
 
 
 

 
PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS - ON-LINE 06 

 
TURMA: 04 a 06 anos 

NOME DA ATIVIDADE: Brincadeira cantada das cores 

DURAÇÃO: 20 minutos 

OBJETIVO: Desenvolver ritmo, orientação espacial, atenção, agilidade, trabalhar cores         
diversas. 

RECURSOS MATERIAIS: Música e lápis colorido. 

DESENVOLVIMENTO: O mediador explicará a atividade e o desenvolvimento da música,           
pedindo que todos se movimentem, batendo palmas e cantando junto. 

Começa cantando a música e no meio ele solicita que os participantes toquem em uma               
determinada cor, contando até 5 e retornando a brincadeira para que a música inicie              
novamente, solicitando outra cor. 

MÚSICA: Vamos brincar da cor, da cor que eu falar, a cor que eu disser você vai ter que                   
encostar. Contar até 5 e depois voltar... AMARELO (1,2,3,4,5).  

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar os exercícios visualmente ou pela           
Língua Brasileira de Sinais (libras). Demonstrar a atividade repetidas vezes, quando pedir as             
cores, o mediador poderá ter alguns lápis coloridos e mostrar qual será a cor solicitada.               
poderá também acompanhar a vídeo aula. 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Deve ser respeitada a funcionalidade de cada deficiência. Para os            
participantes que usam cadeira de rodas, solicitar cores e objetos que estejam próximos e de               
fácil acesso. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: O mediador deverá explicar e demonstrar a atividade, fazer a            
relação da cor com algum objeto que seja de uso diário do participante para que o mesmo                 
compreenda os comandos e repetir quantas vezes for necessário.  



DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local, podendo           
utilizar uma corda para identificar o espaço até os objetos, quando solicitada a cor deve-se               
relacionar com a cor de algum objeto da casa, exemplo: branco da parede, marrom da porta,                
cinza do piso... e assim por diante, sendo que participante deverá acompanhar o vídeo e o                
comando de voz no seu mediador. 

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 

 


