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Dando continuidade ao tema, na atividade de hoje o sentido que será apresentado é a “Visão”, 

estamos sugerindo uma brincadeira  simples e divertida, onde a criança brincará de duas 

formas: Com olhos abertos, e, com os olhos fechados ou vendados. Queremos despertar na 

criança a importância desse sentido nas nossas vidas, e que através dele podemos enxergar as 

coisas, as pessoas, os objetos, distinguir as formas, cores, tamanhos etc.  Também ensinar a se 

colocar no lugar do outro (Deficiente Visual) incentivando o respeito ao próximo. Além de 

estimular a coordenação motora, visomotora, agilidade, concentração, noção de espaço etc. 

 

Pedimos ao responsável que separe um cesto (pode ser balde, caixa de papelão, bacia ou outro 

objeto que tenha em casa que possa substituir o cesto) Pedaços de  papel ou folhas de  jornal 

(quantidade suficiente para confeccionar a bola do tamanho que quiser) Antes da confecção e 

da brincadeira, sente-se com a criança e explique de maneira bem simples sobre o sentido 

“Visão”, comentando que os olhos fazem parte desse sentido, peça para ele(a) apontar onde se 

localiza os olhos (recomendamos que antes faça uma higienização nas mãos) continue a 

explicação citando a importância enxergar, agora peça para fechar os olhos e pergunte se está 

enxergando alguma coisa, deixe a criança se expressar naturalmente. Após, convide a mesma 

para juntos confeccionarem a bola, entregue o material peça para amassar explorando toda a 

textura, até se transformar em uma bola. Recomendamos que o tempo todo o responsável 

estimule a criança quanto a sua criatividade e também valorizar a sua produção. Em seguida, 

posicione o objeto escolhido para ser o cesto, faça um risco determinando a distância para o 

arremesso. Explique que o propósito da brincadeira é jogar a bola dentro do cesto, e que será de 

duas maneiras: Olhos abertos/ olhos fechados ou vendados. Inicie de olhos abertos, depois, 

brinquem da outra maneira. Ao final, conversem novamente, perguntando a criança de qual 

maneira ela mais gostou de brincar, e o que sentiu quando os olhos estavam fechados, se foi 

bom ou ruim, aproveite a resposta e comente sobre as pessoas com Deficiência Visual, 

pontuando que devemos ajudá-las e respeitá-las. Não  se esqueçam de registrar com fotos/ 

vídeos a brincadeira.                             EQUIPE CUMPIAN 

ATIVIDADE: “QUANDO EU VEJO E QUANDO EU NÃO VEJO”  

VISÃO 



 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE CUMPIAN 

SUGESTÃO DE IMAGEM PARA A CRIANÇA VISUALIZAR  


