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Habilidades BNCC

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras.

(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desa�os técnicos e táticos, tanto

nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades

esportivas escolhidas para praticar de forma especí�ca.

(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas

diferentes manifestações (pro�ssional e comunitário/lazer).

(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis

e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.

Objetos de conhecimento

Esportes de marca

Objetivos de aprendizado

Identi�car, por meio de suas características, distintas provas o�ciais de atletismo para

pessoas com de�ciências.

Realizar, corporal e coletivamente, adaptações de corridas para pessoas com de�ciências.

Planejar e colocar em prática estratégias de superação de desa�os pessoais necessários,

durante a realização das atividades propostas.

Aplicar, em seu contexto de vida e no de outros sujeitos, elementos vividos por meio da prática

de provas de atletismo para pessoas com de�ciências.

Propor medidas de valorização da segurança e integridade física de todos, a partir de

elementos de risco identi�cados no próprio contexto da escola.  
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Competências gerais

1. Conhecimento

9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania

Passo a passo

Materiais sugeridos

 Bloco de notas e/ou caderno pessoal, de registro do professor.

 Situações-problema disparadoras, impressas e recortadas.

Vendas de tecido para cada estudante (aqui, você pode utilizar diferentes recursos, como o

Tecido Não Tecido - TNT, comum nas escolas, assim como materiais similares que possam

desempenhar a função de vendas).

Rolo de barbante ou recurso similar que apresente a possibilidade de amarrar.

Envelopes ou folhas de papel A4 dobradas.

Frases impressas e recortadas.

Fita adesiva.

Ficha de check-list de sistematização impressa.

Ficha de registro e avaliação impressa.

Aqui trazemos algumas sugestões de materiais. De acordo com a sua realidade, utilize materiais

similares, alternativos ou adaptados para a prática.  

Conversa inicial

Inicie a aula com uma roda de conversa para escutar os estudantes e, ao mesmo tempo,

contextualizar o tema central previsto no plano. Questione-os:

Quais as principais de�ciências que conhecem e percebem no contexto das pessoas da própria

casa ou locais em que vivem, no seu bairro, cidade ou país? Ou seja, quais são as de�ciências que

observam?

Após ouvi-los, solicite que algum deles apresente um relato de experiência sobre o tema, ou seja, se

observaram alguma situação relacionada ao tema ou se tiveram ou têm contato com pessoas com



de�ciência. Nesse relato devem explicar quais as mudanças necessárias no espaço, nas tarefas

domésticas, quais as principais di�culdades dessa pessoa e das demais que moram com ela, en�m,

quais mudanças ocorrem no contexto de vida diária.

Caso os estudantes não apresentem nenhum relato de experiência de convivência com uma pessoa

com de�ciência, você pode apresentar mais alguns elementos para re�exão, como, por exemplo, o

questionamento a seguir:

- Como será que uma pessoa que não tem, por exemplo, uma das pernas (membro inferior) e nem

uma prótese faz algumas atividades domésticas, como varrer uma calçada?

Preferencialmente, opte por perguntas abertas, em que os estudantes tenham que elaborar uma

resposta mais completa, diferente de “sim” ou “não”.

As orientações realizadas são sugestões, considere as frases e encaminhamentos propostos como

possibilidades. Faça os ajustes necessários, de acordo com a sua realidade. É primordial que os

questionamentos e outros diálogos façam sentido e criem signi�cado para os estudantes.

Aproveite o relato dos estudantes para estabelecer relações com a proposta da aula. Por �m,

exponha os principais objetivos pensados para a aula, de maneira a situar os estudantes sobre o que

viverão no encontro proposto.

Atividade

Proposta de situação-problema: conversa em pares

Anteriormente, prepare os cartões apresentados como situações-problema. Acesse-as por meio do

documento complementar apresentado com o título: “Documento 2 – Situações-problema

disparadoras”. Imprima e recorte-as, assim como as frases propostas para o “Desa�o das estações”.

Peça aos estudantes que se organizem em duplas, por a�nidade, pois o entrosamento, a comunicação

e o cuidado entre os participantes serão a base de toda a aula.

Formadas as duplas, deixe-as à vontade para escolher um espaço próximo, em que possam conversar,

frente a frente, em pé ou sentadas, o que for mais conveniente para elas.

Entregue-lhes uma das quatro situações-problema propostas e solicite aos pares a leitura de seu

conteúdo, bem como o diálogo sobre a situação-problema apresentada. Cada um dos cartões contém

uma situação diferente, mas real, em relação à de�ciência visual. A ideia é despertar a atenção para

si e para o outro, por meio do diálogo sobre o tema. Estipule o tempo de 5 minutos para o diálogo

entre os participantes.

Após o diálogo, solicite aos estudantes de uma dupla especí�ca que compartilhem suas hipóteses

sobre a situação-problema. Abra espaço para que os demais colegas que desejarem exponham suas

percepções iniciais sobre o mesmo tema.

Desa�o das estações
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Para o desa�o das estações, próxima etapa, mantenha os mesmos pares de estudantes.

Para cada dupla, entregue:

Duas vendas de tecido que serão utilizadas por apenas uma pessoa da dupla (a função de

duas vendas é, de fato, deixar o contexto mais próximo possível da de�ciência visual total, em

que não é possível enxergar nada).

Um pedaço de barbante de aproximadamente um metro, que será utilizado para servir de

guia para a dupla.

Após dividir os recursos materiais necessários entre os participantes, solicite a um dos integrantes da

dupla que coloque as duas vendas no colega. Depois, peça-lhes para amarrem o barbante ao punho,

permanecendo conectados até o �m da vivência.

Enquanto os estudantes preparam as vendas e o cabo guia (barbante), na quadra ou no espaço

utilizado, organize cinco pontos de conferência (estações), no próprio espaço de aula. Em cada um

dos pontos, �xe um envelope.

As frases para os envelopes estão disponíveis no documento complementar “Documento 3 - Frases

para envelopes”.

Em cada ponto e envelope, insira um mesmo bloco de frases impressas, preferencialmente em

número superior ao de duplas. Isto é: Estação um - Primeira frase impressa, várias vezes; Estação

dois - Segunda frase impressa, várias vezes, e assim consecutivamente. As frases foram organizadas

para envolver a dimensão conceitual deste plano, ou seja, o que os estudantes precisam saber sobre

o tema principal para que entendam os elementos relativos à modalidade e às de�ciências. A ideia é

que eles se apropriem do que está ali exposto. Depois, é importante fazer a retomada do tema por

meio de registro ou de outra maneira que achar mais conveniente.

Organizadas as duplas de acordo com os recursos disponibilizados, solicite aos estudantes que sigam

para um dos cinco pontos distribuídos pelo espaço, em que há um envelope. Nesse momento, as

duplas poderão dar as mãos, tocar-se efetivamente. Deixe-os livres para realizar as suas escolhas.

Explique em que consiste o desa�o das estações, que compreende, basicamente, a passagem da

dupla por todos os pontos em que há um envelope, de maneira aleatória, respeitando as seguintes

regras:

1 - Não é permitido que os participantes se toquem durante a realização da atividade.

2 - Não é permitido que o guia, por meio do tensionamento do barbante, puxe o colega.

3 - Em cada estação, é preciso pegar uma frase dentro do envelope. Quem desempenha essa

função, obrigatoriamente, é o sujeito que está vendado.

4 - O desa�o deve ser cumprido no menor tempo possível, a partir do sinal de início.

http://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/EDF7_02ESP01-1_vaPJMOij_V_mk9QnPX_W-Hatm_pg07K.pdf


5 - Destaque que não é uma competição entre as duplas, mas um desa�o para cada uma, com

intenção de cumprir a proposta, respeitar as regras de�nidas e encontrar a forma mais

funcional de deslocar-se.

Antes de dar o comando de início da atividade, proponha aos estudantes que estabeleçam os

combinados entre si, a respeito dos deslocamentos e das demais situações a serem vividas.

Inicie a atividade e, durante sua realização, circule pelo espaço, acompanhando a execução das

duplas e registrando pontos importantes para retomar posteriormente. Você pode anotar esses

aspectos em uma folha, um caderno pessoal, en�m, da maneira que for mais viável para você.

Ao �m, ainda sem retirar a venda e o barbante, depois que todas as duplas passaram pelas

respectivas estações, peça-lhes que discutam entre si sobre a realização da vivência e a dinâmica

estabelecida na dupla. Peça aos estudantes para conversarem sobre os seguintes pontos:

���Qual foi o sentimento de �car vendado, ser conduzido pelo colega?

���Qual foi o sentimento de quem está sem a venda ao não poder pegar as frases no envelope e não

poder tocar no colega?

���Em quais momentos quem está com venda sentiu-se inseguro ou con�ante?

���Quais foram os aspectos de reconhecimento do trabalho em dupla, ou seja, o que deu certo?

���Quais são os aspectos que poderiam melhorar a dinâmica de atuação da dupla?

Corrida

Essa etapa da aula consiste na realização de uma corrida com guia. Aqui, você pode e deve retomar

as diferentes provas de atletismo - pista/velocidade - contidas na frase 2, do envelope 2. Tais provas

são: Corridas de 100m, 200m, 400m, revezamento 4x400m e revezamento 4x100m.

Solicite aos estudantes que se dirijam a um determinado local e se posicionem lado a lado com o

colega que forma a dupla. Esse será o “setor de largada”.

De�na uma “linha de chegada”. Caracterize a ação necessária com base nas características que

envolvem os esportes de marca. Neste caso, uma corrida em linha reta, dentro de raias especí�cas

para cada dupla, no menor tempo possível.

Inicialmente os estudantes devem experimentar o deslocamento em baixa velocidade para ajustar a

passada e o movimento dos braços, bem como para diminuir a sensação de insegurança dos

estudantes vendados. O guia deve ajustar-se à corrida do colega. À medida que fazem os ajustes

solicite-lhes que procurem diminuir o tempo entre a largada e a chegada, ou seja, aumentem a

velocidade. As regras determinadas para a atividade anterior continuam sendo válidas aqui,

especialmente a de não puxar o colega, por meio do tensionamento do barbante.

Peça aos estudantes que se revezem nas funções.

Caso sua turma tenha número ímpar de participantes, organize trios, para que todos estejam

incluídos.



Entenda que a experiência vivida por cada um dos estudantes será distinta. Não há, portanto, uma

maneira correta ou indicada de realizar as vivências propostas, mas sim elementos fundamentais a

serem estimulados, como, por exemplo, necessidade de escuta do colega, alinhamento da

comunicação e respeito mútuo, con�ança e percepção dos ajustes a serem feitos por ambos na

exploração do espaço, execução dos movimentos e realização das tarefas propostas.

Retome sempre com os estudantes a seriedade do contexto da de�ciência, pois trata-se de uma

condição permanente na vida de determinadas pessoas.  

É possível ampliar o desa�o das estações para locais externos à quadra ou pátio. É interessante que

isso ocorra, inclusive, pois garante  mais concentração para a dupla em sua tarefa, além de colocá-

las sob outras condições de deslocamento, dadas as interferências do terreno, da estrutura do

espaço da escola, dos sons da rua, avenidas, en�m, de tudo o que está próximo.

Você pode ampliar a prática, caso tenha recursos materiais a mais. Por exemplo, em cada uma das

estações, além do envelope, você pode deixar um objeto de dimensão, textura e densidade

diferentes, para que, além de pegar a frase, a pessoa que está vendada identi�que que objeto é

aquele.

Momento da re�exao

A re�exão, nesta aula, ocorre em diferentes momentos. A cada etapa vivenciada, oportunize aos

estudantes que entrem em contato com aspectos que exigem pensar, sentir, de fato, o que foi vivido,

assim como colocar-se no lugar do outro, além de criar alternativas de resolução às demandas e

di�culdades apresentadas durante a aula.

A re�exão, de maneira mais simples, pode ser compreendida como a oportunidade de conversar

sobre tudo o que foi vivido. Didaticamente, você pode fazer isso em cada uma das etapas de aula ou

organizar um momento especí�co, a seu critério. Sugerimos, aqui, algumas possibilidades de conversa,

em cada um dos momentos de aula. É importante considerar que as re�exões devem incluir todos os

estudantes.

1 - Conversa inicial: re�exão sobre possíveis identi�cações das diferentes de�ciências existentes:

física, auditiva, visual, mental, múltipla (associação de duas ou mais de�ciências). Aqui, as perguntas

“Quais as principais de�ciências que conhecem e percebem no contexto das pessoas da própria casa

ou de locais em que vivem, no seu bairro, cidade ou país? Ou seja, quais são as de�ciências que

observam?” contribuem para que a re�exão ocorra.

2 - Situação-problema - conversa em pares: oportunidade de diálogo sobre questões cotidianas

atreladas às de�ciências, em que é necessário re�etir sobre o dia a dia das pessoas com de�ciência,

incluindo sua própria rotina também. Ao circular pelas duplas, é importante que escute o que os

estudantes estão discutindo e faça contribuições, como, por exemplo:

O que será que uma pessoa com de�ciência visual prefere ao atravessar a rua? Ser ajudada ou não?

De que maneira prefere que isso ocorra, sendo conduzida pelo braço ou por outra parte do corpo, ou

segurando em alguém que vai à frente?



Quais os riscos mais graves de cozinhar sem enxergar? O que fazer para amenizar tais riscos?

Quais adequações na organização da casa de uma pessoa com de�ciência visual, que mora sozinha,

são necessárias? Sendo necessárias adequações, o que é importantíssimo realizar?

3 - Desa�o das estações (dupla guia/cego): reconhecimento de algumas das di�culdades vividas, por

meio da de�ciência visual total ou física, por causa da impossibilidade de utilizar-se das mãos

durante a atividade. Aqui, é importante que você instigue os estudantes para que, previamente,

combinem entre si aspectos relativos ao deslocamento pelo espaço e à realização da prova de

maneira geral. Ao mesmo tempo, outras re�exões podem ser feitas, como, por exemplo, a respeito do

nível de con�ança, cumprimento das regras e di�culdades em lidar com o contexto da de�ciência.

Algumas perguntas podem ser: 

- Por quais motivos a dupla conseguiu, ou não, seguir a estratégia adotada para o deslocamento?

Como foi a experiência de não enxergar?

4 - Corrida em duplas: em relação à percepção do movimento corporal de ambos os sujeitos da

dupla, uma importante pergunta pode ser: Quais ajustes são necessários para realizar a prova com

segurança e e�cácia? ou O que cada um da dupla precisa fazer para que isso ocorra? Instigue os

estudantes para que pensem sobre esses aspectos, além de identi�car outros elementos, tais como:

De que maneira a altura, o tamanho de membros superiores e inferiores, o sincronismo da ação e a

velocidade de cada um interferem na realização da prova? ou Como será que são organizadas as

duplas de atleta-guia e atleta? ou Que tipo de mudanças ocorrem ao ser de�ciente visual total (cego)

e correr na rua, por exemplo, mesmo com atleta-guia?

Sistematizacao do conhecimento

Retomada geral

Como sistematização do conhecimento, você pode recorrer, novamente, aos objetivos propostos no

início da aula. Individualmente, apresente cada um deles e questione os estudantes a respeito das

conclusões sobre cada um, em busca de identi�car os aprendizados.

A ideia é organizar, com os estudantes, suas experiências e discussões. Comente que nos esportes

paralímpicos existem diferentes níveis de classi�cação de de�ciência e de modalidades de esportes

de marca.

Explique-lhes sobre a importância da empatia: que as experiências vividas em aula mostraram as

di�culdades das pessoas com de�ciência visual em ambiente controlado. Como seria não enxergar o

tempo todo e realizar tarefas simples para quem não tem de�ciência, como, por exemplo, usar o

smartphone? Os aparelhos modernos possuem a função “talkback”, especí�ca para quem tem

de�ciência visual. É possível propor a exploração desse recurso em outro momento.



Comente também sobre a importância de, sempre diante de um desa�o, utilizarmos a nossa

capacidade de planejar e colocar em prática estratégias de superação.

Aborde a importância de adequações necessárias no espaço físico da escola para que possa

contemplar pessoas com diferentes de�ciências da maneira mais acolhedora e acessível. Envolva a

conversa sobre esse mesmo tema também em relação ao espaço público, especi�camente aqueles

destinados para as vivências no tempo/espaço de lazer, tais como praças, parques, teatros.

Para acompanhamento do processo, você pode, ainda, sistematizar um checklist pessoal, tanto para

sua organização quanto para a turma. Veja o exemplo:

OBJETIVO STATUS

REALIZADO/NÃO

REALIZADO/RETOMAR/

EM PROCESSO

Reconhecer, de maneira especí�ca, diferentes níveis de

classi�cação da de�ciência visual para provas esportivas de

atletismo.

Exemplo:

REALIZADO

Identi�car, por meio de suas características, distintas provas

o�ciais de atletismo para pessoas com de�ciências.

Exemplo:

RETOMAR

Realizar, corporal e coletivamente, adaptações de provas de

atletismo para pessoas com de�ciências.

Exemplo:

REALIZADO

Planejar e colocar em prática estratégias de superação de desa�os

pessoais necessários, durante a realização das atividades

propostas.         

Exemplo:

REALIZADO

(ÊNFASE PRINCIPAL)

Aplicar, em seu contexto de vida e no de outros sujeitos, elementos

vividos por meio da prática de provas de atletismo para pessoas

com de�ciências.

Exemplo:

EM PROCESSO

Propor medidas de valorização da segurança e integridade física de

todos, a partir de elementos de risco identi�cados no próprio

contexto da escola.  

Exemplo:

EM PROCESSO

Registro e avaliacao

Para avaliar o processo de aprendizagens construído ao longo da aula, sugerimos que apresente o

documento a seguir como referência aos estudantes:



1 - Ficha de registro, contendo os seguintes campos:

Nome:                                                       Turma:                   (  ) Manhã (  ) Tarde

���Uma das primeiras atividades da aula foi a conversa, em dupla. Vocês tinham que pensar em

como algumas situações eram vividas por pessoas com de�ciência visual. Entre o que você

achava, no começo da aula, e o que você viveu, nas atividades seguintes, quais as principais

diferenças? Entre imaginar e passar pela situação de de�ciente visual total, ou guia, o que

mudou?

���No trabalho em dupla, o que funcionou bem e o que precisava melhorar? Por qual motivo isso

aconteceu?

���De que maneira as diferenças de características (físicas, de comportamento ou outras) entre

você e o seu colega (dupla) interferiram na atividade realizada?

���Uma das frases dos envelopes das estações era a respeito das diferentes provas de atletismo.

De que você se lembra a respeito? Quais provas existem, especialmente em relação ao que é

realizado por parte de pessoas com de�ciência, na modalidade?

���Aqui, escreva um pouco sobre a prova de atletismo que mais te despertou curiosidade, a partir

do que foi listado em aula. O que você descobriu sobre ela? De que maneira é possível realizar

essa atividade na escola?                                                

���Analise o espaço da escola e identi�que pontos de risco para pessoas com diferentes

de�ciências. Anote quais são esses pontos, por favor! É importante que você esteja atento a



isso e promova a segurança de todos.

Não sendo possível realizar essa atividade em aula, oportunize aos estudantes que façam como tarefa

de casa, com o combinado de que trarão as questões respondidas para o próximo encontro. Outra

possibilidade pode ser envolver um colega professor de outro componente curricular para fazer

relações com o tema, explorando essas perguntas na aula dele, por exemplo. Até mesmo, isso pode

fazer parte de um projeto escolar ou ter outra intenção que identi�que necessária.

Ao �m do preenchimento, é importante dar feedback aos estudantes sobre as suas respostas.

Recolha o documento e faça observações acerca de suas respostas. Veri�que se alguma colocação é

mais recorrente e requer uma discussão com a turma. Pontue no feedback sobre o progresso dos

estudantes e aquilo que é necessário para avançar no seu desenvolvimento.  

Barreiras

Barreiras

Restringir a apenas uma forma (visual, verbal, cinestésica) de orientar os estudantes para as

discussões e atividades

Deixar de observar possíveis  inseguranças dos estudantes para as práticas

Exigir que as avaliações sejam utilizadas igualmente por todos os estudantes, independente

das suas características.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Acolher a di�culdade dos estudantes e, junto a ele, encontrar alternativas de resolução, assim

como junto aos demais estudantes da turma.

Avaliar as condições de guia/de�ciente visual total, em busca de encontrar a alternativa mais

propícia para que o estudante participe ativamente

Organizar orientações descritas em diferentes formatos  

Desdobramentos

Diante de toda essa complexidade, acreditamos em seu potencial criativo para realizar possíveis

desdobramentos desta aula. Para contribuir, apresentamos algumas possibilidades iniciais.

Realizar outras provas de atletismo para pessoas com de�ciência:



Isso pode ser feito por meio de um trabalho em que os estudantes pesquisem sobre outras

de�ciências e provas (pista, rua ou campo), trazendo a discussão e a vivência para o contexto

de aula. Nesse caso, eles mesmos devem pensar na vivência da modalidade, de maneira

adaptada ao contexto escolar.

- Desdobrar o tema para outros esportes de marca, em associação com o meio urbano:

              - Ciclismo (estrada, pista, bmx, mountain bike), triatlo, corrida de rua (aspecto do lazer).

              - Apresentar outros esportes de marca diferentemente do atletismo, como, por exemplo,

vela, natação, remo, canoagem, levantamento de peso (com as adequações necessárias).

- Ampliar a vivência para modalidades esportivas coletivas, como os esportes de invasão, mantendo o

contexto da inclusão.

Ensino remoto

Para o ensino remoto, algumas etapas propostas podem ser realizadas de maneira similar ao formato

presencial.

É o caso da conversa inicial e da situação-problema, que podem ser feitas coletivamente ou

organizadas em duplas, com tempo de resolução e posterior apresentação.

Em relação à vivência do desa�o das estações, caso o estudante esteja acompanhado, em casa,

poderá solicitar para que um de seus familiares separe cinco objetos especí�cos e posicione-os em

áreas diferentes da casa, de maneira que o estudante precise localizá-los. A venda pode ser

realizada com um pano, tecido, casaco ou outro recurso similar. Caso esteja sozinho, ele mesmo

poderá colocar os objetos em locais especí�cos, retornar a determinado ponto da casa e realizar a

busca desses objetos, vendado.

A situação de corrida é melhor que seja realizada em momento oportuno, com segurança, dado o

reinício da atividade presencial.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Thiago Domingues

Mentor: Edison de Jesus Manoel



Especialista da área: Luis Henrique Martins Vasquinho



FRASES PARA ENVELOPES:

SUGERIMOS QUE CONTE A NECESSIDADE DE CÓPIAS DE CADA PÁGINA, DE ACORDO COM O NÚMERO DE DUPLAS

FORMADAS, EM CADA TURMA. LEMBRE-SE: CADA DUPLA PRECISA TER CADA UMA DAS FRASES A SEGUIR, DE 1 A 5

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Física 1



1 - Atletismo: os competidores são divididos em classes esportivas de acordo com a funcionalidade

na prática esportiva para atletas com deficiência física e acuidade visual para atletas com

deficiência visual. Os que disputam provas de pista (velocidade, meio fundo, fundo e saltos) e de

rua (maratona), levam a letra T (de track) em sua classe. Já os atletas que fazem provas de campo

(arremessos, lançamentos) são identificados com a letra F(field) na classificação. Quanto mais

baixo o número da classificação, maior o nível da deficiência. Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro

(2021)
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2 -As modalidades do atletismo paralímpico são organizadas em:

PISTA RUA CAMPO

VELOCIDADES 100m, 200m, 400, rev. 4x400m

e rev. 4x100m

Maratona (42km) Lançamento de disco

e club

Meio fundo: 800m, 1.500m Meia-maratona (21km) Lançamento de dardo

Fundo: 5.000, 10.000m Arremesso de peso

Salto em distância

Salto em altura

Salto Triplo

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro (2021)
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3 - Para os atletas com deficiência visual, as regras de utilização de atletas-guia e de apoio variam

de acordo com a classe funcional. Nas provas de 5000m, de 10.000m e na maratona, os atletas das

classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até dois atletas-guia durante o percurso (a troca é feita

durante a disputa). No caso de pódio, o atleta-guia que terminar a prova recebe medalha. O outro,

não. Há, também, situações específicas em que um guia que não estava inscrito inicialmente em

determinada prova tenha de correr. Neste cenário, ele não recebe medalha, caso suba ao pódio.

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro (2021)
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4 - A classificação das deficiências para as provas de pista - T (Track), são:

● T11 a T13 | Deficiências visuais

● T20 |Deficiências intelectuais

● T31 a T34 | Deficiências de coordenação motora, que competem em cadeira de rodas

● T35 a T38 |Deficiências de coordenação motora, que competem em pé

● T40 e T41 |Baixa estatura

● T42 a T44 |Deficiência nos membros inferiores que competem sem prótese

● T51 a T54 |Deficiência nos membros inferiores que competem em cadeiras de rodas

● T61 a T64 |Deficiência no membros inferiores que competem com prótese

● RR1 a RR3 |Atletas com deficiência de coordenação severa que competem na petra (uma

espécie de triciclo)

Fonte: Comitê Paralímpico Brasileiro (2021, com adaptações nossas).
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5 - Você sabia?

Segundo dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de

2010, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões

apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão (0,3% da

população) e 6 milhões, grande dificuldade para enxergar (3,2%). Fonte: Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística.
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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?
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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?

PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA | Educação Física 2



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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História do esporte paralímpico brasileiro

O primeiro esporte adaptado praticado no Brasil foi o basquete

em cadeira de rodas. Enquanto realizavam tratamento médico

nos Estados Unidos, brasileiros com deficiência conheceram a

modalidade e a trouxeram para o país. Em 1958, foi fundado o

Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Robson

Sampaio de Almeida e pela ação do técnico Aldo Miccolis – dois

pioneiros do Movimento no Brasil.

Dois anos mais tarde, houve a primeira edição dos Jogos

Paralímpicos, em Roma, na Itália. O Brasil, no entanto, só

estrearia no evento na edição realizada na cidade de Heidelberg,

na Alemanha Ocidental, em 1972. A primeira medalha

paralímpica do país foi conquistada nos Jogos de Toronto, em

1976. Justamente Robson Sampaio de Almeida, acompanhado de

Luiz Carlos, o “Curtinho”, faturaram a prata na modalidade lawn

Bowls, antecedente da bocha que era praticada na grama.

Com exceção das duas primeiras edições do evento, a

competição paralímpica ainda não era realizada na mesma

cidade sede dos Jogos Olímpicos. A partir da edição de Seul, em

1988, a organização dos eventos assumiu o formato atual,

ocorrendo na mesma cidade e em sequência.

Nasce o Comitê Paralímpico Brasileiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi fundado no dia 9 de

fevereiro de 1995, em sua primeira sede, em Niterói, no Rio de
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Janeiro. Seu primeiro presidente foi João Batista Carvalho e

Silva, que manteve-se à frente da entidade até 2001. Durante sua

gestão, investiu esforços na ampliação visibilidade ao esporte

paralímpico. Trabalhou em conjunto ao então Ministro

Extraordinário do Esporte, Pelé, que acompanhou a delegação

brasileira nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 1996.

A primeira participação do Brasil sob gestão de seu comitê

nacional foi bem-sucedida, e o país terminou na 37ª colocação,

com 21 medalhas, sendo dois ouros, seis pratas e 13 bronzes.

Quatro anos mais tarde, nos Jogos de Sydney 2000, os

brasileiros fecharam sua participação em 24º e conquistaram 22

medalhas: seis ouros, dez pratas e seis bronzes.

No ano seguinte, foi sancionada a Lei Agnelo/Piva, fundamental

no desenvolvimento do esporte adaptado no Brasil. A legislação

estabelece o repasse de parte da arrecadação das loterias

federais para os comitês olímpico e paralímpico. Esta verba

proporcionou ao paradesporto nacional avanços estruturais e

técnicos.

Em 2001, João Batista deu lugar a Vital Severino, que exerceu a

função de secretário executivo da entidade. Durante sua gestão,

foi realizada uma reestruturação. Anteriormente, os esportes

eram divididos por tipo de deficiência e os atletas da mesma

modalidade só se uniam como uma Seleção em Jogos

Paralímpicos. Com a nova organização a divisão passou a ser por

modalidade, por exemplo, atletismo tornou responsabilidade de

uma mesma confederação, mas é praticado por atletas com
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diferentes deficiências. Em 2002, também foi realizada a

transferência da sede do CPB, que deixou Niterói e foi a Brasília.

Na edição seguinte dos Jogos, Atenas 2004, o Brasil subiu no

ranking para o 14º lugar, com 33 medalhas, sendo 14 ouros, 12

pratas e sete bronzes. Os Jogos da Grécia foram marcantes, já

que esta foi a primeira vez em que a competição teve

transmissão pela televisão para o público brasileiro, por meio de

uma estratégia de comunicação do CPB, que comprou os direitos

dos Jogos e repassou ao Grupo Globo. O grande destaque foi

Clodoaldo Silva, nadador que conquistou sete medalhas – seis

ouros e uma prata -, e tornou-se uma referência nacional do

esporte adaptado.

Nos Jogos de Pequim, em 2008, a delegação brasileira mais uma

vez avançou no quadro de medalhas, agora com a nona

colocação. Foram 47 conquistas, sendo 16 ouros, 14 pratas e 17

bronzes – marca absoluta de pódios que só seria superada nos

Jogos do Rio, em 2016.

No ano seguinte à edição chinesa dos Jogos Paralímpicos, houve

nova eleição no CPB, e Andrew Parsons foi escolhido como o

novo dirigente da entidade. Andrew trouxe ao CPB a bagagem de

quem já havia sido secretário-geral do CPB de 2001 a 2009 e,

também, presidente do Comitê Paralímpico das Américas, de

2005 a 2009. Andrew foi reeleito em 2013 e geriu o esporte

adaptado brasileiro até 2017.

O avanço nos Jogos Paralímpicos também foi contínuo. A melhor

participação do país em medalhas de ouro aconteceria em

Londres 2012. Liderados pelo nadador Daniel Dias, o Brasil ficou
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com a sétima colocação no quadro-geral, com 21 ouros, 14

pratas e oito bronzes.

A campanha foi chave no maior objetivo brasileiro neste período:

em 2009, além do início da gestão Andrew Parsons, houve a

escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Paralímpicos de

2016. O planejamento do CPB, então, voltou-se todo a

representar o Brasil da melhor forma possível na Paralimpíada

que seria realizada em casa.

A oportunidade de sediar os Jogos Paralimpíada ocasionou ainda

a construção daquele que se tornaria o maior legado físico da

competição. A construção do primeiro Centro de Treinamento

Paralímpico do Brasil foi oficializada em janeiro de 2013, em São

Paulo. A obra foi orçada em cerca de R$ 260 milhões, fez parte

do Plano Brasil Medalhas, do Governo Federal, que investiu R$ 1

bilhão adicional ao orçamento do esporte brasileiro entre 2013 e

2016.

O CT Paralímpico foi inaugurado em maio de 2016 e serviu como

sede da aclimatação brasileira para a Paralimpíada do Rio 2016.

O CT conta com instalações esportivas indoor e outdoor para

treinamentos, competições e intercâmbios de atletas e seleções

em 15 modalidades paralímpicas: atletismo, basquete, esgrima,

rúgbi e tênis em cadeira de rodas, bocha, natação, futebol de 5

(para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball,

halterofilismo, judô, tênis de mesa, triatlo e vôlei sentado. Além

disso, tem área residencial com alojamentos, refeitório,

lavanderia e um setor administrativo com salas, auditórios e

outros espaços de apoio.
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No Rio 2016, os brasileiros foram os anfitriões. A delegação verde

e amarela contou com o maior número de atletas já enviados

para Jogos, 278. Também atingiu o maior número de pódios da

história da nação, ao conquistar 72 medalhas, sendo 14 ouros, 29

pratas e 29 bronzes. O Brasil fechou sua participação na 8ª

colocação.

A representatividade do Brasil no esporte também foi ampliada,

e houve a participação em duas edições de Jogos de Inverno:

dois atletas estiveram em Sochi 2014. Em 2018, em PyeonChang,

o time verde e amarelo teve três representantes.

Em março de 2017, o então vice-presidente do CPB Mizael

Conrado foi eleito por aclamação o novo presidente da entidade.

Uma de suas primeiras conquistas foi a ampliação da concessão

de uso do CT Paralímpico, que agora é de cinco anos, renováveis

por mais cinco temporadas, em processo de licitação pública

junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Ex-jogador de futebol de 5, Mizael Conrado deu prioridade à

expansão do cunho social do esporte paralímpico atrelado ao

alto rendimento. Foram desenvolvidos projetos como Centro de

Formação – Esportes Paralímpicos, que oportunizou o primeiro

contato de crianças com o esporte adaptado. Outras iniciativas,

como o Camping Escolar Paralímpico, foram colocadas em

prática. O Festival Dia do Atleta Paralímpico, em 22 de setembro

de 2018, reuniu mais de 7 crianças em 48 núcleos, por todos os

estados do país, em ação inédita de expansão do Movimento

pelo Brasil.
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Fonte:

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. História do esporte

paralímpico brasileiro. Disponível em:

https://www.cpb.org.br/conteudo/detalhe/3/historia Acesso em:

17/10/2021

Observação:

Texto integralmente extraído do da fonte referenciada.
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