
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS  ON-LINE 02 

 
TURMA: 02 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: O mestre mandou 

DURAÇÃO: 15 minutos 

OBJETIVO: Conhecer as partes do corpo e estimular o raciocínio rápido. 

RECURSOS MATERIAIS: Não necessita. 

DESENVOLVIMENTO: Ao som de um comando verbal específico dos pais que dirá “O mestre              

mandou...”, as crianças deverão obedecer às ordens solicitadas pelo mestre. 

Exemplo: “O mestre mandou... ... tocar na cabeça”. 

Alguns outros exemplos das frases que poderão ser utilizadas: 

... tocar os pés; 

... tocar a orelha; 

... tocar a coxa; 

... fazer cócegas na barriga da “mamãe” (irmão, papai, pode variar); 

... tocar o ombro do papai (e aí a criança terá de utilizar algum artifício para conseguir                 

alcançar); 

... fazer carinho nos cabelos da mamãe; 

... fazer massagem nas costas do papai; 

... todos mexerem os dedos; 

E assim por diante. A criatividade poderá ser explorada livremente tanto dos pais como das               

crianças. 

À medida em que a brincadeira evolua poderá também se acelerar e repetir os comandos               

para estimular o raciocínio rápido e tomada de decisão. 



Por fim, o último comando, que já irá preparar a criança para a nossa próxima atividade será: 

... lavar as mãos com água e sabão. 

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: Ao invés do comando verbal, utilizar libras e/ou demonstração. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: As solicitações do mestre devem adaptar-se às especificidades de cada            

participante. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Auxiliar as crianças indicando as partes do corpo solicitadas que            

devem ser tocadas, repetir até que as mesma consiga indicar autonomamente. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Mesma dinâmica na atividade individual, conduzindo o participante          

explorar seu corpo e o do outro, de acordo com a solicitação verbal. 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:   

● Gisele dos Santos Campestrini 

● Maiely Kauene de Freitas 

● 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 

 


