PAPEL PAUTADO
ESPECIAL
Descrição da ferramenta
Folhas de papel especialmente desenhadas para facilitar e controlar a aprendizagem e
a correção da caligrafia e da escrita manual.

O que pode ajudar a resolver
Segundo C. Huron (2014), a escrita manual é uma atividade complexa que envolve
habilidades perceptivo-motoras, cognitivas e linguísticas, e requer anos de prática
antes de ser completamente dominada.
C. Jolly, C. Huron e E. Gentaz (2014) sintetizaram do seguinte modo as duas grandes
fases do processo de aquisição da escrita manual por uma criança:
Primeiro, as crianças constroem representações visuais das letras, que lhes servem
de guia para a produção grafo-motora. Por isso, a primeira tarefa dada às crianças
é copiar letras de modelos, uma tarefa que é muito semelhante ao desenho.
Com a prática, a escrita vai-se tornando progressivamente automática, exigindo
menos recursos de concentração. Assim, as produções escritas infantis evoluem,
tanto nos níveis qualitativos (forma geral das letras e reconhecimento das letras)
quanto quantitativos (velocidade de produção).

Como beneficia as pessoas com Dys
Os papéis com linhas especialmente desenhadas são uma boa ferramenta para ajudar
na coordenação visuo-motora e na destreza manual, pois facilitam:
o desenho das letras e seus tamanhos;
o controlo do espaço entre as letras;
a organização geral da escrita manual na superfície da folha.
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Como usar na vida diária
Há uma grande variedade de papéis pautados, alguns mais simples (como a folha
Montessori), outros mais complexos (como a folha Seyès) e com cores. Na internet, você
pode encontrar facilmente muitas informações sobre esses tipos de papéis especiais.
Existem também papéis com uma superfície rugosa ao longo das linhas horizontais, para
permitir ao aluno uma perceção tátil sobre o tamanho das letras.
É possível você gerar e imprimir folhas soltas com diferentes tipos de desenho a partir de
websites, como:
https://pi.ac3j.fr/papier-seyes-en-pdf-telecharger/
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=en_GB
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