
 
 
 

 

PARADESPORTO ESCOLAR  

AULA ON-LINE 19 

 

TURMA: 7 a 10 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Futebol de Tampinha 

DURAÇÃO:  25 minutos. 

OBJETIVO: Desenvolver agilidade, habilidade óculo-manual  e motricidade fina.  

RECURSOS MATERIAIS: Tampas de garrafa pet ou bolinhas de papel. 

DESENVOLVIMENTO: O primeiro passo é definir o campo.  
Pode ser um retângulo de mais ou menos 1,5 m de comprimento por 1 m de largura (uma                  
mesa de jantar retangular pode resolver o problema).  
Nas linhas de fundo do campo, monte uma trave com pedrinhas, ou qualquer outro material,               
com aproximadamente um palmo de largura, pode ser um pote de guardar alimentos. 
Desloque as tampinhas com leves toques, com a lateral da palma da mão ou com a lateral                 
dos dedos dobrados. Só não vale conduzir ou empurrar as tampinhas. 
Se, durante o ataque, alguma das tampinhas sair do campo pela lateral ou pela linha de                
fundo, poderá pegar e continuar de onde ela saiu do campo. 
Variações para a atividade: 

- Podendo fazer competição de pênaltis (chute ao gol); 
- Colocar obstáculos espalhados no campo e próximo ao gol, para dificultar a passagem             

entre os obstáculos até campo adversário. 

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: Adaptar conforme a especificidade e funcionalidade do participante. E            
aos participantes que tiverem comprometimento dos membros superiores, poderão fazer os           
movimentos com auxílio de uma colher na boca para fazer a movimentação da bola e com os                 
resíduos musculares preservados. Realizar a atividade em um local acessível na altura ideal. 

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. Utilizar uma tarefa de cada vez e repetir quantas              
vezes forem necessárias para que o participante compreenda os comandos. 



DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local. O jogo poderá             
ser desenvolvido na mesa ou chão, eles poderão utilizar uma bolinha com guizo ou tampinha               
de garrafa pet. Para delimitar o espaço, utilizar no chão barbante com fita adesiva colada em                
cima. Para o gol, poderão colocar um pote ou caixa de sapato na parede envolto em sacola                 
ou saco plástico sendo que o participante deverá acompanhar o áudio do vídeo e o comando                
verbal do mediador. 

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 

 
 

 


