
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR 

AULAS ON-LINE 16 
 

TURMA: 02 a 06 anos  

NODE DA ATIVIDADE: Pegue a Bolinha com o Copo 

DURAÇÃO: 20 minutos 

OBJETIVO: Desenvolver concentração, coordenação motora, espaço, percepção auditiva e         

orientação espacial.  

RECURSOS MATERIAIS: Copo de plástico e bolinhas. Se não tiver bolinhas pode ser tampa de               

refrigerante.  

DESENVOLVIMENTO: Uma distância de mais ou menos 1 metro entre a criança e o mediador               

que está jogando as bolinhas. Pessoa mediadora jogará a bolinha e o participante pegará              

com o copo, podendo jogar a bolinha para frente, depois para direita, esquerda. Contando              

quantas bolinhas pegou.  

     

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 e suas especificidades.            

Para os participantes que utilizam cadeiras de rodas ou que tenham comprometimento dos             

membros inferiores, a atividade pode ser desenvolvida na mesa, o mediador numa ponta da              

mesa e a criança na outra. O mediador jogará a bolinha e a criança pegará com o copo de                   



plástico e se o participante tiver dificuldades em pegar com o copo pode está pegando com a                 

mão. 

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 material e do local para           

identificar o espaço. Pode-se utilizar uma garrafa de refrigerante com grãos de arroz, feijão,              

ou até pedrinhas dentro para que o participante consiga seguir o som e assim pegar com as                 

mãos, a garrafa. 

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 

 


