PARADESPORTO ESCOLAR
AULAS - ON-LINE 03
TURMA: 7 a 10 anos
NOME DA ATIVIDADE: Caça ao Tesouro
DURAÇÃO: 30 minutos.
OBJETIVO: Desenvolver o conhecimento das cores e dos números, percepção espacial,
coordenação motora ampla e fina.
RECURSOS MATERIAIS: Brinquedos de diversas cores (lego carrinhos, ou as bolinhas, 2 cestos
(bacia, balde) para colocar os brinquedos e papéis com números de 1 até 5.
DESENVOLVIMENTO: Tendo os dois cestos, coloque um em cada canto do ambiente. Em um
cesto coloque 5 objetos (bolinhas, carrinhos, lego, o que tiver) no outro cesto coloque os
papéis com os números de 1 a 5.
Em seguida sortear um número, e o participante deverá correr até a cesta de objetos e pegar
a quantidade de objetos correspondente ao número sorteado. No próximo momento o
mediador irá determinar uma cor para o aluno encontrar um objeto com a cor solicitada no
ambiente em que ele estiver na casa/jardim/quarto .
VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA
DEFICIÊNCIA AUDITIVA: Mediador deverá demonstrar como serão as atividades.
DEFICIÊNCIA FÍSICA: Pessoas com cadeira de roda poderão ser conduzidas, mas são elas que
deverão levar e pegar o objeto;
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Caso pessoas com deficiência intelectual não reconheçam os
números, o mediador mostrar cada número para reconhecimento.
DEFICIÊNCIA VISUAL: Pessoas cegas deverão ser conduzidas por comandos verbais; escolher
um objeto, entregar para o aluno reconhecê-lo. Delimitar e fazer reconhecimento do espaço
antes de iniciar a atividade (escolher um ambiente menor, ex: sala e quarto) e esconder o

objeto neste ambiente para o participante procurar, o mediador deverá ficar orientando se
está próximo ou não do objeto( ex: quente ou frio).
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

