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Brinquedo Adaptado 

 

Na Oficina do Brinquedo faz-se a construção, 

adaptação e recuperação de materiais lúdicos, 

lúdico-pedagógicos e de estimulação. 

 

Formação 

 

A equipa da Oficina do Brinquedo  realiza for-

mação na sua área de actuação. Pretende-se 

com esta resposta: 

  sensibilizar a família e a comunidade educati-

va para a importância do acto lúdico; 

  contribuir para o aperfeiçoamento e actuali-

zação de profissionais que desenvolvem acti-

vidade com crianças e jovens; 

  informar/formar sobre processos de adapta-

ção de brinquedos e construções de switchs. 

Oficina do BrinquedoOficina do Brinquedo  

http://tambemquerobrincar.org 



Oficina do Brinquedo 

 

A Oficina do Brinquedo é um serviço da APCC 

que se dirige a crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais e, por conseguinte, às famílias 

e comunidades socioeducativas. Tem um vasto 

espólio de recursos lúdicos, lúdico-pedagógicos e 

de estimulação, disponibilizando através de um 

sistema de requisição, brinquedos, jogos, livros, 

multimédia ou outro material de acordo com as 

necessidades e as preferências dos utilizadores.  

Pretende-se proporcionar igualdade de oportuni-

dades a crianças com e sem deficiência, através de 

uma resposta específica à população com paralisia 

cerebral, doenças neurológicas afins, baixa visão e 

multideficiência. 

Estas crianças, pelo facto de não brincarem ou de 

o fazerem pouco, tanto em contexto familiar, 

como educativo, têm geralmente poucas vivências 

lúdicas, frequentemente por falta de material ade-

quado. 

A escassez de material lúdico adequado leva a que 

a APCC aposte na área e, consequentemente, na 

adaptação e construção de materiais lúdicos e 

pedagógicos, na Oficina do Brinquedo Adaptado 

e na Oficina da Baixa Visão, favorecendo a inova-

ção, o desenvolvimento e a investigação em todas 

as acções relacionadas com o brinquedo, o jogo e 

o seu valor educativo. 

Objectivos 
 
 Defender o direito de brincar. 
 
 Promover igualdade de oportunidades e criar 

referências de infância . 
 
 Adequar materiais lúdicos e pedagógicos às 

características e especificidade de cada criança. 
 
 Contribuir para o aumento de recursos educati-

vos, facilitando o seu acesso e empréstimo. 
 
 Estimular o desenvolvimento de competências. 
 
 Promover o sucesso educativo e social. 
 
 Favorecer e melhorar o relacionamento familiar 

e intergeracional de crianças/jovens com e sem 
deficiência. 

 
 Potencializar a actividade lúdica no domicílio,  

comunidades educativas e comunidade em geral, 
satisfazendo o desejo e necessidades de crian-
ças/jovens. 

 
 Orientar a família e outros para a aquisição de 

material lúdico adequado. 

Público-alvo 

 

 Crianças/jovens com necessidades educativas 

especiais . 

 

 Comunidades educativas frequentadas pelas 

crianças com necessidades educativas especiais, 

na área geográfica de abrangência da APCC. 

 

 Estruturas de suporte social e outras. 

Sistemas de Requisição 

 

Qualquer material pode ser requisitado: 

- pelo próprio utente; 

- pela família; 

- pelos responsáveis de comunidades educativas, 

instituições e/ou organismos. 

O material é requisitado por um período de 15 

dias podendo o prazo de empréstimo ir até 30 

dias. 

Poderá requisitar material através do site, 

http://tambemquerobrincar.org 


