdade de 
comprimentos, meio, simetria 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• FÍSICA - Manipular, fazer um movimento intencional com um objeto 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado 

• SOCIAL - Solicitar e aceitar ajuda de outras pessoas, usar colegas como um recurso 
 
Você sabia? 

• As experiências lúdicas são valiosas na educação infantil, já que as crianças as vêem como 
sendo bem motivadoras, graças a sua curiosidade e entusiasmo interior, elas se esforçam mais, 
persistem por mais tempo e pensam mais profundamente. 

 

 

Faça o Rio Fluir 
 

10 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Explorar a placa de base para encontrar a fonte do rio de peças braille. 
2. Adicionar mais peças para fazer o rio fluir suavemente ao longo da placa de base: o espaço 

plano no fundo das peças é a água. 
3. Fazer o rio fluir o mais longe que puder. 
4. Passar pela água com o dedo pela fonte para garantir que o rio esteja suave e calmo. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de 16 letras, uma mistura de "H", "G" e "J". 

• 1 tigela 
Colocar uma peça na posição de leitura, no canto inferior esquerdo da placa de base. 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar e apresentar a exploração tátil da peça. Identificar o espaço plano como a parte 

inferior da peça e explicar a orientação da peça braille: espaço na parte inferior, pinos na 

parte superior! 

• Perguntar “Para onde o rio corre?”, “O que os pinos podem ser, acima da água?”. 

 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças iniciais. 

• Escolher outras letras: as peças com os pontos 3 e 6 aumentam a largura do rio; as peças “C” 
e “A” criam um rio com mais água. 

• Criar vários rios. 
 
As crianças aprenderão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Aprender a rastrear com os dedos: uma linha de pontos da esquerda para a 
direita 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um objeto 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas  
 
Você sabia? 

• As habilidades espaciais nos permitem imaginar objetos em nossas mentes, para girá-los ou 
manipulá-los, além de manejá-los.  

• Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas refletem o crescente 
consenso entre os especialistas em educação sobre a necessidade de a educação ser de alta 
qualidade, além de promover o desenvolvimento holístico do aluno. 

 

 

Estacione o Carro 

 

10 min    1 participante 
 

   
Vamos brincar! 

1. Escolher um carro com 2 passageiros da tigela e estacione-o no estacionamento superior 
esquerdo. 

2. Escolher um carro com 5 passageiros e estacione-o no canto inferior direito. 
3. Escolher um carro com 1 passageiro e estacione-o no canto superior direito. 
4. Escolher um carro com 3 passageiros e estacione-o no canto inferior esquerdo. 
5. Uma brincadeira livre com carros! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 8 peças de letras: 2 "B", 2 "Q", 2 "A", 2 "D" 

• 16 ou mais peças aleatórias ou peças LEGO clássicas 

• 1 tigela 
Criar 4 carros com os 4 pares de peças idênticas e coloque-as na tigela. 
Construir uma cruz com as peças aleatórios, no meio da placa de base, para criar um 
estacionamento para 4 carros. 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Dicas para facilitar 

• Prender 2 peças torna o carro mais alto e mais fácil de ser sentido quando for estacionado na 
placa de base! 

• Exercício preliminar: explorar o estacionamento e nomear cada local - canto superior esquerdo, 
canto inferior direito… 

 
Possíveis variações 

• Alterar número de locais. 

• Criar carros com apenas 1 passageiro. 

• Mudar o número de passageiros. 

• Estacionar vários carros no mesmo local. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer relações espaciais 

• CRIATIVA - Organizar objetos em jogo: usar um brinquedo semelhante a um objeto "real" para 
representar esse objeto 

• FÍSICA - Melhorar as habilidades de compreensão auditiva: entender o vocabulário 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• SOCIAL - Ouvir e responder adequadamente a adultos e colegas 
 
Você sabia? 

• Ao brincar em uma loja imaginária, as crianças usam habilidades matemáticas e a linguagem oral. 

 
Trilho do Trem 

 

10 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

1. Adicionar peças para terminar a longa linha de trem na parte superior da placa de base. 
2. Fingir que seu dedo é um trem que se move ao longo da pista. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base  

• 16 peças 

• 1 tigela 
Colocar uma peça na placa de base: posição de leitura, no canto superior esquerdo, para iniciar 
a linha de trem. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Para onde está indo o trem?". 

• Fixar a placa de base na parede em um plano vertical para mudar de perspectiva e facilitar a 
compreensão de noção espacial. 

 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças. 

• Adicionar mais faixas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Aprender pela ação, observação, análise de ação e atividade pessoal: repetir um 
gesto para estabilização e eficácia 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• CRIATIVA - Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 

• COGNITIVA - Reconhecer conceitos e relacionamentos de tamanho: comprimento, largura, 
altura 

• SOCIAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 
 
Você sabia? 

• As crianças têm diferentes interesses e necessidades de aprendizagem, e um grande facilitador 
é combinar práticas (brincadeira livre, brincadeira guiada e instrução) para se colocar no nível 
das crianças e apoiá-las a crescer. 

 

 

Acima, Acima, Abaixo 

 

10 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Usar as peças da tigela para fazer um padrão de “cima, cima, baixo” em uma linha através 
da placa de base: 2 peças para cima (espaço na parte inferior), 1 peça para baixo (espaço 
na parte superior).  

2. Repetir o padrão até o final da linha. 
 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de 11 letras, uma mistura de "G" e "C" 

• 1 tigela 
Colocar as 11 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar que um caractere é sempre impresso no espaço plano na parte inferior de cada 

peça. Ajudar a criança a identificar esse espaço na peça. É assim que se conhece a 

orientação correta da peça. 

• Mudar a perspectiva: pedir à criança para definir um novo padrão a ser seguido. 
 
 
Possíveis variações 

• Mudar as peças de letra. 

• Mudar o padrão. 

• Repetir o padrão em mais linhas. 

• Criar mais padrões. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição: construir um 
conjunto idêntico ao conjunto proposto  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e criar novos 

• FÍSICA - Organizar: encontrar objetos, classificar ou categorizar por posicionamento, função, 
atributo  

• EMOCIONAL - Entender regras    

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas  

 
Você sabia? 

• As crianças podem trabalhar habilidades espaciais por meio de atividades lúdicas, incluindo a 
construção de blocos, jogos de quebra-cabeça e brincar com materiais de todos os tipos de 
formas e tamanhos, além de se beneficiarem da adesão e do apoio de adultos à brincadeira. 

 
 
Estacionamento para 6 Carros 
 

15 min    1 participante 
 

                
Vamos brincar! 

Jogadores revezando: 
1. Role um dado e leia o número. Esse número é igual ao número de passageiros/pinos dentro 

do carro.  
2. Encontre um carro com o número certo de passageiros. 
3. Role o dado mais uma vez e leia o número. Esse número é o da vaga. 
4. Estacionar o carro no espaço correspondente. 
O jogo termina quando todo o estacionamento estiver cheio. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças 

• 2 dados 
Colocar as peças na placa de base para criar um estacionamento para 6 carros (2 colunas de 3 
espaços, como uma célula braille). 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dicas para facilitar 

• Exercício preliminar: introduzir o conceito de estacionamento como se fosse uma célula braille. 
Nomear todos os espaços de estacionamento em voz alta. 

• Construir carros com 2 peças permite uma detecção tátil mais fácil. 
 
Possíveis variações 

• Sugerir aos jogadores que construam o estacionamento. 

• Brincadeira em equipe: o jogador 1 rola o dado 1 e encontra o carro, o jogador 2 rola o dado 2 
e encontra o espaço. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de 
pontos 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição   

• CRIATIVA - Participar de brincadeiras criativas com outras pessoas 

• FÍSICA - Usar e produzir representações de localização   

• SOCIAL - Seguir as regras de um jogo liderado por adultos, revezar 
 
Você sabia? 

• Interação social é uma ferramenta poderosa tanto para aprender quanto para brincar. Ao 
comunicar seus pensamentos, entender os outros por meio da interação e compartilhar idéias, 
as crianças não apenas podem gostar de estar com os outros, mas também podem construir 
relacionamentos mais poderosos. 

 

 

Braille Twister 
 

20 min    1 participante 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

     

  
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça da tigela e colocá-la na placa de base. 
2. Sentir os pinos na peça e seu padrão: chamamos isso de constelação de pontos. 
3. Copiar a constelação de pontos tocando os discos correspondentes no chão com diferentes 

partes do seu corpo (por exemplo, mãos, pés, cotovelos etc.). 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 5 peças diferentes 

• 1 tigela 

• 6 discos com texturas diferentes (diâmetro mínimo de 20 cm) 
Dispor os 6 discos no chão, como uma célula braille, e então prendê-los com fita adesiva. 
Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Tentar alguns exercícios preliminares brincando com a célula braille: 
- Você pode colocar a mão no ponto 5? 
- Você pode colocar um pé no ponto 3?  
- Você pode colocar a cabeça no ponto 4? 
- Você pode colocar um joelho no ponto 6? 
- Você pode me dizer em que ponto minha mão está? 
- Você pode colocar as duas mãos em pontos diferentes? ... 

• Perguntar "Que partes do seu corpo você pode usar para fazer a constelação?" 

• Discos podem ser feitos com materiais diferentes e são preferíveis a ladrilhos, porque sua forma 
nos lembra os pontos redondos do braille. 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Possíveis variações 

• Alterar o número de pinos nas peças. 

• Brincadeira em dupla: uma criança é responsável pelos pontos 1, 2, 3 e a outra, pelos 4, 5, 6; 
usar várias células, … 
 

As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Coordenar várias habilidades motoras em uma atividade 
Desenvolver habilidades motoras e desenvolver uma linguagem corporal 

• COGNITIVA - Reconhecer partes do corpo 
Usar números para apresentar uma classificação, uma posição 

 
Você sabia? 

• O engajamento físico, usando o corpo na aprendizagem, ajuda a integrar melhor os conceitos, 
especialmente os relacionados ao espaço. 

• A natureza inerentemente alegre e iterativa das atividades lúdicas parece alimentar e 
impulsionar o engajamento e o aprendizado das crianças. 

 

 

Corpo Braille 
 

20 min    1 participante 
 

                           
 
Vamos brincar! 
I. Escolher uma peça da tigela e colocá-la na placa de base. 
II. Sentir os pinos na peça. 
III. Mostrar em seu corpo todos os pinos que encontrou na peça. Por exemplo, se for a letra 

"C", mostre seu ombro direito (ponto 1) e seu ombro esquerdo (ponto 4). 
 
Como preparar 
• 1 placa de base 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

• 4 peças ("A", "B", "C", "K") 
• 1 tigela 

Colocar as peças na tigela. 
Imaginar o corpo como uma célula braille: ponto 1 = ombro direito, ponto 2 = quadril direito, ponto 
3 = joelho direito, ponto 4 = ombro esquerdo, ponto 5 = quadril esquerdo, ponto 6 = joelho 
esquerdo. 
 
Dicas para facilitar 

• Fazer alguns exercícios preliminares:  

- Mostre-me o seu ponto 2, ponto 4, ponto 1 e 2! ... 

- Qual ponto braille é o seu joelho esquerdo? 
• Sugerir que se deitem no chão para visualizar o próprio corpo como uma peça LEGO 

Braille em uma placa de base. 
• Propor à criança que coloque a peça no próprio peito e sinta os pinos antes de mostrar as 

diferentes partes correspondentes aos pinos no próprio corpo. 
 
Possíveis variações 

• Fazer a atividade com uma boneca, um desenho tátil, outra pessoa… 

• Repetir a atividade com outros caracteres em braille. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Descrever uma organização produzida ou observada  
• FÍSICA - Desenvolver habilidades motoras e desenvolver uma linguagem corporal  
• COGNITIVA - Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número do 

ponto  
• EMOCIONAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos  

• SOCIAL - Seguir um comportamento cortês 
 
Você sabia? 
• O engajamento físico, usando o corpo na aprendizagem, ajuda a integrar melhor os conceitos, 

especialmente os relacionados ao espaço. 
• Habilidades físicas significa ser fisicamente ativo, entender o movimento e o espaço através da 

prática de habilidades motoras sensoriais, compreensão espacial e nutrir um corpo ativo e 
saudável
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Dado 
 

30 min    3 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
Jogadores revezando: 
1. Jogar os 2 dados e ler os números. 
2. Encontrar uma peça com pelo menos 2 números de pontos em seus dados:  
ou seja, os dados deram 2 e 5 - encontre uma peça com pelo menos os pontos 2 e 5 (G, H, Q, 
R...). 
3. Colocar a peça na sua placa de base. 
4. E se os dados derem o mesmo número? Lançar novamente. 
Continuar jogando até que todos os jogadores tenham pelo menos 10 peças. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base por jogador 

• Todas as peças 

• 2 dados 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar a exploração tátil leve das peças: "Não tente forçá-las!". 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2" 

 
Possíveis variações 

• Mudar o número de dados. 

• Mudar as regras: encontrar peças sem os pinos equivalentes aos números rolados. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA - Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de 
pontos 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• FÍSICA - Reconhece e discriminar FORMAS pelo toque: reconhecer e interpretar formas em 
relevo com tato sólido, contornos de objetos, linhas elevadas, símbolos elevados 

• EMOCIONAL - Identificar consequências de comportamentos em interações sociais 

• SOCIAL - Compreender, respeitar e aplicar regras e regulamentos 
 
Você sabia? 

• As crianças precisam de interações de alta qualidade com colegas e adultos para que esse 
aprendizado ocorra. 

• As crianças pequenas apresentam momentos onde regulam seus pensamentos, sentimentos 
e comportamento; elas podem manter o foco durante o jogo, se envolver com colegas, lembrar-
se de eventos, cuidar dos outros e aprender a esperar a sua vez. 

 

 

Twister com Caixa para Ovos para os Dedos  

 

10 min    1 participante 
 
 

     
 
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça e colocá-la no canto superior esquerdo da placa de base. 
2. Sentir os pinos na peça. 
3. Fazer o dedo recriar o padrão de pontos, colocando o dedo em cada local correspondente na 

caixa de ovos como células braille.  
4. Usar quantos dedos for necessário. Para algumas letras, você pode precisar usar as duas 

mãos! 
 
Como preparar 

• 1 placa de base  
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• 5 peças: “C”, “D”, “E”, “G”, “P”  

• 1 tigela 

• 1 caixa para 6 ovos na orientação vertical, como uma célula braille (ou seja, 2 colunas de 3 
pontos) 

Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Identificar todos os pontos na caixa de ovos de células braille. 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

 
Possíveis variações 

• Escolher peças com diferentes números de pontos. 

• Brincadeira entre pares: uma criança é responsável pelos pontos 1, 2 e 3, a outra criança pelos 
pontos 4, 5 e 6. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Criar um conjunto idêntico ao conjunto pedido 
   Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número 
de pontos 

o Identificar a posição espacial dos pontos em uma célula braille 
o Identificar o número de um ponto específico em uma célula braille 

• FÍSICA - Desenvolver dedos isoladamente: usar dedo por dedo 

• CRIATIVA - Participar espontaneamente em uma exploração livre e depois guiada de diferentes 
ferramentas e mídias 

 
Você sabia? 

• A caixa de ovos é uma excelente ferramenta: é uma célula braille gigante! As crianças 
aprenderão as 6 posições e, eventualmente, os caracteres em braille. 

• Habilidades cognitivas lidam com concentração, resolução de problemas e pensamento 
flexível, aprendendo a lidar com tarefas complexas e construindo estratégias eficazes para 
identificar soluções.  

 

Encontre Peças de 2 Pinos 

10 min    1 participante 
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Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça aleatório da sacola. 
2. Se for uma peça de 2 pinos, conecte-a à placa de base. 
3. Caso contrário, coloque-a dentro da tigela. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 6 peças com apenas 2 pinos (por exemplo, "B", "C", "E", "I", "K") 

• 6 peças com mais ou menos de 2 pinos 

• 1 tigela  

• 1 saco 
Esconder as 12 peças na sacola. 
 
Dicas para facilitar 

• Certificar-se de que a criança use as duas mãos durante a atividade: elas precisam praticar 
movimentos com as duas mãos, pois uma boa coordenação bilateral é essencial para ler braille. 

• Incentivar a exploração tátil leve das peças. Você pode dizer: “Você sentirá muito melhor o pino 
se acariciá-lo do que se forçar o dedo”. 

• Escolher um modo de preparação mais fácil: usar outra tigela em vez da bolsa, colocar todas 
as peças na placa de base no início (sem bolsa, apenas 1 tigela). 
 

Possíveis variações 

• Alterar o número de pinos nas peças. 

• Repetir a atividade selecionando peças de 2 e 3 pinos. 

• Adicionar mais peças com mais ou menos de 2 pinos na bolsa. 

• Brincadeira em dupla: revezamento, procurar na bolsa uma peça com um número específico 
de pinos. Se estiver correto, fixá-la na placa de base.  

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para contar, organizar, localizar, comparar 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e criar novos 
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• FÍSICA - Localizar objetos pelo toque: procurar intencionalmente um objeto 
  Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um 
objeto  
 
Você sabia? 

• Para ler em braille com eficiência, é importante ter um toque leve: as células sensoriais da 
ponta dos dedos não devem ser esmagadas para obter os melhores resultados.  

• As crianças podem trabalhar habilidades espaciais por meio de atividades lúdicas, incluindo a 
construção de blocos, jogos de quebra-cabeça e brincar com materiais de todos os tipos de 
formas e tamanhos, além de se beneficiarem da adesão e do apoio de adultos à brincadeira. 

 

 

Colheita de Flores 

 

20 min    2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Explorar as peças de flores e cogumelos que crescem no campo. 
2. Escolha as peças para flores (elas incluem apenas os pontos 1, 2 e 4). 
3. Colocá-las em outra tigela. 
4. Fazer um buquê com todas as flores. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de 16 letras (8 "F", 8 "M") 

• 1 tigela 
Prender 16 peças verticais (posição de leitura) à placa de base em locais aleatórios. 
 
Dicas para facilitar 

• Exercícios preliminares: 
o Observar a diferença entre um "F" e um "M" enquanto repete os nomes dos pontos ("F" = 

ponto 1, ponto 2 e ponto 4, "M" = ponto 1, ponto 3 e ponto 4). 
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o Sugerir recriar as constelações "F" e "M" com uma caixa de ovos como célula braille. 

• Perguntar "Para quem são essas flores?", "Qual é o perfume da sua flor favorita?" 
 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças 

• Adicionar outras letras: "N" para nozes, "G" para grama… 

• Mudar a capacidade de distinguir entre as letras: por exemplo, A/Q (facilmente identificada pelo 
toque), E/I (mais difícil) … 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição  

• CRIATIVA - Organizar objetos em uma brincadeira: participar de várias sequências familiares 
brincando de faz de conta 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades de rastreamento tátil: identificar qual palavra ou letra é 
diferente/igual 

• EMOCIONAL - Realizar um projeto artístico 

• SOCIAL - Participar de uma brincadeira, brincar de faz de conta, brincadeira verbal em grupo 
 
Você sabia? 

• Facilitar o aprendizado das crianças é diferente de pensar em ensinar como “entregar 
conteúdo”, porque o objetivo é que a criança compreenda conceitos e desenvolva uma 
variedade de habilidades a serem aplicadas. 

 

 

Constelação de Bambolês 
 

30 min    3 participantes 
 

      
 
Vamos brincar! 

1. Jogador 1: escolher uma peça, sentir os pontos, dizer o número dos pontos 
(ou seja, um "W" = ponto 2, ponto 4, ponto 6). 

2. Todas as crianças: trabalharem juntas para copiar a constelação de pontos, decidindo quem 
fica em qual aro e indo para o aro certo; podendo haver mais de uma por aro. 
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Como preparar 

• 6 bambolês  

• 10 peças aleatórias 
Arrumar os 6 aros como uma célula braille e prendê-los ao chão. 
Adicionar um marcador tátil no bambolê número 1. 
 
Dicas para facilitar 

• Tentar alguns exercícios preliminares: 
- Andar na "célula braille Bambolê" com a criança e perguntar: onde você está? 
- Você pode entrar no ponto 5? Você pode se juntar a mim? Estou no ponto 2? Você pode ir do 

ponto 1 ao ponto 6? 
- Você pode me dizer em que ponto estou? 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

• Escolher 2 tipos diferentes de bambolê para fazer uma distinção entre as linhas do ponto 1-2-
3 e do ponto 4-5-6. 

 
Possíveis variações 

• Escolher uma letra com mais pontos do que o número de crianças que brincam (elas terão que 
encontrar uma solução, como usar um objeto ou pedir ao professor para brincar…). 

• Escolher uma letra com menos pontos (algumas crianças precisarão ficar juntas no mesmo 
aro) … 

• Variar os tipos de marcadores para os pontos (tapetes...). 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Compreender regras coletivas: alcançar, através de ações paralelas, um objetivo ou 
efeito comum 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• CRIATIVA - Transformar em palavras procedimentos em trocas entre pares 

• COGNITIVA - Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de 
pontos 

• SOCIAL - Participar com outros alunos em papéis de liderança e seguidor 
 
Você sabia? 

• O envolvimento ativo do corpo durante a aprendizagem ajuda a integrar melhor os conceitos, 
especialmente aqueles relacionados ao espaço. 
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• As crianças são capazes de comunicar idéias, colaborar com outras pessoas, inovar 
criativamente novas soluções, pensar e avaliar criticamente os dados, ter confiança para 
experimentar coisas novas e estar dispostas a fracassar e, o mais importante, ter o 
conhecimento de conteúdo como base. 

 

 

Identificar Pontos 1, 2, 3 

 

10 min    1 participante 
 

 
 
Vamos brincar! 

1. Encontrar uma peça que tenha um "ponto 1" e colocá-lo na placa de base. Pode haver outros 
pontos além do "ponto 1". 

2. Repetir a ação até encontrar todas as peças com “Ponto 1” e colocá-las na placa de base. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças aleatórias  

• 1 tigela 
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
 
Dicas para facilitar 

• Revisar a posição dos pontos na célula braille com uma caixa de ovos. 

• Perguntar "Como você coloca a peça na posição correta?". 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Alterar o número de peças a ser sorteada. 
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• Aumentar o número de pontos a serem encontradas, por exemplo, "ponto 1" e "ponto 2", … 

• Procurar peças sem um número de ponto específico. 
 

As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição 

• CRIATIVA - Participar espontaneamente em uma exploração livre e depois guiada de diferentes 
ferramentas e mídias 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um 
objeto 

• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês  

• SOCIAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 
 
Você sabia? 

• Para ler em braille com eficiência, é importante ter um toque leve: as células sensoriais da 
ponta dos dedos não devem ser esmagadas para obter os melhores resultados.  

• Habilidades físicas significa ser fisicamente ativo, entender o movimento e o espaço através da 
prática de habilidades motoras sensoriais, compreensão espacial e nutrir um corpo ativo e 
saudável. 

 

 

Ouça os Pontos 

 

10 min    2 participantes 
 

        
 
 
Vamos brincar! 

Jogador 1 
1. Escolher uma peça da tigela. 
2. Nomear os pontos que você pode sentir na peça: por exemplo, "ponto 1" e "ponto 2", "ponto 

3". 
3. Prender a peça na placa de base. 
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Jogador 2 
4. Recriar o padrão dos pontos colocando um ovo em cada ponto na caixa de ovos. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 3 peças: "A", "C", "L" 

• 2 tigelas 

• 1 caixa para 6 ovos na orientação vertical, como uma célula braille (ou seja, 2 colunas de 3 
pontos) 

• 6 ovos ou outros objetos de tamanho semelhante 
Colocar 3 peças em uma tigela. 
Colocar 6 ovos na outra tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Revisar as posições dos pontos na célula braille para garantir o conhecimento dos nomes dos 
números.  

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

 
Possíveis variações 

• Usar apenas letras com a primeira coluna de pontos - A, B, K, L para aprender os pontos 1, 2 
e 3. 

• Escolher letras com mais pontos como N, Q, T… 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas  

• COGNITIVA - Criar um conjunto idêntico ao conjunto pedido 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• FÍSICA - Melhorar as habilidades de memória auditiva: reter as informações auditivas 
imediatamente, após um atraso 

• CRIATIVA - Organizar objetos em uma brincadeira 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As crianças podem brincar com a constelação de pontos, mesmo que ainda não saibam contar 
até 6. Não estamos contando os pontos, apenas dando nomes a eles, utilizando números. 

• As habilidades espaciais nos permitem imaginar objetos em nossas mentes, girá-los ou 
manipulá-los e conduzi-los. 
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De Bambolê a Bambolê 
 

30 min    3 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
1. Escolher uma peça da tigela. 
2. Sentir seus pinos. 
3. Ir para os pontos que sentiram nas peças e dizer seu nome 
Ou seja: se pegarem a letra "B" - ponto 1 e ponto 2 - irão para o bambolê 1 e dirão "Estou no 
ponto 1", depois irão para o bambolê 2: "Estou no ponto 2". 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 5 peças diferentes em uma tigela: "A", "B", "C", "K", "L" 

• 1 tigela 

• 6 bambolês  
Arrumar os 6 aros como uma célula braille e prendê-los ao chão.  
Adicionar um marcador tátil no bambolê número 1. 
Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Fazer alguns exercícios preliminares: 
- Andar em uma cela em braille com a criança e dizê-la onde está. 
- “Você pode ir ao ponto 5?”, “Você pode se juntar a mim? Estou no ponto 2 "," Você pode 

ir do ponto 1 ao ponto 6? "," Você pode me dizer em qual ponto estou? "," Você pode 
colocar um pé no ponto 4 e outro no ponto 5?", … 

• Escolher 2 tipos diferentes de bambolê para fazer uma distinção entre as linhas do ponto 1-2-
3 e do ponto 4-5-6. 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 
 

Possíveis variações 
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• Brincadeira entre colegas: “Todos no ponto 2!”, “Todos em algum ponto, mas ninguém no ponto 
5!” … 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição 
Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de 

pontos 

• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 

• FÍSICA - Identificar relações espaciais dentro de uma célula braille, uma linha, uma página 
 
Você sabia? 

• Uma atividade envolvente: usar o corpo do próprio na aprendizagem ajuda a integrar melhor 
os conceitos, especialmente aqueles relacionados ao espaço. 

• Alunos ativamente engajados demonstram motivação e comprometimento com seu 
aprendizado, muitas vezes se estendendo além das metas e expectativas estabelecidas.  

 

 

Reproduzir com uma Caixa de Ovos 

 

10 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 
1. Escolher uma peça da tigela e colocá-la na placa de base.  
2. Sentir os seus pinos. 
3. Usando os ovos, copiar na caixa de ovos o mesmo padrão de pontos que sentiu. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 4 peças: "A", "B", "K", "L" 

• 2 tigelas 

• 1 caixa para 6 ovos na orientação vertical, como uma célula braille (ou seja, 2 colunas de 3 
pontos) 
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• 6 ovos ou 6 objetos de tamanho semelhante 
Colocar os 6 ovos em uma tigela. 
Colocar as 4 peças na outra tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Começar com letras que tenham pontos na primeira coluna, ou seja, pontos 1, 2 3. 

• Escolher 2 tipos diferentes de ovos (material, forma): um para a coluna esquerda (pontos 1, 2, 
3) e outro para a direita (pontos 4, 5, 6). 

 
Possíveis variações 

• Colocar as peças no prato com antecedência. 

• Escolher peças de letras com pontos 4, 5 ou 6. 

• Brincadeira em dupla. 

• Adicionar brinquedinhos em vez de ovos e pedir que contem uma história da jornada de seus 
brinquedinhos na caixa de ovos. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• COGNITIVA - Relacionar os números de 1 a 6 com as posições das células braille/número de 
pontos 

• FÍSICA - Comparar e descobrir semelhanças, diferenças e preferências: classificar e combinar 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As crianças podem brincar com a constelação de pontos, mesmo que ainda não saibam contar 
até 6. É importante dar um nome a um ponto: o primeiro lugar no canto superior esquerdo é 
chamado de ponto 1. 

• Quando as crianças estão engajadas, elas se envolvem em uma atividade de aprendizado, 
muitas vezes pensando em maneiras de enriquecer a experiência e levar a atividade ainda 
mais longe. 

• As crianças precisam de uma compreensão conceitual profunda do conhecimento do conteúdo, 
juntamente com habilidades que lhes permitam aplicar o que sabem. 

 

 

Lance o Dado 
 

30 min    3 participantes 
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Vamos brincar! 

Jogadores revezando: 
1. Lançar o dado e ler o número. 
2. Encontrar uma peça com o mesmo número de pinos que o número.  
3. Lançou um 6? Escolha qualquer número que desejar. 
4. Colocar a peça na sua placa de base. 
O primeiro a obter 5 peças, incluindo 1 a 5 pinos, vence! 
 
Como preparar 

• 3 placas de base 

• Todas as peças 

• 1 dado 
 
Dicas para facilitar 

• Lançar o dado em uma caixa para não perdê-lo. 

• Preparar a placa de base com 5 marcadores para cada categoria de peças. 

• Incentivar a exploração tátil leve das peças: "Não tente forçá-las!". 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

 
Possíveis variações 

• Reduzir o número de peças. 

• Mudar a quantidade de jogadores. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição   

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um objeto 

• EMOCIONAL - Entender regras  

• SOCIAL - Participar de uma brincadeira, brincar de faz de conta, brincadeira verbal em grupo 
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Você sabia? 

• Brincadeiras funcionam como um jogo guiado, mas com a própria brincadeira fornecendo as 
regras, a estrutura e os objetivos de aprendizagem, em vez dos elementos fornecidos pelo 
adulto. 

• Ampliar o acesso à brincadeira, principalmente no início da vida, é uma maneira de reduzir as 
diferenças experimentadas pelas pessoas sem as mesmas oportunidades. 

 

 

Célula Oscilante 

 

15 min    1 participante 
 

   
 

Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça da tigela e ler seus pinos. 
2. Reproduzir a constelação de pontos colocando os dedos na caixa de ovos na "posição de 

gravação em braille". 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças da 1ª década, "A" à "J" 

• 1 tigela 

• 1 caixa de ovo com célula braille  
Sem desconectar completamente a caixa de ovos, cortá-la na horizontal, em 2 linhas de 3 
compartimentos, certificando-se de que as 2 fileiras permaneçam conectadas em uma 
extremidade para usá-la como uma célula oscilante. 
Quando a célula oscilante é estendida, ela demonstra a posição braille da escrita (os pontos são 
numerados da esquerda para a direita 3, 2, 1, 4, 5, 6). 
Colocar as 10 peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Exercício preliminar:  
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o Manipular a caixa de ovos como uma "célula oscilante" e começar por "ler a posição braille" 
para então "escrever a posição em braille". 

o Repetir a atividade com todos os 6 dedos nos compartimentos correspondentes: dedo 
indicador esquerdo = ponto 1, dedo médio esquerdo = ponto 2, dedo anelar esquerdo = 
ponto 3, dedo indicador direito = ponto 4, dedo médio direito = ponto 5 e dedo anelar direito 
= ponto 6. 

 
Possíveis variações 

• Trocar peças: usar peças de letras de outras décadas, com os pontos 3 e 6. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Relacionar os números de pontos 1 a 6 com as posições das teclas braille e para 
escrever em braille com uma máquina de escrever ou computador em braille 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• FÍSICA - Desenvolver dedos isoladamente: usar dedo por dedo 

• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 

• SOCIAL - Compreender, respeitar e aplicar regras e regulamentos 
 
Você sabia? 

• A caixa de ovos é uma excelente ferramenta: é uma célula braille gigante! As crianças 
aprenderão as posições dos 6 pontos e depois os caracteres em braille. 
• O alfabeto braille é baseado em décadas (séries). A primeira, de A a J, requer apenas as 

2 primeiras fileiras de pontos em uma célula em braille: 1,2,4 e 5. Essa é a base sobre a 
qual as outras décadas são construídas. 

 

 

Amigas Gêmeas 

 

10 min    1 participante 
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Vamos brincar! 
1. Sentir uma peça na placa de base. 
2. Encontrar a peça gêmea na sacola. 
3. Colocá-la junta de sua amiga gêmea. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 5 pares de peças: por exemplo, 2 "S", 2 "E", 2 "T", 2 "U", 2 "#" 

• 1 bolsa pequena 
Separar os 5 conjuntos duplos de peças em 2 grupos. 
No canto superior esquerdo da placa de base, alinhar horizontalmente 5 peças diferentes. Deixar 
espaço entre elas. 
Esconder as outras 5 peças na sacola. 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar a exploração das peças e a contagem dos pinos. 
 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de peças. 

• Adicionar peças não correspondentes à sacola. 

• Brincadeira em dupla: revezar usando a mesma bolsa e placa de base. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição: construir um 
conjunto idêntico ao conjunto proposto 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• FÍSICA - Explorar e investigar para obter informações sobre as propriedades táteis de um 
objeto 

  Identificar a relação espacial dentro de uma célula braille, uma linha, uma 
página 
 
Você sabia? 

• Brincar com colegas é uma atividade interativa inclusiva e social: pode dissolver barreiras!  

• O aprendizado experimental prático é alegre: as crianças se sentem capazes e confiantes em 
relação ao aprendizado! 

• Usar as duas mãos para jogar desenvolve habilidades motoras e propriocepção (o processo 
no qual os nervos são estimulados quando o corpo se move, para que a pessoa esteja ciente 
da posição do corpo). 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/process
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/nerve
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/stimulate
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/body
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/move
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/person
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/aware
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/position
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Contagem Regressiva 
 

10 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Construir um foguete com todos as peças, começando pelo número "9". Cada peça deve 

representar um número menor que o anterior. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças de número "0" a "9" 

• 1 peça de sinal de número 

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar o que é uma contagem regressiva. 

• Criar ambientes de aprendizagem que capacitem as crianças a atingir seu potencial: se a 
atividade estiver vinculada a uma história, a criança terá uma motivação mais forte. 

• Permitir à criança que monte uma estratégia própria e a explique. 
 
Possíveis variações 

• Pré-construir o foguete com as duas primeiras peças. 

• Adicionar mais peças do que o necessário. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA 

• Contar, ler e escrever até 10, para frente e para trás, começando com 0 ou 1 

• Estabilizar o conhecimento de números pequenos: dado um número, identificar um a mais 
e um a menos  

• Identificar os caracteres em braille: números 0 - 9 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 
 
Você sabia? 

• As crianças precisam de uma compreensão conceitual profunda do conhecimento do conteúdo, 
juntamente com habilidades que lhes permitam aplicar o que sabem. 

• Habilidades cognitivas lidam com concentração, resolução de problemas e pensamento 
flexível, aprendendo a lidar com tarefas complexas e construindo estratégias eficazes para 
identificar soluções.  

 

 

Dominó Cruzado 
 

15 min     2 participantes 
 

   
 
Vamos brincar! 

Jogador 1 e Jogador 2 
1. Pegar 6 peças da tigela. 
2. Colocar suas peças na placa de base, enquanto se revezam. 
3. Colocar apenas peças idênticas uma do lado da outra. 
4. Passar se não puder jogar uma peça. 
Vencedor - o primeiro a ficar sem peças. 
Empate - quando a peça número 5 é a única peça restante na tigela. 
 
Como preparar 
• 1 placa de base 
• 17 peças numéricas (4 com "1", 4 com "2", 4 com "3", 4 com "4" e 1 com "5")  
• 1 peça de sinal de número 



LEGO Braille Bricks 

 

© 2020 The LEGO Group 97 

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar 4 peças, numeradas de "1" a "4", em forma de cruz na placa de base. 
As outras 13 peças estão na tigela. 
 
Dicas para facilitar 
• Lembrar aos jogadores com deficiência visual que outros jogadores com visão podem ver suas 

peças se não estiverem escondidas. 
 
Possíveis variações 
• Alterar os números utilizados, por exemplo, 1, 3, 5, 7 em vez de 1, 2, 3, 4. 
• Fazer 2 cruzes com 8 números diferentes. 
• Quando não é possível combinar uma peça, os jogadores pegam uma peça extra da tigela. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas  

• COGNITIVA - Nomear, ler, escrever e representar números 
• FÍSICA - Aprender com a ação, observação, análise da atividade pessoal e de observação: 

aprender a planejar ações 
• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 
• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 
• SOCIAL - Solicitar e aceitar ajuda de outras pessoas, usar colegas como um recurso 
 
Você sabia? 

• Momentos lúdicos aproveitam naturalmente as características que impulsionam o aprendizado 
das crianças: ser ativo e consciente, encontrar sentido e alegria na experiência, experimentar 
idéias e interagir com os outros. 

 

 

Números com a Caixa de Ovo 

 

10 min    1 participante 
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Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça da tigela. 
2. Ler o número. 
3. Reproduzir esse número nas caixas de ovos como célula braille. Não esquecer que a primeira 

caixa de ovos deve ser o sinal numérico. 
 
Como preparar 

• 10 peças de número "0" a "9" 

• 2 tigelas 

• 2 caixas para 6 ovos na posição retrato, como uma célula braille, por exemplo, 2 colunas de 3 
pontos 

• 8 ovos de plástico ou objetos de tamanho semelhante 
Colocar as peças em uma tigela e os ovos na outra. 
 
Dicas para facilitar 

• Fornecer explicações para o uso da primeira caixa de ovos como célula braille indicando o sinal 
numérico. 

• Perguntar "Por que devemos colocar o sinal numérico primeiro?" 
 
Possíveis variações 

• Brincadeira em dupla: o jogador 1 realiza a atividade e substitui o número de peças na tigela. 
O jogador 2 lê a caixa de ovos como célula braille e encontra o número correto de peças na 
tigela. 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Usar caixas e peças adicionais para números de 2 ou 3 dígitos. 

• Adicionar peças não numéricas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
COGNITIVA - Explicar o processo de fazer, brincar 
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FÍSICA - Participar da atividade ao longo do tempo e explorar diferentes possibilidades, usando 
objetos manipulados: construir uma construção, copiar de uma referência manipulada ou 
observar o modelo 

Replicar um padrão de objetos/formas em um espaço definido 
EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para conseguir 

realizar ações simples 
SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• A chave para a prática instrucional é que os alunos estejam ativamente envolvidos. Os 
educadores podem compartilhar seus pensamentos e decisões, orientar discussões 
exploratórias nas quais as crianças compartilham e justificam idéias ou incentivar a participação 
ativa por meio de feedback. 
 

 

Adivinhar a Primeira Letra 
 

20 min    2 participantes 
 
 

       
 
Vamos brincar! 
Jogador 1 

1. Escolhe uma letra. 
2. Lê a letra silenciosamente. 
3. Pense em uma palavra que comece com esta letra. 
4. Diga a palavra em voz alta. 

Jogador 2 
5. Adivinhar a letra. 
6. Encontrá-la na tigela. 

Ambos os jogadores 
7. Comparam suas peças para ver se são as mesmas. Se forem diferentes, decidem qual 

deve ser a letra (uma criança pode ter o som correto, mas não a peça correspondente) e 
localize-a. 
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Como preparar 

• 2 conjuntos idênticos de 10 peças, cada peça no conjunto tem uma letra diferente 

• 2 tigelas 
Cada jogador tem sua própria tigela com o mesmo conjunto de letras. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Você acha que está certo?". 
 
Possíveis variações 

• Selecionar letras mais fáceis de ler por toque ou que já foram aprendidas. 

• Aumentar ou diminuir o número de letras. 

• Pedir à criança que escolha 2 letras e que monte palavras que as incluam. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: solicitar revisão 
  - Identificar os caracteres em braille: letras 

• EMOCIONAL -Incentivar a vincular o que é lido à própria experiência  
• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As crianças tendem a falar de características com detalhes durante as atividades lúdicas de 
construção em grupo e demonstram maior nível de auto regulação durante as atividades e 
brincadeiras em pequenos grupos. 

 

 

Torres de Letras Idênticas 
 

5 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça. 
2. Ler a letra. 
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3. Encontrar as outras 2 peças com a mesma letra e construir uma torre. 
4. Fazer mais 2 torres da mesma maneira. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 9 peças (3 trios de 3 letras) 
9 peças alinhadas aleatoriamente, horizontalmente, na posição correta de leitura, na placa de 
base. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Como você sabe que construiu cada torre corretamente?". 
 
Possíveis variações 

• Escolher letras taticamente diferentes para facilitar a atividade e taticamente mais próximas 
para atividades mais difíceis. 

• Aumentar o número de letras. 

• Construir as torres com os amigos. 

• Construir a torre mais alta possível usando apenas vogais ou letras do nome da criança. 

• 2 crianças colaboram: uma, construindo a torre B, a outra, a torre C. 

• Tentar a mesma atividade, mas com um número diferente de letras idênticas (4 "A", 5 "B" e 3 
"C") para trabalhar em conceitos como mais alto, mais longo, menor, mais curto… 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e nomear a maioria das letras do alfabeto 
• FÍSICA - Ler cada letra, combinar várias letras, produzir uma série de letras idênticas 
• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 
 
Você sabia? 

• Isso pode ser um jogo colaborativo: a interação social é uma ferramenta poderosa para 
aprender e brincar. 

• Ao comunicar seus pensamentos, entender os outros por meio da interação e compartilhar 
idéias, as crianças não apenas podem gostar de estar com os outros, mas também podem 
construir relacionamentos mais poderosos.  

 

 

Identificar Letras Individuais 

 

10 min     1 ou 2 participantes 
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Vamos brincar! 

1. Apontar com o dedo indicador a letra "B". 
2. Pegar a letra "C". 
3. Substituir a letra "B" pela letra "C". 
4. Anexar a letra "B" no canto superior direito da placa de base. 
5. Anexar a letra "C" em cima da letra "B". 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 5 peças: "A", "B", "C", "D", "E"  
Alinhar as peças em ordem aleatória na placa de base. 
 
Dicas para facilitar 

• Propor que peguem uma letra e a ponham na cabeça, debaixo da mesa... 

• Perguntar "Você pode tornar essa atividade mais divertida?". 
 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de jogadores (um adulto pode verificar se as respostas estão corretas). 

• Mudar a quantidade de letras. 

• Pedir à criança que selecione as letras com as quais deseja brincar. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconhecer e nomear a maioria das letras do alfabeto 
• FÍSICA - Ler cada letra, combinar várias letras, produzir uma série de letras idênticas 
• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 
 
Você sabia? 

• Alunos ativamente engajados demonstram motivação e comprometimento com seu 
aprendizado, muitas vezes se estendendo além das metas e expectativas estabelecidas. 
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Ouvir e Escolher uma Letra 
 

10 min    2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
Jogador 1  
1. Escolher 4 peças da tigela e colocá-las uma do lado da outra na placa de base. 
2. Ler as letras silenciosamente. 
3. Fazer o som de uma das 4 letras. 
4. Passar a placa de base para o jogador 2. 
Jogador 2 
5. Encontrar a letra que corresponda ao som emitido pelo jogador 1. 
6. Ler em voz alta. 
7. Retirar a peça. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base  

• Peças de 10 letras (“A” a “J”) 

• 1 tigela 
Colocar as peças na tigela.  
 
Dicas para facilitar 

• Reservar tempo suficiente para explorar as peças. 

• Escolher letras do nome de uma criança, de um objeto comum (P para piano, M para mesa...). 

• Lembrete: as letras podem emitir vários sons. 
  
Possíveis variações 

• Colocar as peças em arranjos diferentes. 

• Mudar a quantidade de letras. 

• Mudar a quantidade de jogadores ou monte duplas. 

• Escolher letras relativas ao currículo atual. 
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• Fazer um som e encontrar a letra correspondente na tigela. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Identificar as letras e sua ordem e, dependendo da letra, seu som 

• CRIATIVA - Fazer o som de uma letra e contar as sílabas fônicas de uma palavra 
   Explorar sons vocais 

• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
 
Você sabia? 
Uma atividade iterativa oferece aos alunos a oportunidade de explorar e investigar novos 
conceitos: tentar, falhar e tentar novamente. Eles também podem compartilhar suas ideias e 
revisá-las. 
 

 

Memorizar Letras 
 

20 min    2 participantes 
 

   
 
Vamos brincar! 
Jogador 1: 
1. Escolhe 4 letras da tigela, coloca-as aleatoriamente na placa de base vazia e passa para o 

Jogador 2. 
Jogador 2: 
2. Lê as 4 letras. 
3. Se lembra do maior número possível de letras e devolve a placa ao Jogador 1. 
4. Escolhe todas as letras da placa de base alfabética que se lembra e move-as para o fundo. 
Ambos os jogadores  
5. Comparar e falar das letras. 
 
Como preparar 

• 2 placas de base 

• 2 conjuntos idênticos de peças de letras, de "A" a "Z" 
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• 1 tigela 
Organizar um conjunto de letras em ordem alfabética em uma das placas de base. 
Colocar o resto das peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Pedir: “Compare a estratégia para lembrar e encontrar as peças”. 

• Pergunte-os: "Como podemos tornar essa atividade mais fácil/mais difícil/ou para mais 
jogadores?". 

 
Possíveis variações 

• Começar com menos peças do alfabeto, de "A" à "J". 

• Mudar o número de letras a serem lembradas. 

• Adicionar um cronômetro: mais ou menos tempo para ler/encontrar as letras corretas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• FÍSICA - Descobrir a "organização espacial de uma página" 

• SOCIAL - Trabalhar em conjunto para facilitar a aprendizagem individual  

• COGNITIVA - Explorar uma página em braille pelo toque: pesquisar com as duas mãos uma 
página com uma estratégia tátil lógica - de cima para baixo e de um lado para o outro 

• FÍSICA - Organizar: encontrar objetos, classificar ou categorizar por posicionamento, função, 
atributo 

• EMOCIONAL - Identificar consequências de comportamentos em interações sociais 
 
Você sabia? 

• Alunos ativamente engajados demonstram motivação e comprometimento com seu 
aprendizado, muitas vezes se estendendo além das metas e expectativas estabelecidas.  

• Iterativo: quando as crianças têm a oportunidade de explorar e investigar novos conceitos, elas 
aprendem através do processo de tentativa e erro. 

 

 

Letras Ausentes 
 

10 min    1 participante 
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Vamos brincar! 

1. Acompanhar as linhas na placa de base com os dedos indicadores. 
2. Ler as letras. 
3. Escolher e colocar as peças corretas da tigela para completar o alfabeto. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 26 peças de letras, de "A" a "Z" 

• 1 tigela 
Organizar as peças em ordem alfabética na placa de base, deixando um espaço vazio entre cada 
letra. 
Remover 1 ou mais peças e colocá-las na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Como você pode ter certeza de que completou o alfabeto corretamente?". 

• Perguntar "Qual foi a sua estratégia para identificar as letras ausentes?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de letras em falta. 

• Adicionar peças extras à tigela. 

• Colocar as letras incorretamente na placa de base. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Soletrar mais homófonos, palavras que são frequentemente digitadas 
incorretamente, palavras que contêm vários fonemas, palavras comuns com escrita diferente, 
os dias da semana, as letras do alfabeto 

• COGNITIVA - Usar as mãos e os dedos na leitura em braille: usar as duas mãos para rastrear 
o braille, da esquerda para a direita 

• CRIATIVA - Descrever uma organização produzida ou observada 

• FÍSICA - Nomear relações lógicas 
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• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
 
Você sabia? 

• Alunos ativamente engajados demonstram motivação e comprometimento com seu 
aprendizado, muitas vezes se estendendo além das metas e expectativas estabelecidas.  

 

 

Número Ausente! 

 

5 min    1 participante 
 

 
 
Vamos brincar! 

1. Alinhar os números na ordem correta de 0 a 9. 
2. Deixar um espaço em branco para o local do número ausente. 
3. Preencher a lacuna, batendo palmas o número de vezes correspondente ao número ausente. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 9 peças numéricas (um número não está presente) 

• 1 peça de sinal de número  

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as outras 9 peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Fornecer lembretes reais ou virtuais, por exemplo, lista de números gravados em um papel, 
música. 

• Perguntar "Que estratégia você usou para achar o número que faltava?". 



LEGO Braille Bricks 

 

© 2020 The LEGO Group 108 

 
Possíveis variações 

• Sugerir construções de torre, começando com as peças número 1, 2… 

• Mudar a quantidade de peças. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Contar, ler e escrever números até 10, de maneira progressiva e regressiva 
   Identificar os caracteres em braille: números 0 - 9 

• CRIATIVA - Descrever uma organização produzida ou observada 

• FÍSICA - Identificar a relação espacial dentro de uma célula braille, uma linha, uma página 
 
Você sabia? 

• Uma instrução bem planejada e intencional, com o uso de técnicas eficazes, pode levar a 
melhores resultados acadêmicos e habilidades sócio-emocionais. 

 

 

 

Letras Musicais 

 

20 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Acompanhar a linha de peças com os dedos indicadores. 
2. Pronunciar cada letra ao tocá-la. 
3. Fazer um som de caixa de batida (como "bing" ou "bang"...) para cada peça que não seja 

uma letra. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de 10 letras (“A” a “J”) 
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• 10 peças LEGO clássicas (4x2) 

• 1 tigela 
Alinhar 11 peças na parte superior da placa de base, alternando as peças clássicas e as Braille 
e deixando um espaço entre cada uma delas. 
Colocar as outras peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Como você sabe a diferença entre letras e as outras peças?". 

• Sugerir “Imagine e cante uma música ou um ritmo”. 

• Sugerir “Conte uma história em relação à sua música”. 
 
Possíveis variações 

• Alterar o número de letras/linhas/espaços/colunas. 

• Mude o padrão/ritmos. 

• Incentivar a criação pessoal de composição musical. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Imaginar representações gráficas para organizar uma sucessão de sons e eventos 
sonoros 

• EMOCIONAL - Desenvolver interesse em arte, obras de arte 

• SOCIAL - Ouvir e responder adequadamente a adultos e colegas: adaptar as posturas do 
interlocutor/ouvinte: aceitar turnos, esperar para falar  

• COGNITIVA - Usar as mãos e os dedos na leitura em braille: usar as duas mãos para rastrear 
o braille, da esquerda para a direita 

• FÍSICA - Melhorar as habilidades de consciência auditiva: isolar sons/palavras/frases entre 
sons ambientais 

 
Você sabia? 

• Atividades criativas - apresentar idéias, expressá-las e transformá-las em realidade, criando 
associações, simbolizando e representando idéias, pode proporcionar uma experiência 
significativa para os outros. 

• Os professores podem criar ambientes de aprendizagem que capacitam as crianças a realizar 
seu potencial. 

 

 

Escada de Números 
 

20 min    1 participante 
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Vamos brincar! 

1. Encontrar a peça número 1 na tigela e começar a construir uma escada usando-a como 
primeiro passo. 

2. Continuar construindo a escada com as peças da caixa e da tigela. O bloco superior de cada 
etapa deve ser o número de blocos igual ao número de blocos na etapa. 

3. Verificar se as etapas estão numeradas de "1" a "9". 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças 

• 1 peça de sinal de número 

• 1 tigela 
Colocar 9 peças numéricas (”1” a “9”) na tigela. 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Que estratégia você usou para construir a escada?". 

• Perguntar "O que você encontrou no topo da escada?". 

• Propor uma colaboração. 
 
Possíveis variações 

• Mudar o tamanho da escada. 

• Começar com um número "9" passo e construir regressivamente. 

• Usar apenas blocos de número que exijam que todos os blocos de cada etapa tenham o mesmo 
número. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição  
   Identificar os caracteres em braille: números 0 - 9 
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• Organizar o trabalho em grupo para desenvolver uma tarefa comum e/ou produção coletiva e 
disponibilizar habilidades e conhecimentos próprios para outras pessoas 

• FÍSICA - Reconhecer e diferenciar o TAMANHO pelo toque: comparar tamanhos; ordenar por 
tamanhos 

 
Você sabia? 

• As atividades socialmente interativas envolvem alunos trabalhando juntos em grupos, usando 
estratégias que foram projetadas para maximizar o benefício do aprendizado cooperativo.  

 

 

Escolha um Número 

 

20 min    2 participantes 
 

 
 
Vamos brincar! 

Jogador 1  
1. Pense em um número entre 0 e 9 em sua cabeça. 
2. Bata palmas com o número que você tem em mente. 

Jogador 2 
3. Conte as palmas. 
4. Encontre a peça correspondente ao número de palmas. 

Ambos os jogadores 
5. Conversar sobre a resposta. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças de número "0" a "9" 

• 1 peça de sinal de número  
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
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Alinhar as peças horizontalmente de "0" a "9" na placa de base. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar “Como você identifica peças representando números? Como você sabe que não são 
letras?”. 

• Reservar tempo suficiente para explorar as peças. 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Remover as peças já identificadas. 

• Colocar as peças aleatoriamente em toda a placa de base. 

• Brinque no estilo "Mestre Mandou". Se o Jogador 1 disser "Mestre mandou" antes de bater 
palmas, o Jogador 2 deverá encontrar a peça correta; se o Jogador 1 não disser "Mestre 
Mandou"e então bater palma, o Jogador 2 não fará nada. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Nomear, ler, escrever e representar números 
   Identificar os caracteres em braille: números 0 - 9 
• SOCIAL - Fazer perguntas relevantes para ampliar a compreensão e o conhecimento 
• FÍSICA - Identificar a relação espacial dentro de uma célula braille, uma linha, uma página 
 
Você sabia? 

• A numeracia não se refere apenas a números: ela também se baseia em auto regulação ou 
funções executivas e habilidades espaciais. 

 

 

Escolha uma Letra e Pronuncie 

 

15 min    1 participante 
 

       
 
Vamos brincar! 

1. Ler as letras na placa de base com as duas mãos. 
2. Escolher uma letra da tigela. 
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3. Falar seu som. 
4. Encontrar a mesma letra na placa de base. 
5. Colocar as duas peças idênticas juntas. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 2 conjuntos idênticos de 5 letras cada 

• 1 tigela 
Um conjunto está na tigela e o outro está alinhado horizontalmente na placa de base. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir: “Imagine uma história usando o som das letras”. 

• Pode ser mais difícil encontrar as peças dispostas em uma coluna, ao invés de em uma linha: 
diferentes habilidades táteis são usadas!  

 
Possíveis variações 

• Escolher letras com um som próximo. 

• Aumentar o número de letras. 

• Colocar uma ou mais peças extras na tigela para que a criança ignore algumas peças. 

• Colocar as letras em linha, coluna ou aleatoriamente. 

• Aumentar o número de jogadores: cada jogador tem uma placa de base com as mesmas letras 
e a tigela está no centro. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Identificar as letras e sua ordem e, dependendo da letra, seus sons 
CRIATIVO - Fazer o som de uma letra e contar as sílabas fônicas de uma palavra 

   Explorar sons vocais 

• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
 
Você sabia? 

• Habilidades criativas significa: criar ideias, expressá-las e transformá-las em realidade, criando 
associações, simbolizando e representando idéias e fornecendo experiências significativas aos 
outros. 

 

 

A Arena 
 

15 min     2 participantes 
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Vamos brincar! 
Ambos os jogadores 
1. Remover 10 peças da caixa para construir um touro no centro da placa de base. 
Ambos os jogadores revezam: 
2. Escolher uma peça da tigela. 
3. Ler o número. 
4. Pegar o mesmo número de peças da caixa. 
5. Construir uma cerca com essas peças ao redor do perímetro completo da placa de base, 

porque o touro precisa de muito espaço para percorrer. 
6. Complete a cerca primeiro para vencer! Cuidado: deve-se terminar a cerca com o número 

exato de peças necessárias para cercar perfeitamente o touro. Se o número escolhido da 
tigela for muito grande, você não poderá construir a cerca e terá que pular a sua vez. 

 
Como preparar 

• 2 placas de base (uma por jogador) 

• Todas as peças 

• 1 tigela 
Remover as peças com todos os números e colocá-las na tigela, manter as outras na caixa. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Que outra coisa podemos construir uma cerca em volta?". 

• Incentivar o desenvolvimento de estratégias pessoais e a exploração de várias soluções. 
 
Possíveis variações 

• Sugerir diferentes tipos de construções: uma parede de 2 andares, um retângulo de 5 por 4, 
um quadrado… 

• Mudar o tamanho da placa de base. 

• Colocar apenas números baixos na tigela. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Interpretar um sucesso/fracasso, explicando as causas ou consequências de 
uma atividade, o uso de uma ferramenta 
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• FÍSICA - Participar de uma atividade ao longo do tempo e explorar diferentes possibilidades, 
usando objetos manipulados 

• EMOCIONAL - Reconhecer o valor próprio 

• CRIATIVA - Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 
Você sabia? 

• Os adultos têm papéis importantes para ajudar as crianças pequenas no jogo, incluindo a 
introdução das regras e o processo de revezamento. 
 

 
 
Trapaça 
 

10 min    2 participantes 
 

           
 
Vamos brincar! 

Jogador 1 
1. Cole uma peça de ponta-cabeça para baixo na massinha de modelar, declarando que é 

uma "consoante" ou "vogal". 
Jogador 2 

2. Se você acredita que o jogador 1 está dizendo a verdade, coloque uma de suas peças na 
massinha e declare: “consoante” ou “vogal”. 

3. Ou, se você não acredita no jogador 1, diga "trapaça" e remova a peça para descobrir. 
Ambos os jogadores 

4. Se um dos jogadores for pego trapaceando ou acusar erroneamente o outro de trapacear, 
ele deverá pegar todos as peças que foram jogadas. 

5. O primeiro a ficar sem peça é o vencedor. 
 
Como preparar 

• 16 peças: mistura de vogais e consoantes e 2 outros sinais (letra maiúscula e sinal numérico) 

• Massinha de modelar 
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• 2 tigelas 
Distribuir aleatoriamente e igualmente as 16 peças e coloque-as nas taças. 
Espalhar um pedaço grande de massinha para manter as peças de ponta-cabeça durante a 
atividade. 
 
Dicas para facilitar 

• As peças são pressionadas na massinha para mantê-las na mesma posição durante a 
atividade. 

• Incentivar revezamentos que podem ser difíceis para crianças pequenas. 

• Perguntar "Qual é a sua estratégia para ganhar?". 
 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de jogadores distribuindo mais peças. 

• Mudar a quantidade e/ou tipos de peças. 

• Mudar a quantidade de peças incomuns (sinais de pontuação). 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: usar o vocabulário para nomear as 
unidades do idioma: palavra, letra, sílaba, som, sentença, texto, linha, letra maiúscula 

• SOCIAL - Ler em voz alta 
• FÍSICA - Desenvolver habilidades de rastreamento tátil: localizar, ler um número identificado 

de palavras ou letras em uma linha 
• EMOCIONAL - Entender regras 
 
Você sabia? 

• Os adultos têm papéis importantes para ajudar as crianças a aprender brincadeiras, incluindo 
regras de ensino e revezamento. 

 

 

Ache sua Letra 

 

5 min    1 participante 
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Vamos brincar! 
1. Encontrar a primeira letra do seu nome na placa de base. 
2. Dizer a letra. 
3. Dizer o seu nome. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças de letra  
Colocar as peças na placa de base em ordem alfabética. 
 
Dicas para facilitar 

• É mais fácil localizar a primeira peça na placa de base quando as peças começam no canto 
superior esquerdo. 

• Os sinais de letras maiúsculas não são usados nesta atividade porque pode ser difícil para uma 
criança pequena entender o conceito de usar 2 peças para uma letra 

• Perguntar "Quantas você acertou?" 

• Sugira imaginar uma maneira mais rápida de encontrar uma letra. 
 
Possíveis variações 

• A mesma atividade pode ser realizada escolhendo nomes de crianças na classe e localizando 
o som da letra inicial de seus nomes. 

• Encontrar a primeira letra das palavras em uma determinada categoria (animais, frutas...).  
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: identificar as letras e sua ordem e, 
dependendo da letra, seu valor sonoro 

• EMOCIONAL - Desenvolver motivação para ler por prazer 
• CRIATIVA - Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 
• FÍSICA - Melhorar as habilidades de discriminação auditiva: discriminar sons em palavras 

(sílabas) 
 
Você sabia? 
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• Uma atividade é profunda quando a criança pode relacionar novas experiências a algo já 
conhecido. Ao brincar, as crianças frequentemente exploram o que já viram e fizeram, ou notam 
o que os outros estão fazendo, como uma maneira de encontrar algum sentido. Ao fazer isso, 
elas podem expressar e expandir sua compreensão por meio de uma variedade de mídias, 
símbolos e ferramentas. 

 

 

Palavra Escondida 
 

20 min    2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
Jogador 1 
1. Pense em uma palavra de 3 ou 4 letras. 
2. Encontre as peças das letras que você precisa soletrar. 
3. Esconda as peças da sua palavra montando uma construção feita de peças LEGO 2x4 

padrão e de peças Braille. 
Jogador 2 
4. Encontre as peças Braille escondidas dentro da construção. 
5. Escreva uma palavra com todas as letras encontradas. 
Ambos os jogadores 
6. Comparar e discutir as palavras criadas. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de letra  

• Peças LEGO clássicas 2x4 

• 2 tigelas 
Colocar as peças das letras em uma tigela grande e as peças clássicas na outra.  
 
Dicas para facilitar 
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• Organizar várias letras em ordem alfabética em uma placa de base adicional para facilitar a 
sua localização. Isso pode ser preparado com antecedência ou em uma atividade de 
aquecimento para a criança. 

• Sugerir “Imagine uma história em que sua palavra seja o destaque da aventura”. 
 
Possíveis variações 

• Ocultar palavras adicionais. 

• Mudar o número de letras da palavra. 

• Construir a construção para se relacionar com a palavra oculta. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Enriquecer o léxico, adquirir ortografia gramatical e lexical 

• CRIATIVA - Adaptar um projeto de acordo com restrições e público-alvo 

• EMOCIONAL - Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura: discutir significados das 
palavras, vincular novos significados aos já conhecidos 

• FÍSICA - Manipular, fazer um movimento intencional com um objeto 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• Pesquisas recentes mostram que curiosidade e experiências positivas estão ligadas ao 
aprendizado. 

 

 

Palavras Bambolê 
 

30 min    3 participantes 
 

            
 
Vamos brincar! 
Equipe 1 
1. Pensar em uma palavra secreta contendo até 4 letras. 
2. Escrever a palavra colocando as pessoas da equipe nos bambolês como célula braille para 

representar cada letra. (Bolas podem ser usadas como marcadores para os aros, se 
necessário). 
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Equipe 2  
3. Ler a palavra secreta jumbo e escrevê-la com peças braille na placa de base. 
Ambos os Times 
4. Comparar e conversar sobre a palavra. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de letra 

• 24 bambolês 

• Algumas bolas ou objetos  

Dispor os 24 bambolês como 4 células braille no chão. 

Dividir o grupo em 2 equipes. 
 
Dicas para facilitar 

• Familiarizar os jogadores ao conceito de célula braille com um bambolê: entrar na “célula braille 
bambolê” e perguntar sobre os números de pontos e como representar uma letra específica. 

• Pode-se evitar a confusão entre a posição do ponto na célula em braille, como representamos 
os números em braille e o número de pontos na constelação dizendo "ponto 2" e não apenas 
"2". 

• Perguntar "Qual foi a estratégia da sua equipe para tomar decisões durante o jogo?". 
 
Possíveis variações 

• Instruir as equipes a produzir e adivinhar apenas uma letra por vez, usando apenas uma célula 
braille bambolê. 

• Pré-selecionar letras obrigatórias. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Copiar e escrever, de memória, palavras e frases simples 

• FÍSICA - Participar de uma atividade longa e explorar diferentes possibilidades, usando objetos 
manipulados: construir uma construção, copiar de uma referência manipulada ou observar um 
modelo 

• CRIATIVA - Reproduzir, montar, organizar, vincular padrões gráficos e então criar novos 

• EMOCIONAL - Indicar consciência das próprias habilidades e limitações visuais 

• SOCIAL - Negociar com outras pessoas para resolver problemas 
 
Você sabia? 

• Este jogo permite a inclusão de uma criança cega em uma atividade física em grupo e 
apresentar de maneira lúdica o Braille e a deficiência visual para crianças com visão. 
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• Com o tempo, as crianças devem experimentar momentos de alegria e surpresa, uma conexão 
significativa, estarem ativas e absorvidas, interagirem, desenvolverem o jogo e se envolverem 
com os outros. 

 

 

Faça uma Obra-Prima 
 

30 min    1 participante 
 

 
 
Vamos brincar! 

1. Construir uma obra-prima em 3D representando uma fruta, um animal, uma mobília, uma 
pessoa… 

2. Escrever uma palavra sobre a obra de arte na placa de base. 
 

Como preparar 

• 2 placas de base 

• Todas as peças 
Organizar várias letras em ordem alfabética em uma placa de base adicional para facilitar a sua 
localização. 
Outras peças serão usadas para montar a construção. 
 
Dicas para facilitar 

• As cores das peças podem ser relevantes nas obras-primas. As crianças cegas entendem que 
cada peça tem uma cor específica e que podem usá-las de acordo (verde para folhas, amarelo 
para o sol…) 

• Quando uma criança sente admiração e consideração por sua arte, ela estimula novas idéias 
e técnicas. 

• Pedir "Conte-me uma história sobre sua obra de arte." 

• Perguntar "Por que você escolheu a palavra que escreveu?". 
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Possíveis variações 

• Propor um projeto de arte, como Pablo Picasso. 

• Escrever o título primeiro e deixar a criança fazer a obra-prima. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Explicar como operar em uma situação realista: indicando algumas palavras-
chave que descrevem a ação 

• FÍSICA - Participar de uma atividade ao longo do tempo e explorar diferentes possibilidades, 
usando objetos manipulados: realizar montagens cada vez mais complexas 

• EMOCIONAL - Desenvolver interesse em arte, obras de arte  

• CRIATIVA - Se expressar através de artesanato, trabalho artístico: experimentar uma 
variedade de mídias artísticas para criar trabalhos artísticos originais 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As crianças podem trabalhar habilidades espaciais por meio de atividades lúdicas, incluindo a 
construção de blocos, jogos de quebra-cabeça e brincar com materiais de todos os tipos de 
formas e tamanhos, além de se beneficiarem da adesão e do apoio de adultos à brincadeira. 

 

 

Escolher Letras, Montar Palavras  
 

30 min    3 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
1. Escolher 2 letras da tigela. 
2. Montar uma palavra na placa de base com estas letras e outras da caixa.  
3. Ler a palavra. 
 
Como preparar 

• Placa da base 

• Todos as peças (letras)  
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• 1 tigela  
Selecionar 10 letras aleatórias da caixa e colocá-las na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Antes da atividade, organize as letras adicionais em ordem alfabética na placa de base ou peça 
à criança que o faça. 

• Sugira "Que tal fazer essa atividade mais divertida?". 
 
Possíveis variações  

• Uma das letras escolhidas deve ser a primeira letra da palavra. 

• Aumentar a dificuldade das letras colocadas na tigela (letras em espelho, letras raras). 

• Encontrar palavras vinculadas a uma aula específica (vocabulário).  
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 
localizar, substituir 

• SOCIAL - Participar de discussões, apresentações, performances, dramatizações, 
improvisações e debates: uso gradual do vocabulário e/ou de classificações apropriados para 
descrever uma situação, apresentar um argumento 

• COGNITIVA - Localizar um nome em braille 
• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
Você sabia? 

• Aprender Brincando também envolve estar ativamente envolvido. Imagine uma criança 
totalmente absorvida em uma brincadeira, com um conjunto de blocos de construção. Ela está 
imaginando ativamente como as peças irão se unir. Esse tipo de imersão mental e a capacidade 
de manter o foco são especialmente poderosos no contexto de Aprender Brincando.  

 

 

Joguinho de Palavras 

 

20 min   2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
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Colocar letras, uma de cada vez, para criar palavras. 
Jogador 1 
1. Pensar em uma palavra de três letras e encontrar as letras para escrever a palavra na placa 

de base. 
Jogador 2 
2. Alterar a palavra removendo e substituindo uma peça por uma nova letra ou adicionando uma 

peça adicional. 
Ambos os jogadores 
3. Continuar revezando até que não seja possível criar mais palavras. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças de letra 
 
Dicas para facilitar 

• Letras adicionais podem ser pré-organizadas em ordem alfabética em uma placa de base 
adicional. Pode servir como atividade de aquecimento! 

• Incentivar a ajuda colaborativa entre os jogadores. 
 
Possíveis variações 

• Começar a atividade com uma palavra solicitada. 

• Mudar o número de letras da palavra. 

• Remover, substituir ou adicionar mais de uma letra. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: participar da escrita de certas palavras 
• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 

localizar, substituir 
• EMOCIONAL - Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura: discutir significados das 

palavras, vincular novos significados aos já conhecidos 
• FÍSICA - Desenvolver habilidades de rastreamento tátil: localizar, ler um número identificado 

de palavras ou letras em uma linha 
• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 

alternativas 
 
Você sabia? 

• Um requisito crítico é que as crianças vivenciem a agência (no sentido de um agente intervir 
no mundo) e sejam apoiadas em vez de orientadas. Isso significa ver as crianças como sendo 
capazes, além de oferecer oportunidades para exercer seus pensamentos e ações em um 
contexto social em que outras pessoas têm os mesmos direitos. 
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Leia a Sílaba  
 

5 min    1 participante 
 

 
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça da tigela. 
2. Juntar as letras para formar uma sílaba e anunciá-la em voz alta (por exemplo, com A e B, 2 

possibilidades: BA ou AB). 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 12 peças (6 consoantes diferentes e 6 vogais diferentes) 

• 2 tigelas 
Colocar as consoantes e vogais em tigelas separadas. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Você consegue imaginar um animal que consegue fazer esse som?". 

• Perguntar "Você consegue pensar em uma palavra que comece com ou que contenha esse 
som?". 

 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de consoantes. 

• Pegar duas consoantes e uma vogal e montar uma sílaba. 

• Pegar mais de 2 peças e ler todas as sílabas como parte de uma palavra imaginária. 

• Anunciar uma sílaba em voz alta e pedir à criança que a soletre em voz alta ou que a escreva. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Reconheça as palavras mais facilmente: responder rapidamente com o som 
correto aos grafemas (letras ou grupos de letras) 

• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 
localizar, substituir 

• SOCIAL - Ler em voz alta 
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• FÍSICA - Melhorar as habilidades de discriminação auditiva: discriminar sons em palavras 
(sílabas) 

• EMOCIONAL - Entender regras 
 
Você sabia? 

• Braille é um sistema de leitura baseado em uma abordagem silábica. 

• Quando os adultos envolvem as crianças no aprendizado da alfabetização em uma brincadeira, 
de uma maneira que estenda, ao invés de interromper, o fluxo da brincadeira, vemos 
benefícios. 

 

 

A Palavra Mais Longa 

 

30 min    2 participantes 
 

   

 
 
Vamos brincar! 
Ambos os jogadores 
1. Se revezam escolhendo uma peça da tigela, lêem a carta. 
2. Encontrar a letra duplicada na placa de base e colocá-la na parte inferior até que 8 letras 

foram escolhidas. 
3. Soletrar a palavra mais longa possível com suas 8 letras. 
4. Montar a palavra mais longa para ganhar o jogo. 
 
Como preparar 
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• 2 placas de base 

• Peças de letras (3 conjuntos de cada letra do alfabeto) 

• 1 tigela 
Colocar um conjunto na tigela e dê a cada jogador um conjunto para que organize em sua placa 
de base. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar “Como você organizou suas peças? Qual foi a sua estratégia?”. 

• Algumas crianças podem ser capazes de realizar a atividade mentalmente e não precisam 
escrever a palavra. 

 
Possíveis variações 

• Usar um cronômetro. 

• Mudar a quantidade de letras. 

• As 8 letras podem ser selecionadas com antecedência pelo educador. 

• Adicionar uma seleção de letras incomuns. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: participar da escrita de certas palavras 

• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 
localizar, substituir 

• EMOCIONAL - Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura 

• FÍSICA - Desenvolver habilidades de rastreamento tátil: localizar, ler um número identificado 
de palavras ou letras em uma linha 

• SOCIAL - Solicitar e aceitar ajuda de outras pessoas, usar colegas como um recurso 
 
Você sabia? 

• Uma atividade é ativamente envolvente, quando os alunos têm uma opção - grande ou pequena 
- para agir sobre o conteúdo ou os processos envolvidos em sua aprendizagem 

 

 

Letras Maiúsculas 
 

15 min    1 participante 
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Vamos brincar! 

1. Ler as palavras. 
2. Remover cada substantivo próprio e colocá-lo em uma coluna no lado inferior esquerdo da 

placa de base. 
3. Colocar os substantivos comuns em uma segunda coluna. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de letra 

• Peças do sinal de letra maiúscula  

• 1 tigela 
Escrever 6 palavras na placa de base, misturando nomes próprios e comuns. Não se esquecer 
de adicionar "sinais de letras maiúsculas" quando necessário! 
 
Dicas para facilitar 

• A manipulação correta das peças para recriar os substantivos é difícil sem um plano. 

• Perguntar "Como você se lembrou onde colocar as letras?". 

• Pedir: “Conte uma história usando as 6 palavras e escolha uma maneira de indicar quando 
você diz uma palavra que começa com uma letra maiúscula, como se levantar ou bater 
palmas." 

 
Possíveis variações 

• Adicionar mais palavras. 

• Adicionar palavras que possam ser nomes próprios ou comuns, como Braille/braille.  

• Classificação múltipla: primeiro classificar os próprios e os comuns... e então classificar dentro 
da categoria usando letras maiúsculas (nomes de pessoas, nomes de cidades...). 

• Brincadeira em dupla: um monta as palavras, o outro as classifica. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA - Desenvolver a compreensão de conceitos como: deixar espaços entre as 
palavras, unir palavras e cláusulas de junção, aprendendo a pontuação correta, incluindo letras 
maiúsculas  

• CRIATIVA - Descrever uma organização produzida ou observada 

• EMOCIONAL - Entender regras 

• FÍSICA - Organizar: encontrar objetos, classificar ou categorizar por posicionamento, função, 
atributo 

 
Você sabia? 

• Alunos ativamente engajados demonstram motivação e comprometimento com seu 
aprendizado, muitas vezes se estendendo além das metas e expectativas estabelecidas.  

 

 

Torres de Vogais e Consoantes 
 

10 min    2 participantes 
 

        
 
Vamos brincar! 

1. Escolher uma peça. 
2. Ler a letra. 
3. Identificar se é uma vogal ou consoante. 
4. Construir 2 torres: uma composta por consoantes e outra por vogais. 
 
Como preparar  

• 1 placa de base 

• 6 peças de vogais e 6 de consoantes  

• 1 tigela 
As 12 peças são misturadas na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Quantas você acha que acertou?". 
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Possíveis variações 

• Alinhar as peças horizontalmente na placa de base (nenhuma tigela é necessária). 

• Escolher um número diferente de vogal e consoante. 

• Usar um cronômetro. 

• Aumentar a quantidade de peças. 

• Colaborar com colegas para construir a torre mais alta usando todas as peças, apenas 
consoantes ou vogais. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
• COGNITIVA - Reconhecer as palavras mais facilmente: responder rapidamente com o som 

correto aos grafemas (letras ou grupos de letras)  
• FÍSICA - Ler cada letra, combinar várias letras, produzir uma série de letras idênticas 
• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 
• SOCIAL - Seguir as regras de um jogo liderado por adultos, revezar   
 
Você sabia?  

• Os resultados acadêmicos, incluindo alfabetização e numeracia, acabam por contar com muitas 
outras habilidades em todos os domínios do desenvolvimento infantil. 

 

 

 

Que Animal É Esse? 
 

20 min    2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 

Jogador 1 
1. Escolher uma peça aleatoriamente. 
2. Pensar em um animal começando por esta letra. 
3. Descrever seu animal com um som ou movimento. 

Jogador 2 
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4. Adivinhar qual animal é. 
Ambos os jogadores 

5. Trabalhar juntos para escolher as peças certas da caixa e escrever o nome do animal na 
placa de base. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças de letra 
Colocar a caixa de peças de letras e a placa de base entre os jogadores. 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar: “Você consegue imaginar estar em um zoológico ou na selva? O que você ouve?" 
 
Possíveis variações 

• Encontrar palavras de um assunto determinado (geografia, história, física...). 

• Organizar as letras em ordem alfabética em uma placa de base extra para facilitar a localização. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: participar da escrita de certas palavras 

• CRIATIVA - Usar a linguagem falada para desenvolver a compreensão através da especulação, 
hipótese, imaginação e exploração de ideias 

• CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período apropriado 

• EMOCIONAL - Seguir as instruções e limites simples estabelecidos por adultos 
 
Você sabia? 

• As crianças tendem a falar de características com detalhes durante as atividades lúdicas de 
construção em grupo e demonstram maior nível de auto regulação durante atividades e 
brincadeiras em pequenos grupos. 

 

 

Qual Letra Está Faltando? 
 

20 min    2 participantes 
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Vamos brincar! 
Jogador 1 

1. Pensar em uma palavra de três letras e encontrar as letras para escrever a palavra na placa 
de base. 

2. Remover uma letra e colocá-la na tigela com 3 outras letras de sua escolha. 
Jogador 2 

3. Ler as letras e decidir qual delas está faltando. 
4. Encontrar a letra que falta na tigela e preencher a palavra. 
5. Ler a palavra. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de letra 

• 1 tigela 
 
Dicas para facilitar 

• Perguntar "Qual foi sua estratégia para a atividade?". 

• Perguntar "O que acontece se suas palavras não forem as mesmas?". 

• Letras adicionais podem ser pré-organizadas em ordem alfabética em uma placa de base 
adicional. Pode servir como atividade de aquecimento! 

 
Possíveis variações 

• Mude o número de peças na tigela. 

• Mudar a quantidade de letras. 

• Alterar o comprimento da palavra. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Descobrir a função da palavra escrita: identificar as letras e sua ordem e, 
dependendo da letra, seu som 

• EMOCIONAL - Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura: discutir significados das 
palavras, vincular novos significados aos já conhecidos 

• CRIATIVA - Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 
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• FÍSICA - Desenvolver habilidades de rastreamento tátil: localizar, ler um número identificado 
de palavras ou letras em uma linha 

• SOCIAL - Solicitar e aceitar ajuda de outras pessoas, usar colegas como um recurso 
 
Você sabia? 

• As crianças precisam de interações de alta qualidade com colegas e adultos para que esse 
aprendizado ocorra. 

 

 

Misturar Palavras 
 

20 min   2 participantes 
 

   
 
Vamos brincar! 
Jogador 1 
1. Pense em uma palavra e encontre as suas letras. 
2. Misture-as na sua mão e entregue-as ao jogador 2. 

Jogador 2 
3. Leie as letras. 
4. Monte uma palavra usando todas as letras. 
5. Escreva uma palavra na sua placa de base. 

Ambos os jogadores  
6. Comparar e falar sobre suas palavras. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças de letra 
Colocar as peças e a placa de base entre os jogadores. 
 
Dicas para facilitar 

• Pistas sobre a palavra podem ser úteis: definição, local das letras... 
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• “Imagine uma história sobre sua palavra. Pense em outras palavras para sua história” 

• Letras adicionais podem ser pré-organizadas em ordem alfabética em uma placa de base 
adicional. Pode servir como atividade de aquecimento! 

 
Possíveis variações 

• Designar um número específico ou letras obrigatórias a serem usadas. 

• Mudar a quantidade de jogadores. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 
localizar, substituir 

• SOCIAL - Participar de discussões, apresentações, performances, dramatizações, 
improvisações e debates: uso gradual do vocabulário e/ou de classificações apropriados para 
descrever uma situação, apresentar um argumento 

• COGNITIVA - Localizar um nome em braille 

• EMOCIONAL - Solicitar informações/assistência de pessoas apropriadas em vários cenários 
 
Você sabia? 

• As crianças aprendem mais quando estão engajadas de maneira ativa ao invés de passiva, 
quando as atividades são significativas para elas e quando aprendem junto com outras 
pessoas. 

 

 

 

Palavras e Espaços 

20 min   2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
Jogador 1: 
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1. Escrever uma linha de palavras na parte superior da placa de base sem deixar espaços entre 
as palavras. 

Jogador 2:  
2. Ler as letras. 
3. Identificar as palavras da esquerda para a direita. 
4. Remover cada palavra e colocá-las em uma coluna sob a linha de peças. 
Ambos os jogadores 
5. Comparar e discutir as palavras criadas. 
 
Como preparar 

• 2 placas de base 

• Peças de letra 
 
Dicas para facilitar 

• Organizar várias letras em ordem alfabética em uma placa de base adicional para facilitar a 
sua localização. Isso pode ser preparado com antecedência ou em uma atividade de 
aquecimento para a criança. 

• Perguntar "Qual foi sua estratégia para manipular peças, substituir palavras e reorganizá-las?" 
 
Possíveis variações 

• Sugerir letras obrigatórias. 

• Especificar que as palavras devem ser verbos, substantivos, adjetivos, ter relação às últimas 
aulas… 

• Mudar o comprimento/número de fileiras. 

• Encontrar a 3ª palavra, a 2ª letra da 4ª palavra… 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Desenvolver a compreensão dos conceitos, como deixar espaços entre as 
palavras… 

• CRIATIVA - Realizar operações sobre letras e sílabas de palavras: remover, adicionar, inverter, 
localizar, substituir 

• EMOCIONAL - Desenvolver vocabulário e compreensão na leitura 

• FÍSICA - Desenvolver o uso bilateral das mãos 

• SOCIAL - Participar com outros alunos em papéis de liderança e seguidor 
 
Você sabia? 

• Brincadeiras com palavras são uma oportunidade para praticar habilidades de alfabetização. 

• Crianças aprendem mais quando estão engajadas de maneira ativa ao invés de passiva, 
quando as atividades são significativas para elas e quando aprendem junto com outras 
pessoas. 
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Retângulo de Números de 3 Dígitos 
 

15 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Encontrar e ler todos os números de três dígitos no retângulo: eles podem ser lidos por fileira, 
coluna ou diagonal. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 9 peças de números aleatórios (alguns podem ser o mesmo número) 

• 1 peça de sinal de número 
Fazer uma grade de 3 por 3 na placa de base, com as 9 peças, deixando espaços entre elas 
para facilitar a leitura dos números. 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
 
Dicas para facilitar 

• O exame tátil das peças requer mais tempo do que a percepção visual. Reservar bastante 
tempo para a exploração! 

• Perguntar "Você pode tornar essa atividade mais divertida? Mais interativa?”. 

• Perguntar "Como você pode incluir seus amigos na brincadeira?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Instruções de alteração: ler os números de 3 dígitos de trás para frente, encontrar um número 
primo, o maior/menor número de 3 dígitos, um múltiplo de 5, apenas números que incluem a 
peça do meio… 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA - Usar o número para mostrar uma classificação, uma posição: reconhecer o valor 
da posição de cada dígito em um número de quatro dígitos (milhares, centenas, dezenas e 
unidades) 

• COGNITIVA - Aprender a rastrear com os dedos: uma linha de pontos da esquerda para a 
direita, linhas de pontos, uma linha de braille e localizar a próxima linha, usando as duas mãos 
separadamente 

• FÍSICA - Aprender através da ação, observação, análise da ação pessoal e atividade 
observada: métodos e ferramentas apropriados para aprender; Aprender a planejar ações 

• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês 
 
Você sabia? 

• Apesar da numeracia ser um negócio sério, ela pode ser aprendida de várias maneiras 
divertidas e envolventes. 

 

 

Classificar Números de 3 Dígitos 
 

15 min    1 participante 
 
 

   
   
Vamos brincar! 

1. Ler os 4 números de três dígitos na placa de base. 
2. Mover cada número de 3 dígitos para a parte inferior da placa base, do mais baixo ao mais 

alto. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todos as peças de números 

• 1 peça de sinal de número 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Ler os 4 números de três dígitos na placa de base. 
 
Dicas para facilitar 
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• Perguntar "Como você vai organizar esta tarefa?" 

• A referência aos 4 números originais pode ser útil (uma placa de base organizada de forma 
idêntica). 

 
Possíveis variações  

• Mudar a quantidade de dígitos. 

• Mudar a quantidade de números. 

• Misturar o número de dígitos. 

• Sugerir apontar em vez de mover peças. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
COGNITIVA - Usar números para contar, organizar, localizar, comparar 
FÍSICA - Aprender por tentativa e erro, causa e efeitos, aprender a planejar ações 
CRIATIVA - Envolver-se em atividades lúdicas solitárias por um período de tempo apropriado 
SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas  
 
Você sabia? 

• A participação ativa das crianças nas atividades de aprendizagem desenvolve suas habilidades 
para coletar e processar conhecimentos adquiridos, analisar e lidar com problemas, comunicar-
se e cooperar com os outros.  

 

 

Adicionar, Subtrair, Multiplicar 
 

20 min    2 participantes 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Pegar 2 peças. 
2. Adicionar seus números (a resposta pode ser dita ou escrita). 
3. Subtraí-los. 
4. Multiplicá-los. 
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Como preparar 

• 1 placa de base 

• Peças de número  

• 1 peça de sinal de número 

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as outras peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Essa atividade pode ser: 
o Um exercício de matemática, 
o Um jogo competitivo, entre 2 ou mais crianças, 
o Uma atividade de aquecimento para toda a turma, 

• Perguntar "Como você pode executar com mais eficiência essa atividade?". 
 
Possíveis variações 

• Adicionar um cronômetro. 

• A criança pega 4 peças e realiza a atividade com dois números de 2 dígitos. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Calcular com números: adicionar e subtrair números com até 3 dígitos e usar 
tabelas de multiplicação para multiplicar e dividir. 

• FÍSICA - Aprender através da ação, observação, análise da ação pessoal e atividade 
observada: métodos e ferramentas apropriados para aprender. 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 

• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês 
 
Você sabia? 

• Aprender é ir além da memorização do conteúdo acadêmico, destacando que as crianças 
precisam desenvolver uma variedade de habilidades. Uma abordagem holística que também 
inclua suas habilidades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e criativas é essencial.  

 

 

Batalha 

 

20 min   2 participantes 
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Vamos brincar! 

Ambos os jogadores 
1. Construir uma torre com suas peças na placa de base. 
2. Retirar a peça superiora e jogá-la na placa de base. 
3. Ler e comparar os números. 
4. Se o seu número for o mais alto, pegue as duas peças e coloque-as na sua torre, adicionando-

as por baixo. 
5. Se as 2 peças forem as mesmas, pegar a próxima peça da sua torre e comparar novamente.  
6. Pegar todas as 4 peças se você ganhar. 
7. Repetir a atividade até que um jogador tenha todas as peças. 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 12 peças de número 

• 1 peça de sinal de número 
Colocar a peça do sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base. 
Dar a cada jogador 6 peças selecionadas aleatoriamente. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar que não colocaremos o sinal numérico na frente de cada peça. O sinal numérico no 
canto superior esquerdo da placa de base indica que todos as peças são números  

• Perguntar "Como você sabe que um número é maior que outro?" 
 

Possíveis variações 

• Mudar as regras: o número mais baixo ganha, números pares ganham… 

• Usar esta atividade para ensinar tabelas de multiplicação: as 2 peças devem ser multiplicadas. 
O mais rápido a dar a resposta correta vence. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Construir um número para expressar quantidades 

• SOCIAL - Cooperar e compartilhar: trabalhar juntos para facilitar a aprendizagem individual 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 
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• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês: usar cortesia convencional, identificar 
comportamentos socialmente aceitáveis e inaceitáveis 

 
Você sabia? 

• As atividades socialmente interativas envolvem alunos trabalhando juntos em grupos, usando 
estratégias que foram projetadas para maximizar o benefício do aprendizado cooperativo. 
Essas oportunidades podem dissolver barreiras entre indivíduos e grupos e promover 
habilidades interpessoais, comunicativas e sociais do aluno. 

 

 

Bingo 
 

30 min    3 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 
Locutor do Bingo 
1. Escolher 2 peças da tigela. 
2. Anunciar os 2 números. 
Outros jogadores 
3. Adicionar os números juntos. 
4. Verificar no seu cartão de bingo a soma dos dois números. 
5. Gritar "Bingo!" se tiver o número. 
O primeiro jogador que tiver os 3 números anunciados vence! 
 
Como preparar 

• 2 placas de base 

• 2 peças de sinal numérico 

• Todos as peças de números 

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
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Criar um cartão de bingo com uma placa de base para cada jogador: escrever 3 números (de 1 
a 17) em cada um, garantindo que não haja números duplicados. 
Colocar as peças na tigela. 
Designar um jogador para ser o "locutor de bingo". 
 
Dicas para facilitar 

• O "locutor de bingo" tem um papel importante: lembretes para falar alto e claramente para que 
todos os jogadores possam ouvir os números corretos. 

• Dar a todos a chance de ser o "locutor de bingo". 
 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças colhidas na tigela. 

• Mudar o número de peças na placa de base. 

• Variar o tipo de operação matemática. 

• Omitir a operação matemática para procurar números únicos. 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Explicar o processo de fazer, brincar 
   - Identificar os caracteres em braille: dígitos de 0 a 9 

• SOCIAL - Distinguir interesses pessoais de coletivos 

• SOCIAL - Utilizar uma ampla variedade de comportamentos não verbais para melhorar a 
comunicação 

• EMOCIONAL - Identificar comportamentos socialmente aceitáveis e inaceitáveis 
 
Você sabia? 

• Uma instrução bem planejada e intencional, com o uso de técnicas eficazes, pode levar a 
melhores resultados acadêmicos e habilidades sócio-emocionais. 

 

 

Desenhando com Pontos 
 

20 min    1 participante 
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Vamos brincar! 
1. Usar apenas os pontos das peças para desenhar: 

o um retângulo  
o um desenho 2D  
o emojis 

 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• Todas as peças 
Todas as peças estão na caixa. 
 
Dicas para facilitar 

• Incentivar a atividade de tentativa e erro para melhorar as habilidades táteis e de manipulação. 
As crianças podem encontrar dificuldades em posicionar os pontos como desejarem.  

• Sugerir compartilhar e explorar desenhos criados por colegas para descobrir novas técnicas e 
ideias. 

• Perguntar "Qual é a história do seu desenho?" 

• Pré-projete um desenho como exemplo em uma placa de base. 
 
Possíveis variações 

• Brincadeira livre de desenhar. 

• Copiar um desenho pré-projetado de uma placa de base. 
 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Explicar como operar em uma situação realista: indicando algumas palavras-
chave que descrevem a ação 
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• FÍSICA - Reconhecer situações reais que podem ser modeladas por relações geométricas 
(alinhamento, paralelismo, perpendicularidade, simetria) 

• EMOCIONAL - Desenvolver interesse em arte, obras de arte 

• CRIATIVA - Criar e participar de atividades e dramatizações criativas 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 
Você sabia? 

• Os adultos podem participar das brincadeiras das crianças para ampliar as possibilidades de 
aprendizado por meio de perguntas ou sugestões. 

• A orientação pode ajudar os alunos a concentrarem sua atenção em características ou detalhes 
importantes de uma atividade. 

 

 

Par ou Ímpar 
 

10 min    1 participante 
 

     
 
Vamos brincar! 

1. Escolher um número da tigela. 
2. Ler o número e dizer se é um número par ou um número ímpar. 
3. Construir 2 torres na placa de base: uma com números pares e outra com ímpares. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 1 tigela 

• 12 peças numéricas (6 ímpares, 6 pares) 

• 1 peça de sinal de número 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as peças na tigela. 
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Dicas para facilitar 

• Explicar que não colocaremos o sinal numérico na frente de cada peça. O sinal numérico no 
canto superior esquerdo da placa de base indica que todos as peças são números. 

• Perguntar "Você pode tornar essa atividade mais divertida?". 

• Perguntar "Como você pode fazer essa atividade com os amigos?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade ou a seleção de peças. 

• Usar uma peça que não se encaixe no padrão, por exemplo, uma que não represente um 
número. 

• Usar um cronômetro. 

• Incentivar o jogo colaborativo entre colegas. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Calcular com números: reconhecer números pares e ímpares 

• EMOCIONAL - Conhecer o objetivo da atividade 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• A natureza inerentemente alegre e iterativa das atividades lúdicas parece alimentar e 
impulsionar o engajamento e o aprendizado das crianças. 

 

 

Cerca 
 

15 min    1 participante 
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Vamos brincar! 
1. Escolher 3 peças da tigela para serem as vacas. 
2. Colocar as peças de vaca no centro da placa de base. 
3. Construir a menor cerca de forma retangular possível para cercar as vacas. 

 
Como preparar  

• 1 placa de base 

• 3 peças de letra “V” 

• Todas as outras peças 

• 1 tigela 
Colocar 3 peças da letra “V” na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir a construção de uma cerca quadrada e comparar a capacidade. 

• Perguntar "O que acontece se o portão for deixado aberto?". 

• Sugerir “As três peças não são uma vaca e as outras peças não são uma cerca. O que mais 
poderiam ser?”. 

 
Possíveis variações 

• Sugerir a construção de uma cerca quadrada. 

• Usar uma quantidade pré-determinada de peças para construir a cerca. 

• Adicionar regras obrigatórias: as vacas não podem tocar a cerca; as vacas não podem se 
tocar… 

• Brincadeira em dupla: um jogador coloca as vacas, o outro constrói a cerca. 
 

As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Praticar abordagens científicas e tecnológicas: utilizar ferramentas e métodos 
apropriados 

• FÍSICA - Reconhecer situações reais que podem ser modeladas por relações geométricas 
(alinhamento, paralelismo, perpendicularidade, simetria) 

• SOCIAL - Articular e justificar respostas, argumentos e opiniões 

• EMOCIONAL - Entender regras 

• CRIATIVA - Recontar ou criar histórias simples 
 
Você sabia? 

• Jogos bem projetados podem levar a habilidades de alfabetização e numeracia. 

• O que os alunos sentem e pensam importa: eles devem ter a sensação de que fazem parte de 
seu próprio aprendizado e dominar o conteúdo. Usar técnicas de perguntas abertas e 
orientadoras para apoiá-los e incentivá-los. 
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Retângulos Mágicos 
 

15 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Criar um retângulo na placa de base com 3 linhas que incluem 3 peças em cada linha. 
2. Montar um retângulo mágico reorganizando as peças até que a soma de cada linha e coluna 

de peças seja igual ao número mágico 6. 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 9 peças de números (3 de cada um dos números "1", "2" e "3") 

• 1 peça de sinal de número 

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as outras peças em uma tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir espaço extra entre as peças para facilitar a manipulação. 

• Demonstrar e explicar exemplos de um retângulo não mágico e um mágico. 

• Perguntar "O que torna este retângulo mágico?". 

• Perguntar "Qual foi sua estratégia para a atividade?". 
 
Possíveis variações 

• Criar um retângulo mágico com 2 peças ausentes. 

• Mudar a composição dos retângulos mágicos com as mesmas 9 peças. 

• Criar um retângulo mágico com peças de número "1" a "9".  
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• Construir um retângulo com peças dos números “1” a “16” para criar um número mágico de 
formato 4x4 cuja soma dê 34. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Resolver problemas que exigem a organização de vários dados ou a construção 
de uma abordagem que combine etapas de raciocínio (adição e subtração...) 

• COGNITIVA - Explicar o processo de fazer, brincar 

• FÍSICA - Reconhecer situações reais que podem ser modeladas por relações geométricas 
(alinhamento, paralelismo, perpendicularidade, simetria) 

• Usar as duas mãos para rastrear linhas quebradas em uma página e identificar o espaço entre 
as linhas 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• Numeracia não se refere apenas a números: ela também se baseia em auto regulação ou 
funções executivas e habilidades espaciais. 

 

 

 

 

Símbolos Matemáticos 
 

20 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 

1. Escolher 2 peças da tigela de números 
2. Escrever um número de 2 dígitos 
3. Executar operações matemáticas com peças de números e sinais matemáticos da segunda 

tigela, para recriar o mesmo número de 2 dígitos. 
4. Colocar as operações na placa de base. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 
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• Peças de número 

• 1 peça de sinal numérico 

• Peças dos sinais de matemática 

• 2 tigelas 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar peças de número e peças de sinais matemáticos em 2 tigelas diferentes. 
 
Dicas para facilitar 

• Lembrete: explicação da importância do sinal numérico na frente de cada operação e de que 
não há espaços entre as peças.  

• Incentivar a exploração de diferentes operações para corresponder ao número. Várias 
respostas corretas são possíveis.  

• Perguntar "Qual foi sua estratégia para resolver o problema?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar o número de peças a serem colhidas. 

• Colaboração em dupla: um jogador escreve as operações e o outro encontra a resposta correta.  

• Propor desafio: operações matemáticas múltiplas ou específicas para igualar um número. 

• Encontrar os sinais matemáticos a serem colocados entre as peças numéricas para equivaler 
ao número específico. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Praticar abordagens científicas e tecnológicas: formalizar parte da pesquisa em 
forma escrita ou oral  

• COGNITIVA - Aplicar regras para contrações em braille, pontuação e sinais matemáticos 

• FÍSICA -Aprender através da ação, observação, análise da atividade pessoal e da observação: 
aprender por tentativa e erro, causa e efeitos 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 
Você sabia? 

• O que os alunos sentem e pensam importa: eles devem ter a sensação de que fazem parte de 
seu próprio aprendizado e dominar o conteúdo. Usar técnicas de perguntas abertas e 
orientadoras para apoiá-los e incentivá-los. 

 

 

Criação de Números 
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10 min    1 participante 
 

    
 
Vamos brincar! 

1. Escolher 3 peças da tigela. 
2. Escolher as mesmas peças nas suas torres. 
3. Fazer o maior número possível de números usando 1, 2 ou 3 peças e coloque-as na placa de 

base vazia. 
4. Lê-las em voz alta. 

 
Como preparar 

• 2 placas de base 

• Peças de número 

• 2 peças de sinal numérico 

• 1 tigela  
Colocar uma peça com sinal numérico no canto superior esquerdo de cada placa de base, 
indicando que as peças são números. 
Colocar 10 peças numéricas (“0” a “9”) na tigela. 
Construir as torres de peça com os números "0" a "9" em ordem, em uma placa de base para 
facilitar a localização dos números. 
 
Dicas para facilitar 

• Permitir a auto exploração para o desenvolvimento da estratégia: tentativa e erro, bem 
organizado… 

• Perguntar "Quão bem você acha que fez?". 
 

Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Instruções de alteração: ler os números em ordem crescente, adivinhar o número mais 
alto/mais baixo possível usando três peças sem remover nenhuma peça das torres. 

• Mudar a quantidade de jogadores: o jogador 1 escolhe e monta os números; o jogador 2 
adivinha quais peças foram escolhidas pelo jogador 1. 

 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA - Usar o número para mostrar uma classificação, uma posição: reconhecer o valor 
da posição de cada dígito em um número de quatro dígitos (milhares, centenas, dezenas e 
unidades) 

• FÍSICA - Aprender através da ação, observação, análise da ação pessoal e atividade 
observada: métodos e ferramentas apropriados para aprender 

• CRIATIVA - Utilizar jogos/materiais adaptados durante o tempo livre 

• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês: responder a alguém que está iniciando uma 
conversa 

• SOCIAL - Planejar e executar atividades rotineiras ou não rotineiras que exigem várias etapas 
 
Você sabia? 

• As crianças que se envolvem em aprendizado ativo demonstram motivação e 
comprometimento além das metas e expectativas estabelecidas.  

 

 

Mural dos Números 

 

10 min    2 participantes 
 

     
 
Vamos brincar! 

Ambos os jogadores, revezando 
1. Encontrar uma peça com número ímpar no topo do mural. 
2. Retirá-la e colocá-la na tigela. 
3. Continuar jogando até que nenhum número ímpar possa ser removido. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 20 peças de número  

• 1 peça de sinal de número 

• 1 tigela 
Construir um mural com todas as peças numéricas. 
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Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
 
Dicas para facilitar 

• Pedir às crianças para ajudá-lo a encontrar novas idéias de seleção para jogar (apenas peças 
com 2 pinos, apenas números pares, múltiplos de 2, múltiplos de 3...). 

• Incentivar as crianças a montar construções com as peças selecionadas: por exemplo, 
casa/carro com números pares. 

 
Possíveis variações 

• Aumentar/diminuir o número de jogadores. 

• Adicionar outras peças ao mural, por exemplo letras ou símbolos. 

• Deixar as crianças construírem o mural antes de começar. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Calcular com números: reconhecer números pares e ímpares 

• SOCIAL - Compreender, respeitar e aplicar regras e regulamentos 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 

• EMOCIONAL - Seguir um comportamento cortês: interromper um interlocutor de uma maneira 
socialmente aceitável quando necessário 

 
Você sabia? 

• As crianças aprendem mais quando estão engajadas de maneira ativa ao invés de passiva, 
quando as atividades são significativas para elas e quando aprendem junto com outras 
pessoas. 

 

 

10 Perfeito 
 

20 min   2 participantes 
 

          
   
Vamos brincar! 

Jogador 1  
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1. Virar 2 peças e colocá-las em seus locais originais. 
Ambos os jogadores 

2. Ler as peças numéricas. 
3. Adicionar os números juntos. 

Jogador 1 
4. Manter as peças se a soma dos 2 números der 10. 
5. Substituir as peças no mesmo local se elas não somarem 10. 

Jogador 2 
6. Continuar a atividade seguindo as mesmas instruções. 

 
Como preparar 

• 8 blocos de números: "1", "2", "3", "4", "6", "7", "8", "9" 

• Massinha de modelar 
Espalhar um pedaço grande de massinha de modelar ou argila para modelar. 
Dispor as peças de ponta-cabeça em 2 linhas na argila de modelagem. 
O objetivo é organizar as peças de maneira que os pinos não sejam sentidos. Isso pode ser 
conseguido rolando um pedaço de massinha e colocando as peças nela de ponta-cabeça. Como 
alternativa, sem massinha, prender as peças numéricas à placa de base e esconde-as com outra 
peça por cima (por exemplo, uma peça LEGO clássico 2x4 para que todos os topos sejam iguais). 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar que não colocaremos o sinal numérico na frente de cada peça.  

• Perguntar "Qual é a sua estratégia para lembrar a posição das peças?". 
 
Possíveis variações 

• Mudar a quantidade de peças. 

• Alterar o número a ser alcançado, multiplicar em vez de adicionar… 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Calcular com números: ler, escrever e interpretar declarações matemáticas 
envolvendo adição (+), subtração (-) e igualdade (=). 

• FÍSICA - Aprender com a ação, observação, análise da atividade pessoal e de observação: 
aprender a planejar ações. 

• EMOCIONAL - Identificar comportamentos socialmente aceitáveis e inaceitáveis 

• CRIATIVA - Inventar uma variedade de atividades com um conjunto de objetos 
 
Você sabia? 

• Uma brincadeira guiada pode levar a ganhos maiores em alfabetização, numeracia, habilidades 
sociais e habilidades de auto regulação do que apenas instruções ou brincadeiras livres. 

• Uma atividade divertida pode criar ambientes de aprendizado e capacitar as crianças a realizar 
seu potencial. 
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Leia o Número 
 

10 min    1 participante 
 

   
 
Vamos brincar! 
1. Escolher 2 peças. 
2. Ler cada uma delas. 
3. Colocar as 2 peças uma ao lado da outra na placa de base. 
4. Ler o novo número (por exemplo, 25 ou 52) que foi criado. 
 
Como preparar 

• 1 placa de base 

• 10 peças de número, de "0" a "9" 

• 1 peça de sinal de número  

• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Colocar as peças na tigela. 
 
Dicas para facilitar 

• Explicar que não colocaremos o sinal numérico na frente de cada peça. O sinal numérico no 
canto superior esquerdo da placa de base indica que todos as peças são números. 

• Perguntar “Como você pode criar uma atividade mais envolvente?”, por exemplo, lançar 3 
peças - como dados - e realizar a atividade com as peças que não estão de ponta-cabeça. 

 
Possíveis variações 

• Aumentar o número de dígitos escolhendo mais peças. 

• Arrumar todas as peças na placa de base e pedir à criança que escreva um número. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 
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• COGNITIVA - Usar números para mostrar uma classificação, uma posição 

• FÍSICA - Aprender através da ação, observação, análise da ação pessoal e atividade 
observada: métodos e ferramentas apropriados para aprender 

• EMOCIONAL - Compartilhar regras, papéis e responsabilidades 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 
Você sabia? 

• Como o desenvolvimento infantil é maravilhosamente complexo, adotamos uma visão holística 
e destacamos a importância das habilidades físicas, sociais, cognitivas, criativas e emocionais 
das crianças e como elas se complementam e interagem umas com as outras.  

• Esta atividade promove o desenvolvimento dessas habilidades holísticas. 
 

 

Código Secreto 

 

15 min     2 participantes 
 

    
 
Vamos brincar! 
Jogador 1  

1. Escrever um número secreto usando 3 ou menos peças em sua placa de base. 
Jogador 2  

2. Adivinhar o número secreto fazendo perguntas relevantes: por exemplo, quantos peças são 
usadas? É um número par? O número na casa das dezenas é ímpar ou par? Começa por 
um 7? É maior ou menor que 500? 

  
Como preparar 

• 2 placas de base 

• Peças de número 

• 2 peças de sinal numérico 
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• 1 tigela 
Colocar o sinal numérico no canto superior esquerdo da placa de base para indicar que as peças 
representam números. 
Coloque as peças restantes em uma tigela a ser compartilhada. 
Dar uma placa de base para cada jogador. 
 
Dicas para facilitar 

• Sugerir a manipulação de peças. 

• Discutir a estratégia: “Como você pode se lembrar de todas as suas perguntas e respostas?”, 
“Quais perguntas funcionam melhor?”. 

 
Possíveis variações 

• Determinar um limite de tempo ou um número máximo de perguntas. 

• Aumentar o número de jogadores: mais de um jogador faz perguntas. 

• Aumentar o número de peças no código secreto. 
 
As crianças desenvolverão as seguintes habilidades holísticas 

• COGNITIVA - Participar de uma abordagem, observar, questionar, manipular, experimentar, 
fazer hipóteses, utilizando ferramentas ou procedimentos matemáticos familiares 

• FÍSICA - Aprender através da ação, observação, análise da atividade pessoal e da observação: 
aprender por tentativa e erro, causa e efeitos 

• EMOCIONAL - Controlar as habilidades motoras e o comprometimento emocional para 
conseguir realizar ações simples 

• CRIATIVA - Identificar várias atividades de lazer a serem realizadas sozinhas ou com outras 
pessoas 

• SOCIAL - Antecipar possíveis problemas, identificar etapas para resolução, incluindo soluções 
alternativas 

 
Você sabia? 

• O desenvolvimento de habilidades cognitivas ajuda a criar estratégias eficazes para lidar com 
tarefas complexas e identificar soluções. Atividades que exigem concentração, resolução de 
problemas e pensamento flexível aumentam as habilidades cognitivas das crianças. 
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