
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULA  ON-LINE 19 

 
TURMA: 11 a 13 anos  

NOME DA ATIVIDADE: Apresentação da Modalidade de Equitação 

DURAÇÃO: 25 minutos. 

OBJETIVO: Apresentar a modalidade de equitação adaptada e os equipamento da modalidade. 

RECURSOS MATERIAIS:  Vídeo aula. 

DESENVOLVIMENTO: Apresentação dos itens de segurança e equipamentos utilizados nas aulas da            

modalidade de equitação adaptada do programa de paradesporto de Blumenau.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: o conceito de equitação adaptada, que consiste no ato de montar a               

cavalo. Itens de segurança e equipamentos utilizados nas aulas da modalidade: capacete (item             

obrigatório de segurança), sela (assento em couro), freio (equipamento em metal que vai na boca               

do cavalo para controlar o animal), rédea (equipamento em couro que vai na boca utilizado para                

controlar o animal), estribo (equipamento em metal que vai anexado na sela para apoio dos pés),                

cabresto (equipamento feito de corda que vai na cabeça do cavalo para controlar o animal) e                

manta (equipamento feito em tecido que vai embaixo da sela para proteger o animal). 

Primeiras iniciativas da modalidade: A modalidade foi lançada em setembro de 2017 no Programa              

Paradesporto Escolar de Blumenau. No início de 2018 iniciaram-se as aulas e avaliações dos              

primeiros participantes. Teve sua primeira participação em competições, em março de 2019 na             

Etapa Catarinense de Paraenduro, e em setembro a participação no Campeonato Nacional            

Paranaense de Paraenduro e Enduro Adaptado.  

Critérios da modalidade de Equitação Adaptada: pessoas com deficiência física, leve e moderada,             

com idade mínima de 6 anos, que apresente condições de se manter, forma independente em cima                

do cavalo. 

 

 



VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: Para estar participando desta modalidade a deficiência auditiva deve estar            

associada a deficiência física. Para a apresentação proposta no vídeo o mediador apresenta             

visualmente  e a transcrição pela Língua Brasileira de Sinais (libras). 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Para estar participando desta modalidade, respeitar funcionalidade leve a           

moderada de cada deficiência e suas especificidades. Com idade mínima de 6 anos, que apresente               

condições de se manter,  independente em cima do cavalo. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Para estar participando desta modalidade a deficiência intelectual deve           

estar associada a deficiência física e atender os comandos dos professores. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Para estar participando desta modalidade a deficiência visual deve estar            

associada a deficiência física e atender os comandos dos professores. Sendo que será desenvolvido              

o reconhecimento tátil do material e do local para identificar o espaço.  

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
● Emanuella Grah de Souza 
● Liliane do Rosário Rodrigues Nunes 
● Sesuana Inaye Aparecida Magalhães da Rosa 
● Wilson Bortoli Júnior 

DIRETORIA RESPONSÁVEL: 
● DIRETORA GERAL DO PARADESPORTO: Giselle Margot Chirolli 
● COORDENADORA DO PARADESPORTO ESCOLAR: Karla Costa de Liz 
● COORDENADORA DA NATAÇÃO INFANTIL: Samira Valle Sasse 

 
 


