
SITUAÇÕES-PROBLEMA - DISPARADORAS

1. Você é uma pessoa que mora sozinha e tem deficiência visual

total, ou seja, é cega. Como parte de sua rotina, precisa fazer

seu almoço, mas, cozinhar, envolve preparos bem específicos e,

de certa maneira, também apresenta alguns riscos. Então, quais

aspectos você precisa estar mais atenta ou se adequar, para

que consiga finalizar o preparo da refeição, em segurança e, ao

mesmo tempo, desfrutando de uma comida bem saborosa, ao

fim, feita por você mesma?

2. Você é uma pessoa que mora sozinha e tem deficiência visual

total, ou seja, é cega. Huuum, mas você não é muito organizada!

De que modo isso vai interferir na sua vida cotidiana, sem que

tenha que pedir auxílio para um amigo ou vizinho? Além disso,

você gosta muito de receber seus amigos, também com

deficiência visual total, em casa. Como você possui alguns

quadros na parede, de que maneira seus amigos entenderão o

que está apresentado em cada uma das telas, sem que,

necessariamente, você explique para eles o que está

representado?

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Física 1



3. Você é uma pessoa que mora sozinha e tem deficiência visual

total, ou seja, é cega. Em uma consulta de rotina, ao seu

médico, ele indicou que você começasse a fazer atividades

físicas regularmente. Mas existem algumas barreiras que

dificultam um pouco: a primeira delas é a de que comprar uma

esteira, por exemplo, necessita de um determinado

investimento financeiro, o que você não tem disponível, no

momento. Ah, e tem mais! Uma esteira moderna, geralmente, é

touchscreen, acionada por meio do toque manual. Pense em

como você identificaria os botões, sem poder vê-los. Haveria

dificuldade? Quais outras opções você teria para praticar

atividades físicas regularmente, mesmo não tendo dinheiro para

pagar uma academia, por exemplo?

4. Você é uma pessoa que tem deficiência visual total, ou seja,

é cega. Como alternativa acessível para iniciar uma prática de

atividades físicas de maneira permanente, pensou em começar

a correr, em um parque ou praça próximos de sua casa. Como

seria possível realizar essa atividade de maneira segura e que

trouxesse benefícios para sua saúde, de maneira geral?
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Observação - De professor para professor:

Colega professor: aqui, sugerimos que faça algumas cópias de

tais situações-problema, recorte-as, individualmente, e distribua,

aleatoriamente, entre os estudantes. Dada a impossibilidade de

imprimir, sugerimos que apresente, verbalmente, tais contextos

e situações para os participantes, de maneira que discutam em

pares ou pequenos grupos, inicialmente. Você poderá apresentar

a mesma situação-problema para todos, ou direcionar cada uma

para grupos específicos, de acordo com sua intencionalidade.

Verifique o que é mais indicado dentro de seu contexto! Também

é possível inserir outras situações e/ou reorganizar as expostas,

fique à vontade!
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