
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR 

AULAS ON-LINE 20 
 

TURMA: 02 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Labirinto do Sopro 

DURAÇÃO: 20 minutos. 

OBJETIVO: Desenvolver coordenação motora fina, além de contribuir para o          

desenvolvimento da musculatura do rosto e da boca, trabalha a atenção e direção. 

RECURSOS MATERIAIS: Essa brincadeira precisará para fazer os caminhos um dos materiais a             

seguir: massinha de modelar, canudos, palitinhos de churrasco ou bolinhas de papel            

amassadas.  Para deslocar na trilha uma bolinha pequena ou de tênis de mesa. 

DESENVOLVIMENTO: Convide o participante a inventar caminhos divertidos para a bolinha           
passar e construam juntos os corredores, depois, o desafio é fazer a bolinha percorrer o               
trajeto.  

  

 

 

 

 



VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

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

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

DEFICIÊNCIA FÍSICA: A realização da atividade deve adaptar-se às especificidades de cada            

participante. No caso das pessoas que utilizam cadeiras de rodas, desenvolver o percurso             

numa superfície acessível a altura dele. 

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, e repetir            

quantas vezes forem necessárias. 

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

participante conheça os materiais utilizados e a dinâmica da atividade. O participante deverá             

tocar o percurso e entender a dinâmica da atividade antes de iniciá-la. No decorrer da               

atividade, se necessário  auxiliá-lo para conduzir a bolinha. 

INTEGRANTES DO GRUPO:   

●  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 

 


