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1.Tiro ao alvo com latinhas 

✓ Material: 

6 latinhas de achocolatado ou de leite em pó; 

    3 bolinhas de tênis ou de borracha. 

✓ Metodologia: 

Coloque as latinhas empilhadas da seguinte 

forma: 3 embaixo, 2 no meio e 1 em cima, 

formando uma pirâmide. 

Fique a uma distância de aproximadamente 5 

metros e arremesse uma bolinha por vez.  

Vence o jogo quem derrubar todas ou o maior 

número de latinhas com três arremessos.  

Essa atividade pode ser feita 

com crianças com qualquer  

deficiência, porém, para o 

deficiente visual, deve ser 

posicionada uma pessoa 

atrás dos alvos, batendo 

palmas para direcionar o 

arremesso. 
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1. BOCHA PARALÍMPICA 

✓ Material: 

2 bolinhas de meia de cor escura, 2 bolinhas de meia de cor clara e 1 bolinha 

de meia colorida para ser a guia. 

Observação: as bolinhas de meia devem ser feitas com meia velhas, furadas 

ou que não servem mais para serem usadas. 

✓ Metodologia: 

O jogo começa tirando-se par ou ímpar. Quem vencer no par ou ímpar não fará 
a primeira jogada, e sim a segunda jogada, pois na bocha quem joga depois, 
pode ter vantagem. Assim que é determinado a pessoa que joga primeiro, ela 
deve jogar a meia colorida que será a guia. Logo em seguida joga a sua meia 
para tentar colocá-la mais próxima possível da meia guia. A segunda pessoa 
então pode tentar colocar agora a sua meia mais próxima da meia guia. 

O Cadeirante pode participar utilzando sua cadira de rodas ou sentado em uma 
cadeira, def físicos de ambos os  Membros suériores deverão arremessar com 
os pés. 

As meias que mais se aproximarem da meia guia, marcam 1 ponto cada. 

Vence a partida quem marcar 10 pontos primeiro. 

 

 



 

 


