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Figura 1 

 

Prezados pais, cuidadores ou responsáveis, 

Este manual foi criado pensando especialmente nas 
crianças do Centro Educacional do Deficiente Auditivo 
(CEDAU), a fim de trabalhar questões relacionadas a 
coordenação motora, equilíbrio, noção espacial, esquema 
corporal, atenção, concentração, habilidades sensoriais (tato, 
olfato, paladar, visão e vestibular). Tais atividades podem ser  
trabalhadas com quaisquer crianças, pois os brinquedos e as 
brincadeiras auxiliam no desenvolvimento. 

Vocês encontrarão aqui, a descrição de brinquedos e 
brincadeiras que poderão fazer junto com a criança. E o 
melhor é que além de estimular o desenvolvimento, ainda 
proporciona momentos de diversão. 

 Esperamos que gostem e possam aproveitar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Gerais: 

 Todas as brincadeiras devem ser realizadas com a 

supervisão de um adulto. 

 

 É fundamental que todos os momentos de brincar 

englobem não somente a estimulação do 

desenvolvimento motor, mas também da linguagem 

falada. Portanto, dê comandos verbais para a criança e 

incentive-a falar e cantar músicas infantis durante a 

brincadeira. 

 

 Cada criança do CEDAU está em um nível de 

desenvolvimento auditivo e verbal diferente. Pode ser 

que a criança ainda não tenha compreensão dos 

comandos verbais, portanto, é importante dar o modelo 

da brincadeira. Primeiro faça a brincadeira e em 

seguida, peça para a criança imitar. 

 

 A rotina das crianças do CEDAU, conta com diversas 

atividades diárias, por isso é indicado realizar as  

brincadeiras pelo menos uma vez por semana ou mais, 

diante da disponibilidade da família. 

 



 Não é necessário realizar todas as atividades no 

mesmo dia. Ofereça algumas e deixe a criança 

escolher qual vai ser a brincadeira do dia. 

  

 1. Carimbo de guache com as mãos 

 

Figura 2 

Lambuze as mãos da criança com guache e peça para ela 

carimbar no papel, podendo utilizar diferentes cores e figuras. 

Durante a brincadeira, compare os dedos, ensinando qual é o 

menor e maior. Isso vai ajudar na criatividade, na noção 

espacial, no desenvolvimento da coordenação das mãos e do 

tato. 

Enquanto passa a tinta na mão, estimule a linguagem falada, 

cantando com a criança "passa, passa, passa" ou fazendo 

jogos vocálicos ou silábicos, por exemplo, "aaaaa".  

Idade: A partir de 2 anos. 

 

2. Bolinha Hidrogel 

 

Figura 3 

Hidrate as bolinhas de hidrogel deixando na água de um dia 

para o outro. Em seguida, as brincadeiras são livres! 

Esconda brinquedos no meio das bolinhas e incentive a 

criança a achar; coloque em uma bacia e deixe a criança 

brincar durante o banho; pisar nas bolinhas sem sapatos 

também pode ser muito divertido e estimulante.  



Isso ajudará a criança que apresenta desconforto ao pegar 

em texturas diferentes e que se recusa a comer alimentos 

diversos, além de desenvolver as habilidades das mãos e dos 

pés e a coordenação entre mão e visão. Durante a 

brincadeira sempre lembrar de colocar um som, por exemplo, 

ao pisar nas bolinhas cante junto com a criança "pisa, pisa, 

pisa". 

As bolinhas estão à venda em lojas de artigos de jardinagem 

e artesanatos. 

Idade: A partir de 2 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bichinhos de prendedor 

 

Figura 4 

Use guache, pincel e prendedores de roupa de madeira para 

criar ótimos fantoches! Na foto foi feita uma joaninha, 

pintando a parte que abre do prendedor de preto e a parte 

que aperta, de vermelho com bolinhas.  

Esse brinquedo vai estimular a força muscular da criança, 

porque suas mãos fazem força ao abrir e fechar o prendedor; 

o movimento feito com o dedo indicador e o polegar são 

aperfeiçoados. Fica muito mais fácil realizar atividades no 

futuro, como escrever, recortar com tesoura e comer com 

garfo.  



O prendedor pode se transformar em um fantoche para 

brincar, conversar, cantar e contar histórias. 

Idade: A partir de 2 anos. 

 

4. Quebra-cabeças 

 
Figura 5 

Ao formar a imagem, é possível estimular a fala através de 

onomatopeias, por exemplo "grrr" para o leão e "vruuuum" 

para o carro.  Essa atividade é interessante também, para que 

a criança fale o nome da figura, dependendo do nível da 

compreensão e linguagem falada. 

Essa atividade estimula a concentração, o raciocínio, a visão, 

a coordenação motora, a noção de espaço, a diferença entre 

direita e esquerda, em cima e embaixo e aprendizagem dos 

números (contando as peças). 

Idade: É indicado para crianças a partir de 2 anos, e você 

deve ir aumentando o grau de dificuldade para estimular a 

capacidade da criança cada vez mais. 

No início, são recomendadas peças maiores e resistentes, 

preferencialmente de madeira. Pode ser variado: cores, 

números, letras, meios de transporte, animais, profissões, 

todos são interessantes para as crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Parque 

 

Figura 6 

Subir, descer, pular, girar, balançar, escorregar, são 
atividades essenciais para o desenvolvimento das crianças, 
elas estimulam a força das mãos e braços, equilíbrio, noção 
de espaço e do próprio corpo no espaço. Sempre que 
possível façam passeios em parques e praças. 
 

No escorregador, pode-se acompanhar a criança com 
comandos verbais "sobe, sobe, sobe" ao subir a escada, 
"senta" e em seguida, "uhuuul" ao escorregar. 
 
No balanço, pode-se ensinar conceitos de para frente e para 
trás, fraco e forte e cantar no ritmo do balanço. 
 

Idade: A partir de 2 anos. 

6. Grãos, bolinhas de papel crepom 

 

Figura 7 

Os grãos podem se tornar ótimos brinquedos para as 

crianças. Elas usam a imaginação e transformam feijão em 

tronco de árvore e milho nos raios do sol! 

Você pode separar grãos de milho, feijão, arroz e deixar a 

criançada decorar seus desenhos. O uso da cola e da tesoura 

faz com que as mãos das crianças fiquem mais fortes. O 

movimento de pegar os grãos com o dedo indicador e o 

polegar ajuda a criança em diversas atividades.  



Ao passar a cola no papel, fale "aaaaa", "uuuuu" junto com o 

movimento. Além dos grãos, podem ser utilizados canudinho 

cortado, macarrão, miçangas, pedrinhas de aquário e até 

mesmo areia. 

Idade: A partir de 2 anos. 

 

7. Bilboquê 

 

Figura 8 

Material:  

 1 garrafa pet descartável; 

 1 folha de jornal ou revista; 

 Tesoura; 
 Fita adesiva colorida (ou transparente); 
 Barbante. 

 
Passo a passo: 

Peça para a criança amassar a folha de jornal ou revista, 

fazendo uma bolinha. Em seguida, a envolva com a fita 

adesiva. Se preferir, passe a fita colorida por cima para 

decorar e ainda usando a fita, prenda um pedaço de barbante 

à bolinha. 

Corte a garrafa descartável com mais ou menos 15cm e use a 

parte do gargalo, formando uma "taça". Abra a tampa e 

prenda a outra ponta do barbante na garrafa. 

Pronto! Agora é só usar a imaginação, decorar o bilboquê e 
se divertir!  
 
Segure a garrafa com o gargalo para baixo e deixe a bolinha 
pendurada. Em seguida, criança deverá jogar a bolinha para 
cima e tentar encaixar no bilboquê.  
 
Para fazer esse brinquedo a criança vai trabalhar muitos 

movimentos das mãos, como foi explicado em outras 

brincadeiras. E depois, ao brincar com o bilboquê, ela 

também vai aprimorar a criatividade e aprender noção de 

espaço, diferença entre direita e esquerda, em cima e 

embaixo e coordenação entre mão e olho. 



Ao brincar com o bilboquê, é possível contar quantas 

tentativas são necessárias até encaixar, estimulando a fala. 

 

Idade: A partir de 4 anos. 

 

 

8. Peteca 

 

Figura 9 

A confecção da peteca estimula a criatividade e a 

coordenação das mãos. E ao brincar com ela também é 

possível estimular a atenção, a concentração, a diferença 

entre direita e esquerda, ritmo, coordenação entre mão e 

olho, força muscular, em cima e embaixo e equilíbrio. 

Material: 
 

 Jornal ou revista 
 Papel celofane 
 Barbante 
 Tesoura 

 
 
 
Passo a passo: 
 
A criança deverá pegar uma folha de jornal e fazer uma 
bolinha. Em seguida, embrulhar a bolinha no papel celofane e 
amarrar a parte de cima com um pedaço de barbante. 
Pronto! A peteca está pronta para brincar! 
 
Pode-se brincar batendo na parte de baixo da peteca com 
uma mão, com as duas mãos e também alternando entre as 
mãos. Pode contar com 2 participantes ou mais. Durante a 
brincadeira estimular a criança a contar a quantidade de 
arremesso da batida sem cair no chão ou cantar: "bate, bate, 
bate". 
 
Idade: A partir de 4 anos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Amarelinha 

 

Figura 10 

Você mesmo pode traçar a amarelinha no chão da sua casa. 
Utilize fita crepe ou giz e deixe a criançada se divertir! 

Peça para a criança jogar uma pedra no número 1, em 
seguida deverá pular utilizando apenas um pé em cada 
quadrado. Pulando até o final, deverá voltar e pegar a pedra, 
equilibrando-se em um pé. Em seguida, joga a pedra no 
número 2 e realiza o mesmo processo. 

Durante a brincadeira peça para a criança contar os números 
em voz alta. 

Estímulos proporcionados: Equilíbrio, coordenação e 
aprendizado dos números. 

Idade: A partir de 4 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Corda 

 

Figura 11 

Pegue uma corda e estenda no chão de diferentes jeitos: reta, 

em “cobrinha”. Em seguida, peça à criança pular de um lado 

para o outro.  

Pular cobrinha: segure a corda pela ponta e faça ondas no 

chão, começando com ondas pequenas e aumentando o 

tamanho, sempre estimulando a criança a saltar sem deixar 

que a corda a toque. 

Peça para a criança mexer a corda fazendo movimento de 

cobrinha enquanto você pula também. A imaginação é livre! 

É possível também pular corda do jeito tradicional. Durante a 

brincadeira, cantem músicas, isso vai incentivar o canto, 

ajudando na alfabetização, no entendimento das rimas, 

enriquece o vocabulário e estimula o trabalho da memória e 

do foco de atenção.  

Estímulos: Coordenação de braços e pernas, equilíbrio, 

velocidade e agilidade. Melhora a concentração e atenção. 

Idade: A partir de 6 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Ligue os pontos, Tracejado, Labirinto, 

Cruzadinha 

 

Figura 12 

Pegue uma folha de papel e faça pontilhados de figuras. Em 

seguida peça para a criança contornar o desenho, sempre 

incentivando a curiosidade de ver o desenho se formando. 

Assim que o desenho for completado, incentive a criança a 

dizer o nome da imagem ou da onomatopeia, podendo ser 

animais, meios de transportes ou objetos, por exemplo. 

Essa mesma atividade pode ser feita com “ligue os pontos”, 

labirinto e cruzadinha e você deve ir aumentando o nível de 

dificuldade. 

E se preferir, pode imprimir desenhos encontrados na 

internet. 

Estímulos: Atenção, concentração, raciocínio, coordenação 

das mãos, melhora na escrita. 

Idade: Ligue os pontos e tracejado, a partir de 3 anos; 

labirinto e cruzadinha a partir dos 6 anos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Twister 

 

Figura 13 

O Twister é um ótimo jogo para ensinar a criança diferença 

entre direita e esquerda, noção de espaço e equilíbrio. E o 

melhor é que vocês podem construí-lo juntos! 

Material: 

 Papel manilha 

 Papel laminado vermelho, verde, azul e amarelo 

 Tesoura 

 Cola 

 Um prato de sobremesa 

 2 sacos plásticos 

 4 papéis escrito: PÉ DIREITO, PÉ ESQUERDO, MÃO 

DIREITA, MÃO ESQUERDA 

 4 papéis escrito: AZUL, AMARELO, VERMELHO, 

VERDE 

Passo a passo: 

Será necessário um pedaço de papel manilha de 2m x 1,5m, 

caso seja necessário, junte dois pedaços para dar o tamanho 

certo.  

Em seguida, meça 6 círculos com o prato de sobremesa no 

papel laminado e corte-os. São necessários 6 círculos de 

cada cor. O próximo passo é colar os círculos no papel 

manilha, cada cor enfileirada. 

Pegue um saquinho e coloque os 4 papéis escritos: mão 

esquerda, mão direita, pé esquerdo e pé direito. 

Pegue outro saquinho e coloque os 4 papéis escritos: 

vermelho, azul, amarelo e verde. 



Pronto! O jogo está pronto para brincar! Agora para iniciar a 

brincadeira, preste atenção: 

Estenda o jogo no chão. Em seguida, peça para a criança 

sortear um papel de cada saquinho. Por exemplo: MÃO 

DIREITA; AZUL. Então a criança deverá colocar a mão direita 

no círculo azul. 

Relembre em voz alta todas as cores junto com a criança, 

peça para ela repetir em qual cor e quais membros vai utilizar 

naquela rodada. 

Você pode revezar com a criança ou até mesmo brincar com 

várias crianças para ficar mais divertido.  

Estímulos: raciocínio lógico, atenção, concentração, noção de 

esquema corporal, noção de espaço. 

Idade: A partir de 6 anos. 

 

 

 

 

 

Esperamos ter ajudado você e sua família a se divertirem 

juntos! 

 

Equipe de Terapia Ocupacional – HRAC/USP 


