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De onde é essa tampa? 
 
Olá, Professores! 
 
Para essa atividade, sugerimos aos pais e/ou responsáveis que ofereçam aos 
bebês materiais reutilizáveis com suas respectivas tampas ou vasilhas plásticas, 
para que tenham a experiência de abrir e fechar.  

 
ORIENTAÇÕES: 
 

Para crianças com mobilidade reduzida nos membros 
superiores, paralisia cerebral ou outra deficiência que 
gere atraso no desenvolvimento psicomotor, sugerimos 
que o adulto, depois de fazer a devida adequação 
postural para que ela fique sentada, realize a atividade 
colocando luvas com velcro nas mãos da criança e 
revestindo as tampas dos recipientes com feltro colorido 
ou a outra parte do velcro, para facilitar a o alcance e a 
prensão do objeto. Deve-se procurar usar tampas de 
diferentes tamanhos e tipos, mas que possam ser 

removidas facilmente puxando-as pelo velcro. Mesmo que a criança precise de 
auxílio de um adulto para mover os membros, deve experimentar a 
funcionalidade desses em cada mínimo movimento possível. 

Figura de luva com velcro para bebês, retirada dessa dissertação de mestrado: 
https://docplayer.com.br/64663560-Pratica-de-alcance-com-luvas-de-velcro-em-bebes-pre-
termo-ensaio-clinico-controlado-randomizado.html 
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Toda atividade deve ser uma oportunidade de estimular o desenvolvimento da 
Linguagem nas crianças Surdas também, de modo que durante a brincadeira é 
importante que o adulto se comunique e dê a chance dela se expressar através 
de sinais e gestos. Segue o link acessível em Libras para a música sugerida na 
atividade: https://www.youtube.com/watch?v=AWX8ym1Cp1c 

Sugerimos também que os professores leiam esse artigo sobre os efeitos da 
aprendizagem psicomotora no controle das atividades de locomoção sobre 
obstáculos em crianças com deficiência da visão:  

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/6225/1/ARTIGO_EfeitosAprendizage
mPsicomotora.pdf 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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. 


