
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS - ON-LINE 01 

 

TURMA: 02 a 06 anos  

NOME DA ATIVIDADE: Caixa surpresa 

DURAÇÃO: 15 minutos 

OBJETIVO: Conhecer e aprender sobre higiene e autocuidado com o corpo. 

RECURSOS MATERIAIS: Uma caixa de papelão pode ser de sapato, tesoura, cola e folhas para               
encapar a caixa. Se não tiverem materias para encapar a caixa poderá estar usando uma               
camiseta para encapar a caixa, conforme figura. E produtos de higiene diversos como:             
sabonete, condicionador, haste flexível, escova de dentes, escova de cabelo, pente, papel            
higiênico.  

DESENVOLVIMENTO: Em uma caixa de papelão, faça um furo em cima na forma de círculo,               
onde as crianças colocarão a mão e outra abertura onde o responsável colocará os objetos               
de higiene, como como descritos anteriormente. A atividade tem intuito que os participantes             
identifique com a mão o material e descrever para que serve e sua importância em nossa                
higiene pessoal. Se não tiver uma caixa o mediador poderá estar vendando e solicitar a               
descrição (adivinhação).  

       



VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: Explicar a atividade em libras, e caso a criança não utilize,             
demonstrar a atividade mais vezes até que o participante consiga realizar. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: O mediador deverá explicar e demonstrar várias vezes a           
atividade, até que a criança consiga realizar. Deve frisar à criança, para não utilização              
equivocada, pois pode trazer danos à saúde. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: A realização da atividade deve adaptar-se às especificidades de cada            
participante. No caso dos cadeirantes, pode executar a atividade na cadeira mesmo, e com              
auxílio do mediador para reconhecer a melhor posição para ser desenvolvido. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Utilizar produtos e objetos que o participante conheça e faça parte do              
seu dia-a-dia. O responsável pela atividade deverá descrever os itens da melhor forma             
possível, para que a criança consiga identificá-lo e descrevê-los. Sugerir que o participante             
sinta o cheiro dos itens como forma de descoberta do item (adivinha).  

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 

 


