
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS  ON-LINE 14 

 
TURMA: 02 a 06 anos  

NOME DA ATIVIDADE: Vamos Voar 

DURAÇÃO: 20 minutos. 

OBJETIVO: Desenvolver coordenação motora, ritmo e equilíbrio.  

RECURSOS MATERIAIS: Atividade será cantada. 

DESENVOLVIMENTO: Atividade será cantada, o mediador canta e gesticula e os participantes            

irão imitar. 

Segue abaixo a sequência da Música: 

Abrir a asas do aviãozinho, eu vou voar e depois dar um pulinho; 

Abrir a asas do aviãozinho, eu vou voar e depois dar uma corridinha; 

Abrir a asas do aviãozinho, eu vou voar e depois jogar uma bolinha; 

Abrir asas do aviãozinho, eu vou voar e depois dar uma palminha; 

Agora você pode dar continuidade determinando um percurso  e novas ações.  

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar a sequência da coreografia          

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

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar a funcionalidade de cada deficiência, desenvolver em um local            

em que o participante consiga realizar sem auxílio. Para os participantes que tenham             

comprometimento severo o mediador pode auxiliar na execução da atividade propondo           

movimentos que o mesmo consiga desenvolver. 



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, sendo que o mediador explicará as tarefa uma de              

cada vez e repetir quantas vezes for necessário, estimulando sua autonomia. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do local, para identificar o espaço           

poderemos demarcar com sacolas ou cordas delimitando o trajeto. O participante poderá            

acompanhar a audiodescrição. 

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 

 


