
 
 

 
 

 

Sugestões de Atividades -  Atendimento Educacional Especializado 

 

Quem procura, acha. Objetivo desta atividade é permitir que a criança possa imaginar, 

criar, produzir ou inventar, treinar a atenção, coordenação, leitura e escrita. Você precisará 

de uma vasilha transparente, suco de pó, corante ou guache, sulfite com imagens que 

preferir ou até mesmo continhas e palavras. https://youtu.be/CkXTsYANyuE  

 

Criando seu próprio Gibi. O objetivo desta atividade é trabalhar a autoestima, 

autoconhecimento, escrita, leitura, coordenação motora fina e criatividade. Será necessário 

folhas, régua, lápis, tesoura, cola, revistas e muita criatividade. (todos os materiais podem 

ser trocados pelo que você tem em casa. https://youtu.be/SZK9XSy6KU8 

 

Atividade Acessível em Libras – A atividade tem como objetivo promover o conhecimento 

ou o treino dos sinais em Libras das cores. https://youtu.be/MvTi5gPk29E 

 

Somar: A atividade tem como objetivo trabalhar nos grupos de números diferentes 

possibilidades de somar, dando o mesmo resultado por meio do jogo! 

https://youtu.be/Qfw7s107HhU  

 

Contando história – Fazenda:  A atividade tem como objetivo trabalhar atenção, 

concentração, estimular a fala e identificação dos animais. https://youtu.be/6ShuDc6td18  

 

Musicalização Infantil -  Esta divertida atividade tem por objetivo despertar o senso 

musical, coordenação motora, ritmo, sequência lógica, gosto pela música e equilíbrio 

emocional. Será necessário apenas disposição física.  https://youtu.be/69982J1geWI 

  

Pareando as cores – Esta atividade explora as cores, coordenação motora fina, atenção 

e concentração. Você irá precisar bandeja de isopor, palito de dente e lacre de latinha de 

refrigerante ou suco. https://youtu.be/AT5GAJqRRZs   

 

Adivinhe qual é o objeto – Esta atividade tem por objetivo ampliar o vocabulário, 

percepção tátil, atenção e concentração. O material é bem simples, você pode utilizar 

qualquer objeto de casa (utensílios domésticos, produtos de higiene, brinquedos). 

https://youtu.be/DuhXcJ98roM  

 

Atividade sobre agrupamento de numerais: A atividade tem como objetivo o 

reconhecimento do numeral, relacionar a quantidade e número, estimular atenção e 

concentração. https://youtu.be/ThBK68dVB3Q 

Atividade de alfabetização prática: A atividade tem como objetivo desenvolver o 

reconhecimento das palavras, frutas, animais e ampliar o vocabulário e a linguagem. 

https://youtu.be/Pz987vrwVvc 
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Vamos pendurar as bandeirinhas:  A atividade tem como objetivo desenvolver a atenção 

concentrada, atenção alternada, atenção compartilhada, tempo de concentração, cores, 

sequência, movimento de pinça, preensão e persistência. https://youtu.be/U2QJYov3UBI 
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