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Título da atividade: Cabra cega. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Perceber que as pessoas têm características diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 

Resumo:  

Com os olhos vendados, tocar e sentir na brincadeira da cabra cega. Será possível a 

criança explorar as sensações táteis e buscar descobrir quem são os familiares que 

estarão a sua frente, exercitando a percepção das diferenças dos cabelos ou detalhes 

faciais. 

 

Preparação 

Materiais: 

Nesta atividade, será necessária a utilização de uma fraldinha ou pedaço de tecido que 

possa cobrir os olhos da criança. Faz-se de suma importante ressaltar que, o conforto de 

seu (a) filho (a) deve ser pensado primordialmente, sendo assim, certifique-se se a 

criança está com os olhos protegidos e se sente confortável com a brincadeira. 

 

Espaços:  

Indicam-se ambientes que não ofereçam risco para a criança, pois, deve-se considerar 

que estarão vendados, a garagem e o quintal seriam ideais. 

 

Tempo sugerido:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Inicialmente, esteja atento à reação da criança diante da proposta de vendar os olhos. 

Observe se demonstra interesse ao participar da brincadeira e expressa suas percepções 

oralmente, além de perceber se ela consegue relacionar as características sentidas pelo 

toque à pessoa correspondente. 

 

O que fazer durante?  

Para desenvolver esta atividade, primeiramente, será preciso perceber se a criança 

demonstra insegurança em vendar os olhos. Caso isso ocorra, comece a brincadeira por 

você, isso fará com que ela sinta confiança em prosseguir quando for sua vez.  

Após estar com os olhos vendados, aproxime a criança de um dos membros da família e 

faça perguntas sobre o que sente e quem pensa ser a pessoa tocada por ela. Elogie suas 

conquistas e caso ainda não alcance o objetivo na primeira tentativa a encoraje e 

estimule a tentar novamente. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remotas. 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

http://www.crechemeninojesus.com.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


