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Chocalho de papel 

Olá,  professores! 

Nessa atividade, sugerimos, às mães, aos pais e/ou responsáveis, uma 
brincadeira com chocalho de papel feito com tubos vazios de papel 
higiênico ou de papel toalha, a fim de proporcionar experiência lúdica e 
divertida para as crianças. 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

A atividade pode ser feita com todas as crianças, com ou sem deficiência, 
mesmo as crianças com deficiência auditiva. Nesta idade algumas crianças 
ainda estão em processo diagnóstico, portanto todos os estímulos são bem 
vindos, como objetivo de desenvolver a cognição, mesmo quando a criança tem 
apenas uma percepção residual. O adulto deve ter atenção para conduzir a 
atividade com objetivos pedagógicos, trabalhando os seguintes parâmetros: 

“A criança deve reconhecer os sons produzidos por objetos e pelas pessoas 
através da fala, monitorar a própria voz em termos de padrões de timbre, 
duração, intensidade e entonação e desenvolver a percepção auditiva, que 
compreende a consciência, a localização e a compreensão dos sons. 
 
• Detecção: é a habilidade auditiva em que a criança deve perceber a presença 
e ausência do som. 
• Discriminação: é o ato de diferenciar dois ou mais estímulos sonoros. 
• Reconhecimento: é a habilidade de identificar o som e a fonte sonora com 
capacidade de classificar ou nomear o que ouviu. 
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• Compreensão: é o ato de estabelecer relações entre o estímulo sonoro 
produzido, outros eventos do ambiente e o próprio comportamento.” 
 

Ministério da Saúde. Diretrizes de estimulação precoce crianças de zero a 3 
anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Brasília, DF: 2016. 
p. 84. 
 
Sugerimos também que ao estímulo sonoro sejam associados estímulos visuais, 
com materiais brilhantes, de cores fortes e contrastantes, e usar as canções 
preferidas da família para tornar esse momento cheio de afetividade, que é base 
de todo desenvolvimento infantil. 

 

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. 


