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Fitas e pregadores 

 

Olá, Professores! 

 

A atividade de hoje é um exemplo simples de como desenvolver a 

coordenação motora fina das crianças a partir de dois anos. As crianças 

deverão prender fitas em um varal.  

 

ORIENTAÇÕES: 

A proposta da atividade é inclusiva, sendo possível vivenciá-la com todos os 

estudantes, mantendo os campos de aprendizagem e objetivos. Sugerimos 

apenas algumas adaptações, no sentido de tornar a vivência mais efetiva e 

significativa. 

Para as crianças com deficiência visual, usuárias de cadeira de rodas, andador 

ou mesmo órteses, é fundamental que o varal/ corda/ barbante, seja disposto 

em um quadrante o mais amplo possível e sem obstáculos no ambiente, para 

evitar possíveis acidentes. 

 As crianças com mobilidade reduzida nos membros superiores e/ou mãos que 

não conseguirem manipular os pregadores, podem fazer a atividade sem 

utilizá-los, apenas colocando as fitas no varal/ corda/ barbante para evitar 

frustração e recusa mediante a atividade. 

Orientamos que para crianças com baixa visão as fitas, ou retalhos de tecidos 

a serem usados na atividade, sejam previamente selecionados a fim de que a 

escolha as cores possam promover auto contraste, tornando a atividade mais 
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significativa. Chocalhos ou guizos, também podem ser adicionados na 

extensão do varal/ corda/ barbante, em locais estratégicos, a fim de que o som 

possa contribuir com a orientação espacial doas crianças com deficiência 

visual. 

Para as crianças com Transtorno do Espectro Autista ou atraso no 

desenvolvimento, é indispensável que a atividade seja explicada passo a 

passo, antes de ser vivenciada. A criança deve participar da escolha dos 

materiais e da organização do ambiente. A utilização de imagens e o uso de 

reforçadores podem acontecer quando for necessário. As imagens podem ser 

figuras, fotos e vídeos e os reforçadores podem ser sociais (elogios, 

parabenizações, palavras de incentivo e etc.) ou recompensas (lanche favorito, 

desenho favorito na TV, passeio na praça etc.). 

Orientamos que para as crianças com deficiência auditiva a comunicação por 

meio de linguagem gestual, expressões faciais e a introdução de alguns sinais 

de LIBRAS, possam permear toda a atividade. Abaixo segue um link ensinando 

alguns sinais de LIBRAS para elogios e incentivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-ntYQLXHlQ 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-ntYQLXHlQ

