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TUBOS E BOLINHAS 
 
Olá, Professores! 
 
Para essa atividade, você vai precisar de alguns tubos de papel higiênico ou de papel 
toalha. Depois, fixe-os com fita crepe na parede. Se preferir, cole os tubos em uma 
placa de papelão. 

 

Faça bolas de papel que passem pelos tubos (use bolinhas leves para evitar que os 
tubos descolem da parede).  A criança se sentirá desafiada a acertar as bolinhas nos 
tubos. Para que haja interação, fique junto dela e coloque a mão embaixo do tubo para 
pegar as bolinhas que caírem. 

 
ORIENTAÇÕES: 
 
A atividade é inclusiva, sugerimos apenas que para as crianças com mobilidade reduzida o 
tubo possa ser mais amplo ou espaçoso e dependendo das especificidades da criança, pode 
ser utilizado um material mais firme. 
O tubo pode ser confeccionado utilizando cola e cartolina, ou mesmo papelão. Se houver em 
casa pedaços de cano de PVC, ele também pode ser utilizado. 
 
Salientamos que com as crianças cegas é importante que haja a descrição da atividade e a 
exploração tátil antes de brincar. 
 
Para as crianças com transtorno do espectro autista, atraso no desenvolvimento ou hipótese 
diagnóstica para o transtorno, é importante ensinar a brincadeira passo a passo e fazer uso 
de reforçadores sociais durante a brincadeira, pois ajudará a manter o engajamento da 
criança.  

Como sugestão para ampliar o conhecimento, deixamos o link abaixo, onde há um texto 
reflexivo sobre o uso de reforçadores para crianças com transtorno do espectro autista. 

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 

ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATIVIDADE DE 19 DE OUTUBRO 

Educação Infantil – Grupos II e III 
 



Link: https://abaforadamesinha.com.br/primeiros-passos-o-que-sao-reforcadores/ - ABA 
Fora da Mesinha 

 

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://abaforadamesinha.com.br/primeiros-passos-o-que-sao-reforcadores/

