
.. EXERCÍCIOS RECOMENDADOS POR SCHOPLER PARA DESENVOLVER A
COORDENAÇÃO MÃO-OLHO

[120] Exercício preparatório para montar cubos I Coordenação olho-mão e matara
fina de 1 a 2 anos; imitação 1 a 2 anos

a) Providencie caixas de papelão, de tamanho grande, com tampa, como grandes cubos,
e ensine ao aluno colocar um em cima do outro: pegue a primeira caixa e a disponha. Dê
a segunda para ele, incentivando-o a colocar em cima da outra.
b) Ajude-o, até ele conseguir, e depois o elogie e lhe diga para empurrar a pilha de
cubos, de modo que seja uma atividade divertida.

[121] Preparação para montar quebra-cabeça - I I Controle olho-mão de O a 1
ano; motora fina de Oa 1 ano; percepção visual de 1 a 2 anos

a) Providencie quatro vasilhas, ou caixas, em que caibam objetos grandes, e quatro
objetos para serem colocados em cada recipiente. Coloque-os diante do aluno.
b) Demonstre ao aluno o que é para ser feito: pegue um dos objetos e o coloque numa
vasilha. Então, peça para que ele faça o mesmo, com os demais objetos, de modo a
colocar um objeto em cada vasilha. Se ele não fizer, pegue a mão dele e faça, até ele
entender o que deve fazer

[122] Exercício preparatório para quebra-cabeça - II ICoordenação mão-olho e
motora fina Oa 1 ano; percepçãovisual1 a 2 anos

Providenç:ie uma cartela porta-ovos e bolinhas. Peça para o aluno colocar uma bolinha
em cada buraco. Ajude-o, até que consiga.

[123] Pirâmide de anéis ICoordenação mão-olho, motora fina e manipular de objetos 1
a 2 anos

Demonstre como se coloca anéis em um pino e depois peça ao aluno para fazer isso,
ajudando-o, se necessário.

[124] Empilhar cubos I Coordenação mão-olho, motora fina e manipular de objetos 1 a
2 anos



Providencie quatro cubos de 5 cm e ensine o aluno a construir uma torre de cubos.

[125] Cubos em uma lata I Coordenação mão-olho, controle de 1 a 2 anos

Pegue uma lata (ou caixa fechada) e faça uma abertura na tampa do tamanho de um
cubo de madeira de cinco centímetros. Dê cubos, um de cada vez, ao aluno e lhe diga
"Coloca na caixa". Ajude-o, se preciso.

[126] Caixa com abertura para pinos ICoordenação mão-olho, controle de 1 a 2 anos

Coloqueuma caixa com abertura e quatro pinos, diante do aluno. Pegue a mão do aluno
e mostre como colocar os pinos. Observe se ele entendeu, mesmo. Estimule-oa fazê-Io,
reforce.

[127] Porta lápis ICoordenação mão-olho, controle de 1 a 2 anos

Peça ao aluno para colocar quatro lápis em seus respectivos buracos. Demonstre, antes,
como se faz. Ajude-o, se preciso. Reforce, quando ele fizer.

[128] Colorir I Coordenação mão-olho, desenhar de 1 a 2 anos

Faça dois grandes círculos numa folha de papel. Pegue giz de cor e pinte um círculo para
o aluno ver. Estimule-o a fazer a mesma coisa, pegue a sua mão e a conduza. Reforce,
quando ele fizer o mínimo risco. Observe se ele consegue riscar, sem sair do contorno.

[129] Enfiarcontas - I ICoordenação mão-olho, controle de 2 a 3 anos

(Este exercício trabalha o controle das duas mãos: segurar um pino, com uma das mãos,
e enfiar contas com a outra). Providencie um pino e duas contas. Enfie a conta no fio,
mostrando ao aluno como se faz. Depois, diga-lhe "Enfia uma conta". Ajude-o, se
preciso. Dê mais contas, aos poucos, aumentando a tarefa e o elogiando.

[130] Enfiarcontas - II ICoordenação mão-olho, controle de 2 a 3 anos

Providencie contas e fio mais duro, como o de fiação elétrica. O aluno vai sentir a
necessidade de empurrar as contas já enfiadas para dar lugar às outras. Comece com
duas contas, ajude, elogie. Vá diminuindo a sua ajuda, até que ele faça sozinho.

[131] Enfiar contas - III I Coordenação mão-olho, controle, coordenação de duas
mãos de 2 a 3 anos

Providencie cinco contas e fio de sapato. Ao aluno será solicitado enfiar as cinco contas
no fio, com um nó no final. Ajude-o, se necessário, e elogie.

[132] Prendedor de roupa I Coordenação mão-olho, controle, coordenação fina
manipulação de material 2 a 3 anos; integração não verbal, emparelhar de 3 a 4 anos

O exercício consiste em colocar pregador de roupa em uma lata, nos lugares marcados.
Se você quiser fazer ainda mais avançado, coloque cada marca de uma cor para o aluno
emparelhar com as cores do prendedor, também. Veja se o aluno coloca sobre a marca e
elogie.

[133] Preparação para desenhar com o dedo ICoordenação mão-olho, desenhar 2 a
3 anos; motora fina, manipular objetos, 2 a 3 anos; imitação, 1 a 2 anos

Providencie uma bandeja com açúcar ou uma caixa com areia. Pegue o dedo do aluno e
faça uma linha reta. Então, diga-lhe que faça, por si só. Repita, até que ele faça.



[134] Lego I Coordenação mão-olho, controle, 3 a 4 anos

Primeiro, mostre primeiro como se constrói, usando 3 partes do LEGO,e deixe de lado,
como modelo. Diga para o aluno fazer o mesmo. Ajude-o, se precisar, e, depois de feito,
coloque ao lado do seu e o elogie. Aumente, gradativamente, o número das peças.

[135] Modelagem I I Coordenação mão-olho, controle, 3 a 4 anos; percepção,
coordenação das duas mãos 3 a 4 anos; percepção visual, imitação, 3 a 4 anos;

Com a massa de modelar escolhida, coloque o objeto que vai modelar em frente ao
aluno. Por exemplo: uma bolinha. Pegue seu pedaço de massa, faça uma bolinha igual à
bola que está na mesa. Coloque-a ao lado da bolinha modelo. Peça para o aluno modelar
outra.Diga "Faz uma bola". Se ele não conseguir, pegue a mão dele e enrole a massa,
até obter uma bolinha. Coloque-a ao lado da sua e do modelo, e o elogie. Diga "Bola".
Faça isso, até que ele faça uma bola, sozinho.

[136] Modelagem II I Coordenação mão-olho, controle, 3 a 4 anos; motora fina,
coordenaçãodas duas mãos, 3 a 4 anos

Agora, o objetivo é fazer o aluno imitar e modelar um objeto em duas dimensões, uma
figura. Por exemplo: pode ser a figura de uma bola.Dê dois pedaços de massa e peça
para o aluno fazer uma bola enquanto você faz também uma. Diga-lhe "Faça uma bola",
Se precisar ajude-o, até conseguir uma bola. Elogie-o, sempre.

[137] Dividir o inteiro I Coordenação mão-olho, controle, 3 a 4 anos; motora fina,
manipular objetos, 3 a 4 anos; percepção visual, 3 a 4 anos

a) Pegue três figuras grandes e coloridas, que o aluno conheça bem, e faça uma cópia de
cada uma delas. Depois, corte essas cópias ao meio.

b) Pegue uma folha de papel e trace uma linha no meio. Pegue uma figura (inteira) e
. coloque de um lado do papel.

c) Peça para o aluno pegar as duas metades que formam uma figura igual a que você
colocou e as disponha do outro lado do papel, formando outra figura inteira (se
plastificar essas figuras e colocar fita velcro, fixará melhor). Aos poucos, peça para o
aluno montar as outras figuras, simples, divididas ao meio.

[138] Usar alicate I Coordenação mão-olho; controle, 3 a 4 anos; motora fina,
manipulaçãode objeto, percepção,visual, 3 a 4 anos

Providencie objetos bem pequenos, uma caixa de ovos e um alicate. Coloque essas
pequenas coisas sobre a mesa: contas, cubinhos, bolinhas, pedrinhas, etc. Com um
alicate, demonstre para o aluno como se pega cada uma dessas coisinhas e se coloca
numa caixa de ovos. Depois, dê o alicate para o aluno recolher essas coisas pequenas e
colocá-Ias na caixa de ovos, de modo que fique uma em cada cavidade. Comece com
poucos itens e vá aumentando, gradativamente. O objetivo é ensinar a fazer os
movimentos de apertar para recolher um objeto (como se faz com uma pinça).

[139] Desenhar: linhas horizontais I Coordenação mão-olho; desenhar, 3 a 4 anos;
motora fina, manipulação de objetos, 3 a 4 anos

a) Faça quatro pontos (distanciados 2 cm do outro), em linha reta. Três linhas em cada
página.

b) Tome a mão do aluno e passe o dedo dele pelos pontos, em linha reta. Depois, peça
para ele fazer o mesmo, usando um lápis, seguindo uma flecha. Diga, "Daqui para lá"
(da esquerda para a direita).



c) Depois que ele já souber passar pelos 4 pontos, faça, em outra folha, apenas 2
pontos, para formar uma reta.

d) Demonstre para o aluno, conduzindo o dedo dele e depois lhe dê o lápis e diga "Faça
uma linha reta". Deixe-o fazer sozinho. Elogie-o.

[140] Desenhar: círculos I Coordenação mão-olho, desenhar, 3 a 4 anos; motora fina,
manipular objetos, 3 a 4 anos

a) Pegue uma tampa de plástico e, com uma caneta hidrográfica, treine, com o aluno, os
movimentos do círculo, de modo que o aluno veja o risco resultante daquele
movimento.

b) Pegue na mão dele e faça o movimento circular, muitas vezes. Veja se ele é capaz de
fazer o movimento sozinho. Diga "Círculo".

c) Copie, num papel, figuras, cujo movimento do circulo seja predominante. Por
exemplo: roda do carro, caretas, bola, maçã, etc.

d) Faça pontilhados nas linhas do círculo e diga para o aluno unir os pontos com lápis
colorido, giz de cor, etc.

[141] Recortar I Coordenação mão-olho; controle, 4 a 5 anos; motora fina, manipular
material, coordenação de duas mãos, 4 a 5 anos

a) Brinque: com a tesoura na mão, diga para o aluno que a boca do jacaré abre e'fecha
para comer o papel.

b) Ensine, primeiro, o jacaré abrir e fechar a boca.
c) Depois, deixe o aluno cortar um risco feito numa tira de papel não muito larga,

segurando a folha com uma mão e cortando com a outra. Diga "Corte", elogie.

[142] Recortar figuras I Coordenação mão-olho, controle, 4 a 5 anos

a) Marque os contornos de uma figura simples, apenas com linhas retas (um copo, por
exemplo), com pincel atômico forte. Ajude o aluno a recortar seguindo a linha reta.

b)Depois, passe para figuras com mais curvas, como ondas do mar, nuvens, etc.

[143] Tábua para parafusar I I Coordenação mão-olho, controle, 4 a 5 anos

a) Mostre um pedaço de madeira com furos e parafusos já parafusados.
b) Desparafuse, mostrando para o aluno o que você faz.
c) Dê, em seguida, um parafuso, de cada vez, e ajude o aluno a parafusar.
d) Se precisar, repita muitas vezes, até que ele faça sozinho.

[144] Parafusar 11 I Coordenação mão-olho, controle, 4 a 5 anos

a) Apresente ao aluno uma tábua com 3 tipos diferentes de parafusos.
b) O aluno deverá procurar a porca que serve para cada parafuso e enroscá-Ia (o

movimento é o mesmo de parafusar). Ajude-o, se for preciso, elogie-o sempre.

[145] Costurar I Coordenação mão-olho, controle, 4 a 5 anos

a) (Use um cartão duro, furado, para começar) Ensine, primeiro, o aluno a enfiar o fio
em cada buraco e puxar. Ajude-o a não pular nenhum buraco, a puxar o fio sem
rebentar, etc.

b) Quando já fizer corretamente, pode dar à costura formas mais interessantes, como
coserduas partes de para formar um bichinho(pato ou coração).

[146] Escrever letras com maiúscula I Coordenação mão-olho, controle, 4 a 5 anos.



a) Tome uma folha e desenhe uma letra de forma, bem grande, com pontinhos, para o
aluno preencher, e setas para indicar a direção. De preferência à primeira letra do
nome dele. Ajude o aluno a seguir os pontos.

b) Escreva a letra numa folha de papel, ptastifique e peça para o aluno escrever por cima
com caneta hidrográfica (pode apagar, depois, com papel). Faça isso todos os dias,
até ele aprender cada letra.

c) Pode escrever o nome todo do aluno numa cartela, plastificar e dar para ele passar a
caneta por cima, até ele aprender a escrever o nome dele (pode apagar, cada dia)

[147] Desenhar: preencher o contorno de círculos e quadrados I Coordenação
mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos

a) Faça várias figuras pontilhadas, de círculos e quadrados. O aluno deverá preencher o
contorno seguindo pontinhos. Primeiro, com os dedos, e depois com um lápis de cor
forte.

b) Depois de algum tempo, espace mais os pontos para o aluno seguir com o lápis.
c) Quando já estiver bem treinado, faça a figura do quadrado só com 4 pontos e veja se

o aluno forma a figura.
d) Depois, pegue um papel em branco, dobre ao meio, desenhe um círculo ou um

quadrado, de um lado, e veja se o aluno faz a mesma coisa do outro.

[148] Desenhar: cruz e diagonal I Coordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos

a) Faça em uma folha só traços diagonais, com pontinhos e flechas mostrando a direção
a seguir, marcando o início com uma bola bem visível. Diga "Para o ponto", cada vez
que quiser que o aluno faça o traço para um ponto.

b) Primeiro, faça só diagonais, e veja se o aluno segue os pontos. Depois, vá diminuindo
o número de pontos, até ficar só dois pontos, o início e o fim. Veja se o aluno faz
sozinho.

c) Repita as mesmas instruções com a forma de cruz.

[149] Desenhar com moldes I Coordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos

(A idéia é ensinar o aluno a fazer figuras com moldes recortados em cartão grosso. Use
quadrados, círculos, triângulos, que são mais simples).
a) Pegue uma figura e mostre ao aluno, segurando na mão dele, como se faz. Tire o

molde e mostre como ficou.
b) Depois, coloque 3 figuras ao lado do papel, para o aluno ver que vai fazer 3 vezes a
. mesma figura.
c) Agora, dobre uma folha de papel, ao meio e deixe-o desenhar com o molde, em um

lado, e sem o molde, no outro lado, para ver se ele entendeu que forma está
desenhando.

[150] Desenhar: completar uma figura I Coordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5
anos

a) Faça, numa folha de papel, desenhos de quadrados ou círculos estimule o aluno a
fazer uns traços a mais, de modo a desenhar uma casa, por exemplo.

b) Ajude-o, segurando em sua mão, e mostre como se faz, e diga "Uma casa". Repita,
muitas vezes, até ele conseguir desenhar a casa.

[151] Escrever seu nome I Coordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos

a) Escreva o nome do aluno em letras de forma, maiúsculas, grandes, no papel.
b) Use diferentes recursos para o aluno aprender as letras do seu nome: 1. Colocando

letras idênticas em cima uma da outra, emparelhando; 2. fazendo letras pontilhadas
para serem preenchidas; 3. Fazendo uma plastificação do nome que poderá ser escrito



por cima com caneta hidrográfica e apagada, cada dia; 4. Escrevendo o nome no alto da
folha de papel, para o aluno copiar muitas vezes, uma vez cada dia; 5. enquanto o aluno
vai escrevendo seu nome, vá falando o nome das letras (08S: Schopler recomenda que
cada vez que o aluno escrever a letra do seu nome você deve dizer Õ nome da letra,
para ele ir aprendendo); 6. Diga o nome todo do aluno, cada vez que ele escrever, para
ele ir aprendendo que é o seu próprio nome que ele escreve.

Vera Juhlin recomenda que faça a mesma coisa com o nome da professora e dos
coleguinhas, porque são nomes muito significativos e o aluno vai adquirindo experiência
com as letras e o seu nome de uma maneira funcional.

[152] Desenhar: completar desenhos quase prontos I Coordenação mão-olho,
desenhar, 4 a 5 anos

a) Desenhe algumas figuras que o aluno conhece, mas deixe alguma parte do desenho
para ele completar. Use a estratégia de, primeiro, seguir o desenho com o dedo.
Quando chegar na parte que falta, pergunte: "O que está faltando?". Ajude o aluno,
com a lápis, a desenhar o que falta.

b) Faça isto muitas vezes, com o mesmo desenho, até o aluno fazer sozinho. Depois,
passe para outra figura.

[153] Desenhar: formas e figuras ICoordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos

a) Numa folha de papel, desenhe, com pontos e setas, as figuras mais conhecidas do
. aluno, para ele passar o lápis por cima e formar a figura. Faça o aluno seguir a direção
das setas.

b) Vá distanciando os pontos e as setas, até ficarem os pontos bem mais abstratos, para
ver se o aluno reconhece e desenha a figura.

[154] Usar alfinetes de prender papel I Coordenação mão-olho, controle 5 a 6 anos;
motora fina, manipular objetos, 5 a 6 anos; motora fina, pegar objetos, percepção visual,
2.a 3 anos .

a) Coloque um flanelógrafo ou uma folha de papelão dura em frente ao aluno e dê a ele
alfinetes de prender papel (com a cabeça chata) e peça para prender algum papel ou
um desenho no cartão (ou flanelógrafo, ou quadro de aviso ou de exposições).

b) Faça alguns pontos no quadro, para o aluno pregar alfinetes no quadro.
c) Quando o aluno já souber pregar o alfinete no papelão, faça uma figura para ele

formar o contorno com esses alfinetes.

[155] Escrever números I Coordenação mão-olho, desenhar, 4 a 5 anos; motora fina,
manipulaçãode material, 4 a 5 anos

a) Numa folha de papel, faça um número com pontilhado. No começo, com muitos
pontos, mas espaçando os pontos, cada vez mais, até ficar apenas pontos principais.
Fale o nome do número.

b) Vá ensinando o aluno a seguir os pontos, use o dedo, o lápis, um pincel e tinta, o que
tiver.

c) Quando o aluno estiver seguro com poucos pontos, estimule-o a fazer o número sem
pontos, seguindo a direção certa.

[156] Labirintos I Coordenação mão-olho, desenhar, 5 a 6 anos; motora fina,
manipulação de material, 5 a 6 anos; cognição, não verbal, fala receptiva, 5 a 6 anos

a) Comece o labirinto com linhas paralelas simples, retas e curvas.
b) Ensine a começar da esquerda para a direita, na mesma direção da escrita.



c) Comece segurando a mão do aluno, fazendo que ele passe o dedo. Depois, ele fará
mesma coisa, usando o lápis.

Sugestão da Vera:

1. Plastifique folhas com esses labirintos desenhados, para o aluno fazer o movimento,
com a caneta hidrográfica, muitas vezes (faz e depois apaga e torna a fazer...).

2. Pegue um quadro negro pequeno, 1 metro de largura e 50 cm de altura, e desenhe,
com tinta, dois labirintos, em cor branca, por exemplo. Pinte o rabisco no labirinto de
uma cor diferente do branco, para o aluno passar o dedo.

3. Pinte o outro labirinto, sem o risco, para o aluno, agora, desenhar com giz e poder
apagar e fazer, quantas vezes quiser.

4. Faça um labirinto para colocar na caixa de areia, onde o aluno pode sentir, com os
dedos, quando ele desenhar algum traço.

[157] Desenhar uma figura humana I Coordenação mão-olho, desenhar, 5 a 6 anos;
motora fina, manipulação de material, 5 a 6 anos; cognição não verbal, fala receptiva, 5
a 6 anos

a) Dê uma folha de papel ao aluno, sente-se ao lado ele, e diga "Olhe para a cabeça,
desenhe a cabeça". Desenhe junto com ele em seu papel.

b) Quando ele desenhar um círculo, aponte para os olhos, boca, etc; assim, com todas as
partes da cabeça, grada1ivamente. Ajude-o, pegando na mão dele, se necessário.

c) Depois que ele souber desenhar a cabeça, repita a mesma coisa com as outras partes
do corpo. Aos poucos, a cada dia.

[158] Desenhar objetos que pertencem a uma categoria ICoordenação mão-olho,
desenhar 5 a 6 anos; cognição não verbal, categorização, 3 a 4 anos

a) Escolha uma categoria de coisas que o aluno conheça bem. Por exemplo: carros,
frutas, animais... Diga ao aluno "Vamos desenhar frutas". Mostre a banana, diga o
nome da fruta, passe o dedo do aluno nela, para ele perceber a forma.

b) Depois, contorne a banana com um lápis e faça um molde. Use o molde para ele
contornar e desenhar uma banana.

c) Depois, desenhe livremente uma banana. Pegue na mão do aluno e o ajude a
desenhar uma banana.

d) Quando ele souber desenhar a banana, peça para ele desenhar outra fruta, por ex.,
maçã. Ajude-o, segurando em sua mão, e, então, deixe-a livre, para ver se consegue.

e) No final, exercite com desenho de uma cesta com frutas que o aluno sabe desenhar.
f) Mais tarde, passe para outra categoria, como verduras ou flores, conforme o interesse

dele. .


