
 

 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR 

AULAS  ON-LINE 03 
 

TURMA: 02 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Grampos e números 

DURAÇÃO: 25 minutos 

OBJETIVO: Desenvolver a atenção, coordenação motora, agilidade, força de membros          

superiores e inferiores. 

RECURSOS MATERIAIS: Grampos de roupa, círculos em papel mais rígido ou tampas de             

plástico, barbante ou sacolas plásticas emendadas uma na outra formando um barbante,            

caneta e cadeira. 

DESENVOLVIMENTO: confeccionar cinco círculos com os números de 1 a 5. Em um             

determinado espaço o material deverá ser distribuído no chão em duas extremidades, (dois             

lados). De um lado ficarão os grampos e do outro lado os círculos com os números de 1 a 5.                    

No meio deles deverão ser colocadas duas cadeiras que servirão de obstáculos. 

EXECUÇÃO: a criança deverá observar o círculo com o número, realizar o trajeto passando              

pelas cadeiras, pegar o número de grampos correspondente ao número do círculo, voltar             

pelo mesmo trajeto e colocar o grampo, (pregar) no círculo com a quantidade respectiva. 

VARIAÇÃO: no percurso a criança poderá passar por baixo da cadeira, ou por cima e até                

mesmo intercalar os dois. 

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: demonstrar a atividade. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: no caso dos cadeirantes, colocar os grampos e os círculos em cima de               

uma mesa ou lugar onde a criança alcance. e as cadeiras (obstáculos), podem ficar dispostas               

em ziguezague para a criança passar entre elas. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: explicar e demonstrar as atividades. 



DEFICIÊNCIA VISUAL: colocar um barbante de um lado até o outro das extremidades. e para               

passar pelas cadeiras alguém deve orientar verbalmente. nos círculos os números poderão            

ser feitos com barbante, para que a criança identifique o número pelo tato. 

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 

 


