PARADESPORTO ESCOLAR
AULAS ON-LINE 12
TURMA: 7 a 10 anos
NOME DA ATIVIDADE: Bingo do Corpo Humano
DURAÇÃO:  25 minutos.
OBJETIVO: Desenvolver o reconhecimento do corpo humano.
RECURSOS MATERIAIS: Papel, caneta.
DESENVOLVIMENTO: 1ª Atividade - Vamos iniciar fazendo as cartelas com 5 números,
usando os números da tabela de 1 a 11. Logo em seguida vamos escrever em um papel as
partes do corpo listadas abaixo com seu número correspondente, separadas uma da outra
(caso necessário mediador poderá auxiliar na escrita), cortar e dobrar para fazer o sorteio.
Colocar todos os papéis dentro de um sacola. Depois, é só ir sorteando uma parte do corpo
por vez enquanto os participantes fazem um X no espaço correspondente da sua cartela.
Vence quem preencher a cartela primeiro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CABEÇA
ORELHA
NARIZ
BOCA
JOELHO
PÉ
OLHO
OMBRO
MÃO
DEDO
BARRIGA

2ª Atividade - No segundo momento dançar e cantar a música a seguir para colocar em
prática o reconhecimento do corpo:
Cabeça, ombro, joelho e pé
joelho e pé
cabeça, ombro, joelho e pé
Joelho e pé
Olhos, ouvidos, boca e nariz
Cabeça, ombro, joelho e pé
Joelho e pé.

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA
DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar os exercícios visualmente ou pela
Língua Brasileira de Sinais (libras), podendo acompanhar pelo vídeo.
DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar funcionalidade de cada deficiência e suas especificidades. Para
as pessoas que utilizam cadeiras de rodas, procurar desenvolver em um local em que o
participante consiga se deslocar sem auxílio.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Demonstrar o desenvolvimento da atividade, através da
linguagem corporal, repetir quantas vezes for necessário até que o participante compreenda
os comandos.
DEFICIÊNCIA VISUAL: Os participantes deverão ser conduzidos por comandos verbais, podem
apenas mostrar a parte corporal sorteada no seu corpo ou num boneco ou até no mediador.
O participante deverá acompanhar a audiodescrição.
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:
● Dini Francis Costa Felismino
● Fabrício Saviolo Moreira
● Katia Fernanda Kammers Naatz
● Tuani Morgana Tottene Cachoeira
DIRETORIA RESPONSÁVEL:
● DIRETORA GERAL DO PARADESPORTO: Giselle Margot Chirolli
● COORDENADORA DO PARADESPORTO ESCOLAR: Karla Costa de Liz
● COORDENADORA DA NATAÇÃO INFANTIL: Samira Valle Sasse

