
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS - ON-LINE 13 

 

TURMA: 02 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Apanha Bolinhas 

DURAÇÃO: 20 minutos. 

OBJETIVO: Desenvolver o equilíbrio e atenção . 

RECURSOS MATERIAIS: Bolinhas de plásticos ou bolinhas de papel amassadas e cesto de             

roupas ou uma bacia. 

DESENVOLVIMENTO: Pegue bolinhas de plástico ou amasse diversas folhas de papel,           

distribua por todos os lados num dos cômodos da casa e colocar um cesto longe das                

bolinhas. Sendo que, ao sinal do mediador, o participante deverá recolher as bolinhas e              

colocá-las no cesto, porém a cada bolinha apanhada o mesmo desenvolverá as seguintes             

atividade: 

● Saltando com um pé só (direito e depois o esquerdo); 

● Saltando com os dois membros; 

● Batendo palmas; 

● Elevando as mãos na cabeça. 

                 



VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA: 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar os exercícios visualmente ou pela           

Língua Brasileira de Sinais (libras) e  podendo acompanhar pelo vídeo. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar a funcionalidade de cada deficiência. Para as pessoas com            

comprometimento severo e que utilizam cadeiras de rodas, executar o deslocamento de            

frente, costas e com as variáveis descritas anteriormente respeitando suas especificidades.           

Focando no objetivo de encontrar as bolinhas escondida. Procurar desenvolver em um local            

o  acessível e que o participante consiga se deslocar sem auxílio. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Demonstrar o desenvolvimento da atividade, através da         

linguagem corporal e ou pelo Sistema de Comunicação por Troca de Imagens - PECS para que                

o participante compreenda os comandos e o desenvolvimento da atividade, utilizar uma            

tarefa de cada vez e repetir quantas vezes for necessário, estimulando sua autônoma. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local, para           

identificar o espaço poderemos demarcar com sacolas ou cordas delimitando o trajeto , ou o               

participante poderá está sem objetos de marcação, proporcionando assim, um autocontrole           

em sua própria casa e achando as bolinhas. O mediador ficará juntamente ao cesto com o                

comando de voz, descrever se o participante está perto ou longe do objeto, utilizando como               

regra as palavras quente para quando está perto e frio para  longe da bolinha.  

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:   

● Gizeli dos Santos Campestrini 
● Maiely Kauene de Freitas Cordeiro 
● Maira Cibele Sacani Bitencourt 
● Nayara Pereira 
● Regiane Oliveira 
● Sheila Schultz 

DIRETORIA RESPONSÁVEL: 

● DIRETORA GERAL DO PARADESPORTO: Giselle Margot Chirolli 
● COORDENADORA DO PARADESPORTO ESCOLAR: Karla Costa de Liz 
● COORDENADORA DA NATAÇÃO INFANTIL: Samira Valle Sasse 

 


