PARADESPORTO ESCOLAR
AULAS - ON-LINE 09
TURMA: 7 a 10 anos
NOME DA ATIVIDADE: Jogo da memória vendado
DURAÇÃO:  30 Minutos
OBJETIVO: Coordenação motora ampla, fina, percepção espacial e temporal
RECURSOS MATERIAIS: Venda para os olhos (lenço, pano) e vários objetos a sua escolha.
DESENVOLVIMENTO: O participante deverá ser vendado, com um pano ou lenço. Mediador
deverá mostrar os objetos escolhidos a criança, que poderá pegar na mão para sentir o
objeto antes de iniciar a atividade. Colocar a venda no aluno para iniciar a atividade. Já com a
venda, receberá em suas mãos um objeto escolhido pelo mediador e deverá dizer em voz alta
qual o objeto, caso o participante não acerte poderá tentar novamente até acertar. Em outro
momento o mediador deverá colocar vários objetos em sequência, e o participante terá o
tempo de 1 minuto para apalpar todos os objetos e acertar todos eles.
VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA
Participantes com alguma sensibilidade ao vendar os olhos, poderão fazer apenas com os
olhos fechados.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar a atividade visualmente ou pela
Língua Brasileira de Sinais (libras) e com as imagens do vídeo.
DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar funcionalidade de cada deficiência. Para os participantes que
utilizam cadeira de rodas, desenvolver em um local em que o participante consiga ficar
confortável. Participantes com mobilidade de membros superiores reduzida, utilizar objetos
de fácil manuseio ex: pente, escova.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: O mediador deverá demonstrar o desenvolvimento da atividade,
repetir quantas vezes for necessário, utilizar objetos de uso diário para que o participante
compreenda os comandos. Optar por objetos que chamem a atenção.
DEFICIÊNCIA VISUAL: Utilizar materiais conhecidos pelo participante. Desenvolver
reconhecimento tátil do material e do local. Variando a textura dos objetos. Sendo que o
participante deverá acompanhar o vídeo e o comando de verbal.

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

