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Pregador ao cesto! 
 
Olá, Professores! 

 
Indicamos aos pais/responsáveis o jogo “Pregador ao cesto” como forma 
de possibilitar à criança o manuseio com um objeto simples, mas que faz 
parte do dia a dia da família e que pode ser tão bem explorado.  
 

Na atividade, as crianças jogarão os prendedores de roupa dentro de um 
balde ou caixa, podendo identificar cores, realizar contagens. 

ORIENTAÇÃO:  

Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

As brincadeiras com pregadores de roupa podem divertir, estimular a 
coordenação motora fina e ainda auxiliar na aprendizagem das 

cores. Sem falar na atividade de contagem! 



O adulto deve adaptar a atividade às necessidades específicas de cada criança. 
Por exemplo, no caso de uma criança com baixa visão, deve escolher cores 
contrastantes (preto e branco, amarelo e azul, etc.) para os pregadores, 
explorando a visual residual. Crianças cegas podem fazer a classificação dos 
pregadores pelo tamanho ao invés das cores. Crianças surdas devem ser 
estimuladas a formar um repertório de sinais de Libras, portanto o adulto pode 
ensinar os sinais dos nomes e ações explorados da atividade. Para ajudá-lo ele 
pode descobrir esses sinais nos aplicativos de Libras sugeridos no catálogo 
games e sites assistivos disponível no site do Portal da Educação, por exemplo, 
o LIBRÁRIO, HAND TALK, RYBENÁ. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_
home/este_catalogo_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

No caso de criança com mobilidade reduzida nos membros superiores ou nas 
mãos, deve-se procurar outras atividades para trabalhar a coordenação motora 
fina ou a mobilidade, utilizando as possibilidades físicas de que dispõe. 
Sugerimos a leitura desse artigo sobre o tema: https://institutoitard.com.br/como-
adaptar-atividades-que-promovam-habilidades-motoras-finas-para-criancas-
com-deficiencias-multiplas-cognitivas-e-motoras/ 

Sugerimos também este vídeo sobre a importância da estimulação psicomotora 
nas crianças com deficiência intelectual:  
https://www.youtube.com/watch?v=6Pqjc_7VFb8  
 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 

 

 


