
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS - ON-LINE 11 

 

TURMA: 02 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Amarelinha 

DURAÇÃO: 30 minutos. 

OBJETIVO: Estimular coordenação motora ampla, concentração, atenção com a atividade de           

dupla tarefa e introdução como educativo à modalidade de bocha. 

RECURSOS MATERIAIS: Calçados ou sacolas para a montagem da amarelinha, bolinhas ou            

pedrinhas e um caixa de papelão com um buraco ao meio para o desenvolvimento do alvo.                

Também utilizaremos folhas, fita adesiva para a realização formas geométricas utilizando           

estilete ou tesoura. 

DESENVOLVIMENTO: Montando a atividade - O primeiro momento desta atividade será           

buscar pares de calçados que possam ser utilizados como demarcação da amarelinha ou             

cortar as sacolas plásticas em tiras e fixá-las ao chão com a fita adesiva. Também recortamos                

as folhas nas formas geométricas círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Serão 2 recortes             

para cada forma geométrica. Fixaremos uma das formas em uma parede à frente com uma               

fita adesiva também na parte da frente da folha e a outra estará avulsa sobre uma banqueta                 

no final da amarelinha. E ainda recortamos um círculo ao meio da caixa de papelão,               

utilizando estilete ou tesoura, formando um buraco que será o alvo da última variação. 

Desenvolvendo a atividade:  

1ª Atividade: Jogar uma pedrinha em uma das casinhas da amarelinha, passar pela             

amarelinha, utilizando primeiramente a variação como saltar com os dois pés unindo-os            

quando houver 1(um) quadrado e afastando as pernas quando houverem 2(dois) quadrados.            

O participante não poderá pisar na “casinha” em que a pedra estiver caído; 

2ª Atividade: utilizaremos a caixa com o furo no meio sendo o alvo. Esta será colocada em                 

cada espaço da amarelinha em que o participante ao invés de saltar irá lançar a bola ou                 

pedrinha no buraco da caixa. Lançar no alvo em todas as “casinhas” da amarelinha como               

introdução à modalidade bocha paralímpica*; 



3ª Atividade: Depois de cada passada ou lançada o bola na caixa pela amarelinha, o               

participante pegará uma forma geométrica e fará o pareamento com a mesma já fixada na               

parede. 

Observações das variáveis: 

- O participante retornará ao início da amarelinha e repetirá o processo trocando sempre de               

variação; 

- Na primeira variação o participante irá lançar a pedrinha em uma casinha da amarelinha               

(escolhido por ela mesma) e tentará acertar a pedra com as bolinhas, ou com outras               

pedrinhas, mas não poderá sair do seu lugar inicial; 

- Na segunda variação a criança tentará acertar o buraco feito no papelão com as pedrinhas                

ou as bolinhas e, agora sim, poderá deslocar-se para onde definir como o local mais               

estratégico para acertar. 

 

 

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA: 

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

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

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar a funcionalidade de cada deficiência e suas especificidades.            

Para as pessoas com comprometimento severo e que utilizam cadeiras de rodas, realizar a              

atividade em um local acessível, em que o participante consiga se deslocar sem auxílio com o                

máximo de autonomia possível, deixando as pedrinhas, bolinhas e formas geométricas sobre            

as pernas durante o deslocamento. O mediador deve adaptar a altura das formas ou a               

distância dos quadrados da amarelinha assim como das pedras e o papelão de cada              

funcionalidades. Referente a 2ª atividade. 



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, utilizar uma            

tarefa de cada vez e repetir quantas vezes for necessário.  

DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local para           

identificar o espaço através de sacolas, cordas e calçados, delimitando as linhas da             

amarelinha. Sendo que o participante após tatear cada casinha colocará a pedra e em              

seguida saltar no local em que deverá estar a pedra. Quando estiver utilizando a variação da                

bola alvo o mediador precisará desenvolver efeitos sonoros (palmas)desenvolvido por um           

mediador, no local onde a pedrinha fixa estacionou-se. O participante poderá acompanhar a             

audiodescrição. 

PROFESSORAS RESPONSÁVEIS:   

● Gizeli dos Santos Campestrini 
● Maiely Kauene de Freitas Cordeiro 
● 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 

 


