
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS ON-LINE 20 

 

Turma: 7 a 10 anos 

Nome da Atividade: Bola Quente  

Duração:  25 minutos.  

Objetivo: Desenvolver agilidade, habilidade óculo-manual  e motricidade fina.  

Recursos Materiais: Bola, bolinha de meia ou bolinha de papel. 

Desenvolvimento: Com uma bola em mãos, os participantes deverão estar dispostos em um             
círculo. Eles podem estar de pé. Um deles deverá estar fora da roda e com os olhos                 
vendados, deverá cantar “Bola quente, quente, quente, quente…” em diferentes velocidades           
para que os outros participantes passem a bola. Quando ela disser “queimou”, quem estiver              
com a bola em mãos terá que cumprir um desafio proposto pelos participantes Ex: imitar um                
animal. 
Caso não tiverem mais pessoas, o mediador poderá fazer o comando para o participante, que               
estará jogando a bola na parede, quando falar queimou e a bola estiver na mão do                
participante ele fará o desafio proposto. Variações para a atividade: 

- Fazer sentados; 
- Participantes de costas um para o outro; 
- Fazer a atividade vendados. 

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA  

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar a sequência de atividades          
visualmente ou pela Língua Brasileira de Sinais (libras) e acompanhar as imagens do vídeo  

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Adaptar conforme a especificidade e funcionalidade do participante. E           
aos participantes que tiverem comprometimento dos membros superiores vai deslocar a bola            
com os membros inferiores. Pessoas que utilizam cadeira de rodas, poderão executar no local              
que tiverem disponível, ou sair da cadeira para executar no chão quando for a opção de jogar                 
sentados. 

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, e repetir quantas             
vezes forem necessárias. 



DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local, podendo           
utilizar uma corda para identificar o espaço, sendo que participante deverão ouvir o vídeo e               
acompanhar o comando verbal da atividade. Utilizar bola de guizo ou envolvê-la com sacola              
plástica. 

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 

 
 

 


