
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS  ON-LINE 10 

 
TURMA: 7 a 10 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Jogo do Avião 

DURAÇÃO:  30 minutos. 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora ampla, fina e noção espacial. 

RECURSOS MATERIAIS: papel A4 ou folha de caderno. 

DESENVOLVIMENTO: O participante juntamente com seu mediador, irão acompanhar a           
videoaula ou a foto abaixo para estarem desenvolvendo um origami de avião. Após o origami               
pronto, os participantes deverão determinar um espaço e uma linha, ficarem atrás desta             
linha e ao sinal irão lançar o seu avião contando com passos a distância em que o seu caiu. 
 

Podemos variar a brincadeira das seguintes maneiras: 
● pular com os dois pés; 
● pular com um pé;  
● pulando abrindo e fechando as pernas; 
● corrida lateral; 
● de costas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Respeitar funcionalidade de cada deficiência e suas especificidades. Para           
as pessoas que utilizam cadeiras de rodas,  procurar desenvolver em um local em que o               
participante consiga se deslocar sem auxílio, a distância poderá ser medida por giro do pneu.  

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Demonstrar o desenvolvimento da atividade, através da         
linguagem corporal, caso o participante tenha dificuldade de contar, o mediador poderá            
auxiliar na contagem e repetir quantas vezes for necessário até quando o participante             
compreenda os comandos.  

DEFICIÊNCIA VISUAL: O participante deverá acompanhar a audiodescrição e o comando de            
voz no seu mediador caso necessário. Desenvolver reconhecimento tátil do material e do             
local para identificar o espaço. No desenvolvimento do origami o mediador irá auxiliar o              
participante na percepção das dobraduras. No percurso utilizar cordas fixadas no chão para             
os participantes se guiarem e trabalhar a autonomia na atividade. Também podemos            
identificar com uma sacola no início e na contagem de passos até o avião.  

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 

 
 


