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APRESENTAÇÃO  

Este Caderno Pedagógico foi pensado e elaborado com o intuito de 

repensarmos sobre a cultura corporal e diversidade em se tratando do 

processo inclusivo que a escola vem passando ao longo de sua história nas 

aulas de Educação Física. 

No decorrer dos anos de experiência profissional, em diferentes meios 

culturais, a Educação Física e outras áreas do conhecimento se deparam com 

realidades distintas no que se refere ao trabalho da inclusão de alunos com 

alguma deficiência. A inclusão e sua pluralidade na rede estadual de ensino 

regular, vem sendo um dos principais desafios da atualidade. As três Unidades 

Didáticas foram pensadas e elaboradas com intuito de aprofundar estudos 

sobre a cultura corporal e diversidade em se tratando da inclusão, 

proporcionando diálogos, vivências práticas e teóricas, por meio dos Jogos 

Modificados e os Esportes Adaptados. Para uma turma do 7º ano do ensino 

fundamental regular do Colégio Estadual Ângelo Volpato. Curitiba-PR. 

A primeira Unidade Didática objetiva promover diálogos entre os alunos 

sobre a cultura corporal e diversidade, usando atividades em jogos modificados 

e o esporte adaptado do tênis de mesa. Na segunda Unidade Didática tem por 

objetivo a percepção dos limites e dificuldades encontradas ao vivenciar os 

jogos modificados e esporte adaptado do Paravolei. E a terceira e última 

Unidade Didática objetiva o trabalho do reconhecimento do processo cultural 

quando ocorre a: Inclusão x Exclusão, nos jogos modificados e esporte 

adaptado do Goalball.  

Cabe aqui, salientar a importância do trabalho nas aulas de Educação 

Física para um grupo de alunos com inclusão ou não, fazer o grupo vivenciar 

novas possibilidades de atividades em jogos modificados e esportes adaptados 

para pessoas com deficiência trás maior conhecimento e desperta o senso de 

respeito ao próximo, perceber as possibilidades existentes para todos. Araujo e 

Salerno (2008). 

 “Quem faz é o próprio corpo, quem pensa é também o corpo. As 

produções físicas ou intelectuais são, portanto, produções corporais. 



Produções essas que se dão nas interações do indivíduo com o mundo.” 

(FREIRE, 2010, p. 123).  

Durante a aula de Educação Física o professor possibilita aos alunos a 

exploração das formas de expressão, aumentando o conhecimento em 

diversas atividades. Serão tomadas como estratégias de ação os seguintes 

passos:  

Trabalhos em grupos, pesquisas e produção de cartazes utilizando 

materiais recicláveis, contendo itens explicativos com figuras deixando-os 

autoexplicativos e um texto sobre o estudo realizado. 

Uso dos recursos tecnológicos disponíveis no colégio, para as aulas 

expositivas.  

Para realização das aulas práticas dos jogos modificados e dos esportes 

adaptados, serão usados os espaços e materiais disponíveis no colégio. 

Promover roda de diálogos e reflexões ao longo da aplicação do projeto 

sobre: as dificuldades encontradas ao vivenciar os jogos modificados e os 

esportes adaptados registrando a dificuldade encontrada pelo grupo sobre a 

temática inclusão e sua pluralidade.   

Ao término concluir com uma exposição à comunidade escolar sobre o 

tema trabalhado. 

Serão registrados em um diário pela professora, os relatos das vivências 

e experiências dos alunos durante o período de execução do projeto.  

 

ALGUNS ELEMENTOS TEÓRICOS 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 

Segundo Pedrinelli (1994) apud Cidade e Freitas (2005 p.39), o termo 

educação física adaptada surgiu na década de 50 (AAHPERD) como sendo um 

programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e ritmos 

adequados aos interesses, capacidades e limitações de estudantes com 

deficiência. 

A educação física adaptada para Duarte; Werner, (1995, p.9) apud 

Cidade e Freitas (2005, p.40). 

 



é uma área da educação física que tem por objeto de estudo o 
motricidade humana para as pessoas com necessidades 
educativas especiais, adequando metodologias de ensino para 
o atendimento às características de cada portador de 
deficiência, respeitando suas diferenças individuais. (CIDADE e 
FREITAS, 2005, p.40). 
   

Para Pedrinelli (2005,p.4), apud Cidade e Freitas (2005, p.41), “a 

educação física adaptada é uma parte da educação física, cujos objetivos são 

o estudo e a intervenção profissional no universo das pessoas que apresentam 

diferentes e peculiares condições para a prática das atividades físicas.”   

Em se tratando dos objetivos da educação física adaptada Cidade e 

Freitas (2005), nos escrevem sobre alguns autores, ao oferecimento de 

atividades especializadas aos educandos com deficiência, visando 

proporcionar o desenvolvimento global de suas potencialidades e sua 

integração na sociedade.  

Segundo Pedrinelli (2005,p.12) apud Cidade e Freitas (2005, p. 42)  

 
uma vez conhecidas as metas do programa, convém modificá-
las, apenas quando necessário, respeitando as metas 
previamente determinadas, assegurando que as atividades 
sejam um desafio para todos os participantes e, sobretudo que 
seja valorizada a diferença. (CIDADE e FREITAS, 2005, p. 42). 
 

O programa de educação física adaptada possibilita ao aluno a 

compreensão de suas limitações e capacidades, auxiliando-o na busca de uma 

melhor adaptação ao meio, Cidade e Freitas (2005). 

Nesse mesmo sentido, Winnick (2004) apud Cidade e Freitas (2005), 

parte do pressuposto que a finalidade da educação física adaptada é melhorar 

a auto-realização que por sua vez melhora o desenvolvimento pessoal, 

trazendo benefícios para a sociedade. 

O estudo apresentado pelos autores Barbieri; Caron; Dipicoli; Prodócim; 

Reimberg (2008), sob o tema, interdisciplinaridade, inclusão e avaliação na 

educação física: contribuições na perspectiva das inteligências múltiplas. relata 

as mudanças na educação física e a preocupação com uma educação 

diversificada, o ensaio científico discute a interdisciplinaridade, a inclusão social 

e novos olhares sobre a avaliação, na perspectiva das inteligências múltiplas, 

estabelecendo relações e ampliando possibilidades de trabalho. concluíram 



que o novo olhar pode estabelecer muitas dúvidas sobre as práticas cotidianas, 

contribuindo para ações educativas mais coerentes.   

 

Jogos modificados, segundo palavras de Rodriguês (1996), apud Araujo 

e Salerno (2008, p. 215): 

 
este termo parece sugerir que a atividade é estandardizada e 
que, para ser praticada por pessoas com deficiência necessita 
ser adaptada. esta lógica funciona, por exemplo, para referir ao 
basquete em cadeira de rodas, mas será que verdadeiramente 
a podemos usar com, por exemplo, a boccia, que foi criado 
exclusivamente para pessoas com paralisia cerebral? talvez 
sim, dado que o termo adaptação tem também conotação que 
se identifica com a manipulação de variáveis ecológicas. a 
atividade, os materiais, os estilos de ensino, os 
enquadramentos, etc., tem que ser adaptados porque a pessoa 
tem menos possibilidade de adaptação. adaptar uma atividade, 
em sentido lato, pode ser, pois, construir uma atividade para 
um objetivo definido – por exemplo, desenvolver a consciência 
corporal. adaptação ou usando um termo mais genérico – a 
adaptabilidade pode se referir a modificações numa atividade 
padronizada. referente a um desporto, pode criar um 
envolvimento específico de atividade não padronizada e pode 
ainda criar um contexto com objetivos claramente terapêuticos 
ou reeducativos. 
    

Assim, pode-se dizer que os jogos modificados são de certa forma 

pequenas adaptações realizadas em jogos já existentes com suas regras e 

materiais, faz-se uso da modificação quando, ocorre a necessidade para 

realização de uma prática esportiva ou atividade recreativa. esta modificação 

pose ser referente a materiais, área do jogo, espaço físico, regras, etc.  

Para Freire (2010): 
  

a criança compreende aquilo que vive, que concretiza na sua 
ação. quando, num contexto de jogo, o professor oferece 
materiais variados, que podem inclusive ser confeccionados 
junto com as crianças, está permitindo que elas possam 
vivenciar e tomar consciência da realidade concreta, 
transformando o real em função de suas necessidades. 
(FREIRE, 2010, p. 99). 

 

Cabe aqui, salientar a importância do trabalho nas aulas de educação 

física para um grupo de alunos com inclusão ou não, fazer o grupo vivenciar 

novas possibilidades de atividades em jogos modificados e esportes adaptados 



para pessoas com deficiência trás maior conhecimento e desperta o senso de 

respeito ao próximo, perceber as possibilidades existentes para todos 

(ARAUJO e SALERNO, 2008).    

Segundo Freire (2010, p. 123): 
  

um dos objetivos principais do sistema de ensino, não só na 
escola, é promover o desenvolvimento cognitivo da criança, 
que não é alguma coisa que acontece espontaneamente, mas 
sim através de construções trabalhosas, sempre na 
dependência das interações que ela estabelece com o meio 
ambiente. sendo assim, não faz sentido escolher-se 
aleatoriamente qualquer atividade para, na hora da educação 
física divertir a criança. o aspecto diversão é obrigatório numa 
aula de educação física, mas as atividades devem ser 
escolhidas, entre outros motivos, porque o professor é capaz 
de compreender seus efeitos sobre o desenvolvimento.  

 
Esportes adaptados, segundo Cidade e Freitas (2005), a literatura nos 

informa que o desporto adaptado teve início em 1918, para pessoas com 

deficiência, sendo estas, grupos de pessoas lesionadas da 1ª grande guerra, 

na Alemanha.  em 1932, surge na Inglaterra a associação golfista de um só 

braço, que obteve insucesso (comitê olímpico espanhol, 1994). 

A sociedade sentiu necessidade de reabilitar indivíduos advindos da 1ª e 

2ª grandes guerras mundiais. efetivou-se então na Inglaterra, no ano de 1944, 

a importância da atividade física no auxílio à reabilitação e para que o desporto 

para deficientes se tornasse uma realidade. foi realizado atividades esportivas 

como parte essencial do tratamento médico para recuperação das 

incapacidades geradas por lesões medulares, sendo o pioneiro neste 

tratamento o médico Ludwing Guttmann. a reabilitação buscou, na atividade 

física , uma forma de possibilitar a interação das pessoas com deficiência na 

sociedade.   

As atividades desportivas que tiverem início em 1944 foram o arco e 

flecha, tênis de mesa e arremesso de dardo, o primeiro esporte coletivo foi o 

polo em cadeira de rodas, que mais tarde foi substituído pelo Netball (esporte 

desenvolvido na Inglaterra, em que o objetivo é acertar um alvo em forma de 

cesta, pendurado em um poste). Somente em 1947 foi introduzido o 

basquetebol sobre rodas. 

O Dr. Guttmann criou o evento “Jogos de Stoke Mandevile” para 

paraplégicos, na ocasião dos jogos olímpicos de verão na Inglaterra, em 1948, 



estes jogos passaram a acontecer anualmente e, em 1952 um grupo de atletas 

da Holanda foi convidado à participar das competições organizadas por 

Guttmann, foi então que estes jogos se tornaram jogos internacionais de Stoke 

Mandevile, formou-se assim, a federação internacional de Stoke Mandevile. 

desde então, segundo Cidade e Freitas (2005), foi instituído pela organização 

internacional dos esportes que os jogos paraolímpicos acontecessem na 

mesma época e na mesma cidade que os jogos olímpicos. em 1964, 

aconteceram em Tóquio (Japão). atualmente, participam das paraolimpíadas 

atletas com as seguintes deficiências: físicas (lesão medular, paralisia cerebral, 

amputação, nanismo e outros), visuais (total ou parcial) e mentais. Cidade e 

Freitas (2005). 

Um estudo realizado por Araujo e Salerno (2008), descrito no artigo 

esporte adaptado como tema da educação física escolar, realizado em uma 

escola estadual do município de campinas, com alunos de 4ª série do ciclo 

inicial, apresentou discussão sobre atividades desenvolvidas ao longo da 

história da educação física em se tratando do esporte, realizaram atividades de 

pesquisa na internet e vivências de modalidades esportivas para pessoas com 

deficiência. Segundo os autores:  

 
a possibilidade do esporte para a pessoa com deficiência não 
ocorre apenas pelo movimento ou desenvolvimento de 
coordenação motora ou outros, ela pode fazer parte do 
contexto da educação física escolar para acrescentar aos 
alunos a compreensão das diferenças e que o fenômeno 
esportivo pode ser para todos. (ARAUJO e SALERNO, 2008, p. 
220). 
 

“quem faz é o próprio corpo, quem pensa é também o corpo. as 

produções físicas ou intelectuais são, portanto, produções corporais. produções 

essas que se dão nas interações do indivíduo com o mundo.” Freire (2010, p. 

123).  

Durante a aula de educação física o professor possibilita aos alunos a 

exploração das mais diversas formas de expressão, aumentando o 

conhecimento em diversas atividades, onde futuramente  possa escolher uma 

atividade para praticar. 

  



UNIDADE 1 
 

TEMA: DIÁLOGOS: CULTURA CORPORAL E DIVERSIDADE 

TÍTULO: É só alguém em uma cadeira de rodas!!! 

OBJETIVO GERAL: Promover diálogos e vivencias entre os alunos sobre a 
cultura corporal e diversidade. 

 CONTEÚDO: Tênis de Mesa 

Linguagem 1- Filme- “CORDAS” O melhor filme de animação. Disponível em: 
http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-melhor-filme-de-
animacao.html 

 

PROBLEMATIZAÇÃO:  

1) Ao assistir este filme escreva uma palavra que possa simbolizá-lo!  
Justifique. 
2) Em seu cotidiano escolar você já presenciou situação parecida? 
Descreva situação parecida ou contrária à situação demonstrada no filme. 
3) Em sua opinião, há possibilidade da participação de pessoas com 
deficiência nas aulas de Educação Física deste Colégio? 
 

VAMOS JOGAR?!!!! 

Objetivo: Vivenciar jogos modificados.  

Jogos modificados da Apostila: 

MINISTÉRIO DO ESPORTE, GOVERNO FEDERAL. Caderno de Apoio 
Pedagógico, Movimentações e Habilidades.  Programa Segundo Tempo. 
2011. 

 

Jogos de Rede e Parede. 

• Domínio de matérias e espaço físico. 

Como jogar:  

- Em pares, com um jogador em um gol delimitado por dois marcadores de 
campo (cones). 

- O jogador no gol fica na posição esperada. 

- O outro jogador arremessa a bola ou peteca no ar entre os dois marcadores 
de campo. 

- O jogador no gol se move para pegá-la, retorna a bola ou peteca e volta ao 
centro do gol na posição de espera. 



- Ver quantas pegadas um jogador consegue fazer. 

- Progredir colocando o jogador no gol para tocar ou pegar a bola ou peteca, 
utilizando uma raquete. 

 

• Voos e chegadas 

Como jogar: 

 Fogo Cruzado:  

- Dois pares, com cada pessoa posicionada de um lado de um quadrado. 

- Os pares em frente um ao outro, lançam a bola entre eles. 

- Cada par tenta fazer sua bola atingir a outra quando as bolas estiverem no 
ponto mais alto. 

Entre as Pernas e os Braços:  

- Três jogadores  

-Um dos jogadores de fora joga a bola para cima. 

- O jogador do meio tem que ficar em posição para que a bola passe entre as 
pernas ou entre os braços. 

- O outro jogador de fora recupera a bola e a joga para cima de novo, para o 
jogador do meio. 

- Após cinco lançamentos, jogadores trocam de lugar. 

Quatro Alvos: 

- Marque quatro alvos nos cantos de um quadrado. 

- Dois jogadores, cada um posicionado entre os alvos. 

- Cada jogador tenta jogar um saco de areia em um dos alvos de seu oponente. 

Curto e Longo: 

- Em cada metade de uma quadra, marque dois alvos, um atrás e um na frente. 

- Coloque um jogador de cada lado da quadra, posicionado entre os alvos. 

- Cada jogador tenta jogar um saco de areia em um dos alvos de seu oponente. 

Materiais: Bolas, sacos de areia, petecas, marcadores de campo para gols e 
raquetes. 

 

• Prontos para o Rebote 
Como Jogar:  
- Em pares. 
- Um jogador lança a bola em uma parede ou superfície adequada. 



- O outro time posiciona-se para pegar a bola antes que ela quique ou depois 
de um ou dois quiques. 
- Trabalhar juntos para ver quantas pegadas bem sucedidas podem ser feitas. 
Materiais: Bolas, redes,ou superfície apropriada. 
 
• Controle 
Como Jogar: 
Queda Livre: 
- Comece com a bola nas duas mãos. 
- Deixe a bola cair e pegue-a após certo número de quiques. 
Estacionar o Carro: 
- Coloque a bola na raquete e role-a sobre ela. 
- Tente mover a bola para o punho da raquete. 
Lagarta: 
- Grupos com quatro jogadores. 
- O primeiro jogador coloca a bola na raquete e vai para frente da linha. 
- Quando estiver na frente de outro jogador, passa-se a bola para a raquete 
dele. 
- A bola é repassada até o fim da linha e então o último jogador vai para frente. 
- Continue até todos terem uma vez ou até certa distância ser percorrida. 
Materiais: Raquetes, bolas e petecas. 
 
• Saque 
Como Jogar: 
Em pares: um batedor, um receptor:  
- O batedor lança a bola controladamente para o receptor. 
- O receptor controla a bola e rola ela de volta para o batedor. 
- Troque de função após cinco vezes. 
- Progrida definindo áreas onde a bola deve cair. 
Materiais: Raquetes, bolas e petecas. Marcadores de campo (cones, garrafas 
pet). 
 
• Rebatida em Movimento 
Como Jogar: 
Bola aérea: 
- Em pares, um joga a bola com a mão para quem está com a raquete. 
- O rali termina quando a bola ou peteca cair no chão. 
Quicar: 
- Uma bola é jogada para o colega. 
- A bola é rebatida e deve quicar uma vez antes de ser recebida. 
Rebater e receber: 
- A bola é jogada ao alto para um colega que a rebate de volta antes que ela 
caia no chão para que o lançador a pegue. 
- Cinco vezes e troca-se de função. 



Rebote e recepção: 
- A bola é jogada em uma parede para o colega rebater de volta. 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, barreiras ou redes apropriadas. 
 
• Dentro ou Fora 

Como Jogar: 

- Em pares, jogar em uma área definida com linhas e delimitação. 

- Um jogador lança a bola de um lado da quadra. 

- O outro jogador deve rebater a bola de volta para a quadra. 

- Cada jogador joga cinco vezes e, depois, troca-se de função. 

- Progrida tentando rebater a bola em áreas menores (meia quadra, parte 
anterior da quadra). 

Materiais: Raquetes, bolas, petecas, barreiras ou redes apropriadas, 
Marcadores de quadra. 

 

• Dentro ou Fora 
Como Jogar: 
- Em pares, jogar em uma área definida com linhas de delimitação. 
- Um jogador lança a bola de um lado da quadra. 
- O outro jogador deve rebater a bola de volta para a quadra. 
- Cada jogador joga cinco vezes e, depois, troca-se de função. 
- Progrida tentando rebater a bola em áreas menores (meia quadra, parte 
anterior da quadra). 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, barreiras ou redes apropriadas, 
Marcadores de quadra. 
 
• Jogadas Confiáveis 
Como Jogar: 
Trabalhe em pares para alcançar a mais alta pontuação nos ralis usando: 
Horehands, Backhands e voleios. 
- As crianças devem estabelecer entre elas objetivos a serem atingidos. 
- Introduza limites de tempo para os ralis. 
- As crianças devem trabalhar juntas como uma equipe. 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, barreiras ou redes apropriadas, áreas 
marcadas apropriadamente. 
 
• Longe, perto e lado a lado 
Como Jogar: 
- Trabalhe em pares, primeiramente, preparando a quadra com alvos largos 
perto da rede e no fundo da quadra. 



- Em cada jogada, os jogadores tentam atingir os alvos o máximo de vezes, 
marcando um ponto a cada vez atingirem um alvo. 
- O par deve discutir quantos pontos eles acham que podem fazer em cada 
jogada. 
- Jogar cinco jogadas e tentar superar a pontuação ao menos uma vez. 
- Mude os alvos e repita. 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, áreas marcadas apropriadamente. 
 
• Faça Dez 
Como Jogar: 
- Trabalhe em pares, primeiramente, preparando a quadra com alvos que 
valem dez pontos. 
- Jogue competitivamente, marcando dez pontos para cada alvo atingido. 
- Progrida marcando dez pontos quando o alvo é atingido e o oponente não 
consegue rebater a bola ou peteca. 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, áreas marcadas apropriadamente. 
 
• Equipe 2 X 2 
Como Jogar: 
- Quatro jogadores trabalhando em duplas. 
- A bola pode ser jogada do lado do colega na quadra quantas vezes for 
preciso. 
- Permita um ou dois quiques entre as rebatidas. 
- A bola deve ser jogada por cima da rede tentar ganhar um ponto, jogando-a 
em espaços longes dos oponentes. 
- Quando a bola estiver parada, pode-se pedir tempo para discutir o jogo e 
alterar posições ou táticas. 
- A bola é inválida quando quicar mais do que o limite ou quando ela rola. 
Materiais: Raquetes, bolas, petecas, áreas marcadas apropriadamente. 
 
• Incluindo jovens com necessidades especiais e com deficiências 
Como Jogar: 
Squash de banco: Use bancos para manter a bola em um canal controlado. 
Descrição em duplas, sentados ou abaixados no chão, após delimitar o espaço 
de jogo usando rebater na parede. 
Squash de Mesa: Posicionar a mesa contra uma parede. Use uma raquete e 
barreiras laterais na mesa. 
- Alguns jogadores poderão preferir uma pegada com as duas mãos. 
- Jogar sem rede. 
- O parceiro pode deixar cair o bola  
- Sentados no chão. Um jogador lança para o colega que rebate. Introduzir 
barreiras, então ambos os jogadores usam raquetes.  
Tênis em Cadeira de Rodas:  
- Permitido dois quiques. 



Polybat: Usando uma mesa de tênis de mesa, colocar uma parede de madeira 
nas laterais da mesa. 
- Os jogadores usam as paredes para fazer a bola chegar até o oponente. 
Materiais: Balões e bolas de movimento mais lento, bolas com sino, (guizo) 
coloridas e brilhantes (dificuldade visual), raquetes e  bastões de diferentes 
tamanhos.  

 

FEEDBACK – RODA DE CONVERSA 

 

Após refletir sobre o filme “CORDAS” e vivenciar atividades adaptadas para o 
Tênis de Mesa. Podemos dizer: É só alguém em uma cadeira de rodas! O que 
podemos tirar de conclusões para nossa vida sobre o tema até aqui 
trabalhado?  Registre em seu caderno. Após exponha sua opinião para os 
colegas da turma.  

 

DESAFIO  

 

Reflita sobre a inclusão: “Colegas com dificuldades de movimentação ou 
coordenação podem fazer parte de seu time”? 

Imagens para ilustrar o conteúdo de Tênis de Mesa: 

Disponível em <http://www.rio2016.org/os-jogos/esportes/paralimpicos> Acesso 
em 12/11/2014. 

DICA: Para saber mais sobre os esportes paraolímpicos acesse 
www.cpb.org.br  

 

AMPLIANDO HORIZONTES (RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR)  

Agora, pesquise individualmente sobre o conteúdo solicitado na ficha do seu 
grupo e traga para o próximo encontro. Você também pode buscar mais 
informações com professores de outras disciplinas (história, geografia, etc.). 
Montar o cartaz Ilustrativo e informativo junto a seu grupo em sala de aula.  

Grupo 1  

Após vivenciar atividades adaptadas, as observações e estudo das imagens 
sobre a Modalidade Tênis de mesa para cadeirante. Confeccione um cartaz 
informativo explicando a diferença entre Olimpíadas e Paralimpíadas.  

Grupo 2 

Após vivenciar as atividades adaptadas, as observações e o estudo das 
imagens sobre a Modalidade Tênis de mesa para cadeirante. Confeccione um 



cartaz informativo contendo as ilustrações (ícones) que representam as 
modalidades esportivas nas Paralimpíadas.  

Grupo 3 

Após vivenciar as atividades adaptadas, as observações e o estudo das 
imagens sobre a Modalidade Tênis de mesa para cadeirante. Confeccione um 
cartaz informativo contendo a história e cronológica das Paralimpíadas até o 
ano de 2016. 

Grupo 4 

Após vivenciar as atividades adaptadas, as observações e o estudo das 
imagens sobre a Modalidade Tênis de mesa para cadeirante. Confeccione um 
cartaz informativo contendo as modalidades esportivas e os atletas, em que o 
Brasil irá participar nas Paralimpíadas de 2016. 

Grupo 5 

Após vivenciar as atividades adaptadas, as observações e o estudo das 
imagens sobre a Modalidade Tênis de mesa para cadeirante. Confeccione um 
cartaz informativo contendo informações sobre a regra que diferencia do Tênis 
de Mesa para os Jogos Paralímpicos e um pouco de sua história até a 
atualidade. 

ATIVIDADE:  

Confecção do Cartaz em sala de aula. 

Exposição dos cartazes no Quadro Mural do Colégio. 

 

  



UNIDADE 2 
 

TEMA: PROCESSO CULTURAL: INCLUSÃO X EXCLUSÃO 

TÍTULO: Voleibol uma possibilidade para todos? 

OBJETIVO GERAL: Desenvolvimento da conscientização dos alunos sobre o 
processo cultural quando ocorre a: inclusão x exclusão, por meio da vivência 
do esporte Paravolei.  

 

LINGUAGEM 1: FOTO  (Esporte Paravolei) 

 
Disponível em: <http://guiadeniteroi.com/wp-content/uploads/2013/03/rogerio-
faz-recepcao-na-derrota-do-brasil-para-os-estados-unidos-no-volei-sentado-do-
parapan-14112011-1321555890995_1920x1080.jpg>. Acesso em 11/09/2014 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1) Ao visualizar esta foto percebe-se o quê? Por que as pessoas estão 
jogando sentadas? Justifique sua resposta. 
2) O jogo da foto é adaptado? Por quê? 
3) Ao observar a foto percebe-se que há jogadores com deficiência, você 
conhece alguma pessoa com deficiência? Descreva uma experiência 
vivenciada por você. 
 
 



LINGUAGEM 2: CHARGE (Cadeirante) 
 

 
 Disponível em <http://blogdamiquei.blogspot.com.br/2012/06/situacao.html> 
Acesso em: 11/09/2014. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
1) Observando a charge o que você identifica nela? Existem pessoas /ou 
situações semelhantes em sua escola? 

 

DESAFIO 

Reflita sobre a inclusão: O voleibol torna-se um jogo possível para todos? 
Quais as sugestões para a inclusão de pessoas nas situações da charge para 
realização de um jogo de voleibol? 

 

VAMOS JOGAR?!!!! 

Objetivo: Vivenciar jogos modificados do voleibol e o esporte paravolei. 

Voleibol no Escuro. 

 

• Dividir a turma em duas equipes e levá-las numa quadra de voleibol. As 
duas equipes, ficando cada uma em seu campo. Por cima da rede, estender 
um lençol, para encobrir a visão dos jogadores.  



Cada equipe ficará de posse de duas bolas de plástico, lançando-a para o 
outro campo. Ao mesmo tempo receberá as bolas lançadas pela equipe 
adversária. 
Para lançar a bola, vale qualquer parte do corpo com exceção feita aos pés. 
Toda vez que a bola cair no chão de uma equipe, o adversário marcará um 
ponto e quando fizer 15 pontos será vencedor de um set. O professor junto 
com os alunos, definirão o número de sets para declarar a equipe vencedora 
do jogo. 
 
• Progressão:  
- Abaixar a rede com o lençol, alunos sentados e continuar o jogo seguindo as 
mesmas regras determinadas anteriormente.  
(GONÇALVES, PINTO e TEUBER, 1996) 
- Retirar o lençol e com uma só bola de plástico grande, jogar com as mesmas 
regras, já estabelecidas.  
- Substituir a bola de plástico por uma bola de voleibol. 
 

FEEDBACK – RODA DE CONVERSA 

Após refletir sobre a imagem, a charge e vivenciar atividades adaptadas para o 
voleibol. Podemos responder à pergunta: Voleibol uma possibilidade para 
todos? 

 Responda a ficha: 

1. Como você se sentiu na primeira atividade, sem poder enxergar o time 
que estava atrás do lençol? 
2. Qual das atividades que você sentiu maior dificuldade? Por quê? 
3. Em sua opinião o voleibol sentado inclui ou exclui as pessoas? 
4. Após exponha sua opinião para os colegas da turma. 

 

 

AMPLIANDO HORIZONTES (RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR) 

Agora, pesquise individualmente, você também pode buscar mais informações 
com professores de outras disciplinas (história, geografia, etc) sobre o 
conteúdo solicitado na ficha do seu grupo e traga para o próximo encontro. 
Montar o cartaz Ilustrativo e informativo junto a seu grupo em sala de aula.  

 

ATIVIDADE:  

Entregar as 5 fichas com as atividades para cada grupo e os mesmos deverão 
pesquisar individualmente em casa, também poderão utilizar duas aulas no 
laboratório da escola para pesquisa e trazer os conteúdos das fichas,  sendo 



texto, fotos, desenhos, etc. para a aula estipulada com a professora, afim de, 
realizar a Confecção do Cartaz de cada equipe em sala de aula. 

O cartaz será no formato de nichos (caixas de papelão, com materiais 
reciclados para montagem). Serão fixados no mural.  

Exposição dos “Cartazes Nichos” no Quadro Mural do Colégio. 

 

FICHAS: 

 

Grupo 1   

Após vivenciar atividades adaptadas, as observações e estudo da foto sobre O 
jogo de voleibol sentado. Confeccione um cartaz informativo explicando a 
diferença entre o voleibol e paravolei (voleibol sentado). 

Grupo 2 

Após vivenciar os jogos adaptados do voleibol, as observações e o estudo da 
foto e charge. Pesquise sobre a história do voleibol sentado e Confeccione um 
cartaz informativo contendo texto, fotos e imagens.    

Grupo 3 

Após vivenciar os jogos adaptados do voleibol sentado, as observações e o 
estudo da foto. Confeccione um cartaz informativo contendo a história 
cronológica das Paralimpíadas até o ano de 2016 no esporte Paravolei. 

Grupo 4 

Após vivenciar os jogos adaptados do voleibol sentado, as observações e o 
estudo da foto sobre a Modalidade Paravolei. Confeccione um cartaz 
informativo contendo o nome da equipe dos atletas brasileiros que irão 
representar o Brasil nas Paralimpíadas de 2016 nesta modalidade. 

Grupo 5 

Após vivenciar os jogos adaptados, as observações e o estudo da foto sobre a 
Modalidade Paravolei. Confeccione um cartaz informativo contendo 
informações e desenhos sobre as linhas e dimensões da quadra de voleibol 
fazendo uma comparação entre o Voleibol de quadra e o Paravolei. 

 

LINGUAGEM 3: Vídeo Campeonato Estadual de Voleibol Paraolímpico 2009.  
Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=tnap3m6Af8I> Acesso em 
18/11/2014. 

 

 



PROBLEMATIZAÇÃO 

1) Após assistir ao vídeo, acontece a inclusão X exclusão?   Percebe-se o 
quê? Podemos dizer que o voleibol é uma possibilidade para todos?  
2) Que outros tipos de deficiências podem ser incluídas neste esporte?  
Justifique sua resposta. 
 
 

VAMOS JOGAR?!!!! 

Objetivo: Vivenciar o esporte paravolei. 

Jogo Paravolei 
 
• Após todo o estudo realizado sobre o paravolei. 
- Seguindo as regras oficiais do Paravolei:  
1) Determinar juntamente com os alunos o espaço de jogo (superfície). 
2) Após, fixar as linhas (desenhos, fitas, etc.).  
3) Prender a rede a altura. 
4) Rever as regras e pontuações. 
5) Montar as equipes. Chaves. 
6) Duas equipes irão jogar com bola de plástico grande e  outras duas equipes 
bola oficial de voleibol. Após terminar sets, trocar as bolas e realizar mais um 
set. 
 

FEEDBACK – RODA DE CONVERSA 

Após refletir sobre o vídeo e vivenciar o esporte paravolei. Podemos responder 
à pergunta: Voleibol uma possibilidade para todos? O que observamos em 
nosso cotidiano sobre a Inclusão X Exclusão? Justifique sua resposta. 

 

DESAFIO  

Reflita sobre a inclusão: O jogo quando se torna um esporte de rendimento é 
excludente ou inclui as pessoas? 

 

AMPLIANDO HORIZONTES (RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR) 

Agora converse com seu/sua professora/ professor de artes, sobre uma técnica 
de desenho a ser explorada e utilizada por você, em uma folha A4, faça um 
desenho que possua elementos que ilustre sua opinião sobre a: Inclusão x 
Exclusão.   

 



DICA: Para saber mais sobre os esportes paraolímpicos acesse 
www.cpb.org.br  

 

ATIVIDADE 

Vamos montar uma enquete, escreva sobre: 

- Os pontos positivos e os pontos negativos durante toda a vivência do esporte 
Paravolei. 

  



UNIDADE 3 
 

TEMA: LIMITES E DIFICULDADES AO VIVÊNCIAR JOGOS ADAPTADOS. 

TÍTULO: Goalball. Você encara essa jogada? 

OBJETIVO GERAL: Percepção dos limites e dificuldades encontradas ao 
vivenciar, compreender e interagir durante a realização dos jogos modificados 
e os esportes adaptados. 

LINGUAGEM1: Texto informativo 

 

“FIQUE POR DENTRO” 

GOALBOLL 

Você conhece o Goalboll? 

 

O texto a seguir foi retirado no capítulo, Esportes Adaptados Goalball (CIDADE; 
MARQUES) do livro: MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO SECRETARIA 
NACIONAL DE ESPOSTE. Lazer, atividade física e esportiva para 
portadores de deficiência. Volume 2, p. 297-321, 2001.  

 

HISTÓRICO 

O Goalboll é uma modalidade esportiva, criada na Alemanha em 1946, pelo 
alemão Hanz Lorenzer e pelo austríaco Sett Reindler. Objetivo do jogo era a 
reabilitação de veteranos de guerra com deficiência visual por intermédio da 
prática esportiva (IBSA, 2006). Apenas em 1972, a modalidade fez sua primeira 
aparição internacional nos Jogos Paraolímpicos de Heidedelberg, na Alemanha 
(MATARUNA ET AL, 2005). Em 1976, foi incorporado ao programa dos Jogos 
Paraolímpicos de Toronto no Canadá apenas para homens. As mulheres 
começaram a jogar em 1984, nos Jogos de Los Angeles – Estados Unidos. 
Vários esportes paraolímpicos são adaptados de esportes tradicionais 
(basquete, vôlei, natação e outros). Entretanto, o goalball foi criado para 
atender às características específicas das pessoas com deficiência visual, fato 
que dificulta o seu entendimento e visualização por não ser um esporte 
popular. (CIDADE; MARQUES, 2011). 

Goalball - É um jogo intenso em que uma equipe de três jogadores com 
deficiência visual tenta lançar a bola no gol do oponente. Guizos dentro da bola 
guiam o curso do jogo e todos os jogadores usam vendas nos olhos. Esse 
esporte é praticado em ginásio de tamanho similar ao do voleibol. CIDADE e 
FREITAS (2005). 

 



 BOLA OFICIAL DE GOALBALL 

A bola oficial de Goalball é muito semelhante ao tamanho da bola de basquete, 
porém com peso maior. A bola pesa 1,250 kg e não possui câmara de ar, 
mantendo-a em maior contato com o solo. Feita de uma borracha consistente, 
oca e com pequenos orifícios na superfície, o que amplia o som produzido 
pelos guizos internos quando em contato com o solo ou quando é rolada. 

QUADRA OFICIAL DE GOALBALL 

A quadra de Goalball tem 18m de comprimento x 9m de largura, tamanho 
idêntico ao de uma quadra de voleibol. 

Marcação nas linhas da quadra é feita em alto relevo (barbantes sob fita 
adesiva) permitindo a localização e orientação tátil dos jogadores.  

Os gols ficam sobre as linhas de fundo da quadra, medindo 9m de largura x 
1,30m de altura. Cada lado da quadra (metade da quadra) é dividida em três 
áreas de dimensões idênticas: área neutra, área de ataque (ou de lançamento) 
e área de defesa. 

 

Diagrama da Quadra de Goalball  

 

JOGADORES 

As equipes são compostas de três jogadores em quadra e até três reservas. 
São permitidas três substituições, não sendo contabilizadas como parte dessas 
três possíveis as substituições realizadas no intervalo, ou seja, durante o 
intervalo são permitidas outras substituições. 

Ao entrarem em quadra, os atletas devem estar bandados e vendados 
adequadamente para que não exista desigualdade de condições entre os que 
não enxergam e os que possuem algum resíduo visual. 

TEMPO DA PARTIDA 

A partida de goalball é realizada em dois tempos de 10 minutos com 3 minutos 
de intervalo entre eles. São permitidos três tempos técnicos por equipe, com 
duração de 45 segundos cada um. 

INFRAÇÕES 

As infrações invertem a posse de bola durante a partida, assim como outras 
modalidades esportivas. Elas são marcadas quando os jogadores: 

- Não esperam a autorização para lançar a bola após uma interrupção de 
partida. 

- Jogam-na para fora da quadra. 



- Defendem a bola lançada pelo oponente, mas ela retorna à quadra 
adversária. 

- Outras situações que os árbitros julguem infração. 

PENALIDADES 

As penalidades podem ser individuais ou coletivas. Nos dois casos, apenas um 
jogador da equipe penalizada permanece na quadra para defender o tiro livre. 

Nas penalidades individuais, quem comete a falta permanece em quadra para 
defendê-la. Nas penalidades coletivas, o jogador que realizou o último 
lançamento da equipe antes da falta é quem tentará defender a cobrança. 

São exemplos de penalidade: 

Penalidades Individuais: 

- Lançamento em que a bola toca o solo pela primeira vez após a área de 
ataque (bola alta). 

- Três arremessos consecutivos de um jogador da mesma equipe. 

- Defender a bola fora da área de defesa da quadra de sua equipe (defesa 
ilegal). 

Penalidades Coletivas: 

- Demorar mais de 10 segundos para arremessar a bola após o primeiro 
contato defensivo (10 segundos). 

- Atrasar o início ou o recomeço da partida. 

Outras situações que os árbitros julguem infração. 

ARBITRAGEM 

Num jogo oficial há 11 árbitros no total: 

- Dois árbitros principais (um de cada lado da quadra). 

- Quatro juízes de linha (um de cada quina da quadra), responsáveis pela 
reposição de bola. 

- Cinco mesários com funções de cronometragem, marcação dos arremessos, 
substituições, tempos técnicos, controle de penalidades, dentre outras. 

Quem orienta o jogo são os dois árbitros principais, estabelecendo certa ordem 
por meio dos comandos, que são proferidos em língua inglesa, mesmo em 
campeonatos realizados no Brasil, por exemplo. Isso facilita o entendimento 
dos atletas em eventos internacionais, tornado-se tais comandos universais. 
São exemplos da utilização de comandos básicos: 

- Iniciar ou reiniciar a partida após qualquer interrupção. 

- Indicar que o lançamento foi para fora da quadra sem tocar em nenhum 
jogador oponente. 



- Bola lançada saiu de quadra após o bloqueio da defesa adversária. A posse 
de bola ainda é da equipe que a defendeu. 

 

DICA: As regras completas podem ser obtidas no site do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro www.cpb.org.br  

 

FUNDAMENTOS DA MODALIDADE 

DEFESA 

Existem três fases nos movimentos de defesa dos jogadores de goalball: 
Atenção, Reação e Finalização. 

- ATENÇÃO: o momento em que o jogador adota uma posição estática do 
corpo mais relaxada para executar a fase de reação. As posições variam: 

- Em pé, com as mãos apoiadas nos joelhos; 

- Dois joelhos apoiados com as mãos no piso; 

- Um joelho apoiado no piso e a outra perna em extensão lateral; 

- Agachado com as mãos apoiadas no piso. 

- REAÇÃO: momento muito rápido em que movimento se faz de um 
deslocamento fixo ou lateral do corpo, com a finalidade de interceptar a 
trajetória da bola. No deslocamento fixo, o jogador inicia, no mesmo lugar, um 
movimento para baixo de encontro ao piso, buscando a fase de finalização. No 
deslocamento lateral, o jogador desliza para o lado, percebendo a trajetória da 
bola, partindo para a fase de finalização. 

 - FINALIZAÇÃO: é a defesa propriamente dita. Esta é a fase mais importante 
do processo. Momento em que o jogador, depois da fase de reação, fica 
deitado lateralmente com os braços estendidos acima da cabeça, pernas 
estendidas e o tronco inclinado um pouco à frente, formando uma barreira com 
o corpo no piso, com a finalidade de impedir o gol do adversário. Para 
execução da defesa, devemos observar se os jogadores estão protegidos, 
tornando a prática do jogo segura. Os acessórios básicos de segurança 
utilizados no jogo são: cotoveleiras e joelheiras, mais especificamente o uso de 
coquilha para os homens e espumas de proteção de seios e ventre para as 
mulheres. 

 

TIPOS DE ARREMESSOS  

- ARREMESSO ESTÁTICO: o jogador realiza o lançamento da bola com o 
corpo parado. 



- ARREMESSO EM PROGRESSÃO: depois de um deslocamento rápido à 
frente (três passos), o jogador realiza o lançamento da bola, iniciando o 
movimento da trave. Ação muito semelhante ao lançamento de uma bola no 
jogo de boliche. 

- ARREMESSO POR BAIXO DAS PERNAS: o jogador posiciona-se de costas 
para a equipe adversária, realizando o lançamento com ou sem deslocamento 
por baixo das pernas. 

- ARREMESSO COM GIRO: o jogador segura a bola com uma das mãos, de 
frente para a equipe adversária, realiza um giro de 360° e lança a bola. 

 

SISTEMAS DE JOGO 

Sistemas de Defesa: 

- DEFESA SIMPLES: pivô centralizado com os alas posicionados no meio das 
suas referidas linhas. 

- DEFESA COMPACTA: jogadores concentrados mais ao centro da área da 
equipe. O pivô centralizado e os alas posicionados na parte final interna das 
linhas demarcatórias de sua quadra. 

- DEFESA DIAGONAL: é um sistema mais complexo. Esta defesa é 
empregada para defender bolas diagonais. 

Sistemas de Ataque: 

- ATAQUE SIMPLES: o jogador ataca na mesma posição que defende. 

- ATAQUE FLUTUANTE: o jogador ataca em posição diferente da que defende. 

 

VAMOS JOGAR?!!! 

PLANO DE ATIVIDADES A 

Objetivos: Conhecer os materiais e espaço do jogo; manter contato com os 
tipos de bolas; vivenciar os aspectos de orientação e mobilidade no ambiente 
de jogo e reconhecer as áreas específicas do jogo. 

Conteúdo: Goalball Iniciação 

Conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais: 

- Conceituais:  

O que é Goalball?  

Quais as características do jogo? 

- Procedimentais:  

Vivências de contato com a bola. 



Atividades de deslocamento no ambiente do jogo. 

- Atitudinais: 

Participação de todos nas atividades, com a interação de participantes com DV 
(deficiência visual) ou sem, respeitando as limitações e potenciais de cada um. 

 

Práticas, metodologias e procedimentos: 

1ª PARTE 

Exposição verbal 

Iniciar a aula falando sobre o Goalball, com explicação breve de seu histórico e 
origem; características do jogo e materiais utilizados (bola, óculos e quadra). 

Ilustração  

Como o Goalball não é um esporte popular, após essa breve conversa, 
apresentar um vídeo de um jogo de Goalball para que os participantes que 
enxergam, a fim de familiarizá-los com o jogo.  

 

LINGUAGEM 2: Vídeo Jogo Goalball                          

Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=nLTb8kXdp4s> Acesso em 
19/11/2014. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

“POR DENTRO DO ASSUNTO” 

1) Você já tinha assistido, presenciado ou até jogado Goalball em sua vida?  
2) Que deficiência está sendo apresentada no esporte Goalball?  
3) Após ter assistido ao vídeo sugerido, descreva as principais 
características deste jogo Goalball. 
4) O que te chamou mais atenção no vídeo? Justifique. 
5) Em seu colégio já ocorreu este tipo de prática esportiva?  

 

2ª PARTE 

Exposição Verbal 

- Explicar como é feita a demarcação em uma quadra de goalball. 

- Dividir os alunos em dois grupos, um em cada lado da quadra de jogo. 

- Cada grupo irá montar as demarcações da quadra, partindo do fundo para o 
centro. Serão demarcadas inicialmente todas as áreas de jogo, utilizando-se 
fita crepe e barbante. As goleiras serão marcadas com cones. 



- Apresentar o tipo de venda a ser utilizado (óculos, EVA ou tecido TNT, ou 
outro). 

- Após a demarcação, já vendados, os alunos irão caminhar em duplas no 
espaço de jogo (um vendado e outro não). 

- Os participantes deverão identificar as linhas demarcatórias através do tato. 

- Dividir os alunos em duplas, trios, quartetos ou…, de acordo com o número 
de bolas disponíveis, e apresentar as bolas que serão utilizadas (oficial ou 
adaptadas). 

- Manusear a bola identificando o tipo de som que cada uma apresenta. 

- brincar com a bola sem determinar espaços. 

 

3ª PARTE 

Exposição Verbal 

- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades 
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos. 

 

DESAFIO 

Reflita sobre a inclusão: “Não se deve olhar para o jogador cego em razão 
da sua deficiência, e sim na compreensão e identificação das suas 
potencialidades” (CIDADE; MARQUES, 2011). 

 

AMPLIANDO HORIZONTES (RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR) 

Agora converse com seu/sua professora/ professor de história e após coletar 
informações, registre em uma linha do tempo momentos históricos que reflete 
em nossa sociedade a inclusão das pessoas com deficiência.  

 

PLANO DE ATIVIDADES B 

 

Objetivos: Vivenciar atividades com bola; Manusear os diferentes tipos de 
bolas; Vivenciar os aspectos de orientação e mobilidade no ambiente de jogo, 
com bola; Realizar em grupos passes e recepção com bola. 

Conteúdo: Goalball Iniciação 

Conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais: 

- Conceituais:  

Conhecendo os objetivos do jogo. 



- Procedimentais:  

Vivências de contato com a bola e troca de bolas. 

Praticar atividades de deslocamento no ambiente do jogo com bola. 

- Atitudinais: 

Participação de todos nas atividades, identificando as limitações e potencial de 
cada um. 

 

Práticas, metodologias e procedimentos: 

1ª PARTE 

Exposição verbal 

- Iniciar a aula falando sobre as experiências individuais, reforçando a 
participação de todos. 

Ilustração 

- Sem exigência técnica, demonstrar como são feitos arremessos e recepção 
da bola.  

2ª PARTE 

Exposição verbal 

- Divididos em grupos, de acordo com número de bolas (preferencialmente em 
duplas, pois haverá maior oportunidade de ação), em uma distância pequena 
(2m), passarem a bola um para o outro em linha reta. 

- As distâncias vão aumentando aos poucos. 

- continua a atividade, mudando a direção do arremesso para diagonal. 

- Variando a atividade, um de cada grupo fica de costas para quem tem a bola, 
ao escutar o som da bola, vira-se e faz a recepção (a distância aumenta 
gradualmente). 

- Utilizando-se cones, brincar de boliche, aumentando a distância e direção do 
arremesso. 

- Desenvolver um jogo no espaço demarcado de quadra, sem exigência da 
técnica.  

3ª PARTE 

Exposição verbal 

- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades 
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos. 

 

 



DESAFIO 

Reflita sobre a inclusão: “Somente a vontade do homem determina a 
distância entre o possível e o impossível” (Autor desconhecido). 

 

TAREFA - 1 

Em grupos de 4/5 alunos, criar uma atividade de arremessos e deslocamentos, 
trabalhando as atividades desenvolvidas na aula. 

 

PLANO DE ATIVIDADES C 

 

Objetivos: Identificar e realizar os tipos de arremessos do goalball; Praticar o 
arremesso estático e em progressão; Vivenciar os aspectos de orientação e 
mobilidade na execução dos arremessos.  

 

Conteúdo: Goalball arremessos 

Conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais: 

- Conceituais:  

Os tipos de arremesso nas ações de ataque. 

- Procedimentais:  

Pratica dos arremessos. 

- Atitudinais: 

Participação de todos nas atividades, com atenção aos arremessos. 

 

Práticas, metodologias e procedimentos: 

1ª PARTE 

Exposição verbal 

- O ataque é um elemento importante no jogo, e o ato de arremessar a bola 
rasteira no piso exige dos jogadores movimentos coordenados e complexos. 

Ilustração 

- Após essa breve conversa, demonstrar os diversos tipos de arremessos.  

2ª PARTE 

Exposição verbal 

- Atividades realizadas com os alunos de olhos vendados. 



- Alunos em duplas trabalhar o arremesso estático, ficando um de cada lado da 
lateral da quadra. 

- Ainda no arremesso estático, trabalhar o lançamento à frente e na diagonal, 
um em cada lado (esquerda e direita). 

- Alunos em duplas trabalhar o arremesso em progressão, ficando um de cada 
lado do fundo da quadra.  

- Ainda no arremesso em progressão, trabalhar o lançamento à frente e na 
diagonal, um de cada lado (esquerda e direita). 

- Realizar um jogo no espaço demarcado de quadra, dando ênfase aos 
arremessos trabalhados. 

3ª PARTE 

Exposição verbal 

- Conversar sobre as atividades desenvolvidas enfatizando a importância dos 
arremessos na relação com o jogo. 

 

DESAFIO 

 

Reflita sobre a inclusão: Poesia Clarice Lispector 

“Sonhe” 

Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se 
tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-
la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. E 
esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as 
melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem 
em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram. Para 
aqueles que se machucam. Para aqueles que buscam e tentam sempre. E para 
aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas 
vidas.  

Disponível em  

<http://www.mensagenscomamor.com/poemas_e_poesias_de_clarice_lispector
.htm > Acesso em 2/12/2014. 

 

TAREFA - 2 

Em grupo de 4/5 alunos, criar uma atividade recreativa utilizando os 
arremessos trabalhados. 

 



PLANO DE ATIVIDADES D 

 

Objetivos: Compreender os sistemas de jogo; Vivenciar os sistemas de ataque 
e de defesa. 

 

Conteúdo: Goalball- sistemas de jogo 

Conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais: 

- Conceituais:  

Os sistemas de jogo 

- Procedimentais:  

Vivências dos sistemas de defesa e ataque 

- Atitudinais: 

Participação de todos nas atividades, estimulando a cooperação na aplicação 
dos sistemas de jogo. 

 

Práticas, metodologias e procedimentos: 

1ª PARTE 

Exposição verbal 

- Iniciar a aula falando sobre a importância dos sistemas de jogo.  

Ilustração 

- Utilizando a lousa digital, explanar de forma ilustrativa as posições de ataque 
e defesa dos jogadores. 

2ª PARTE 

Exposição verbal 

- Divididos em dois grupos, um de cada lado da quadra, trabalhar os sistemas 
de defesa e ataque. 

- Dispor todas as bolas de um lado da quadra com os alunos se revezando em 
trios, em que, os que estão do lado das bolas realizam arremessos de ataque 
simples (o jogador ataca na mesma posição que defende), e os alunos que 
estão do lado oposto realizam movimentos de defesa simples (nesta defesa, o 
pivô apresenta-se centralizado com os alas posicionados no meio das suas 
referidas linhas). Determinar o número de arremessos a cada duas passagens 
dos alunos, trocando a tarefa, quem estava arremessando passa a defender. 

- Ainda com as bolas de um lado da quadra com os alunos se revezando em 
trios, fazer com que aqueles que estão do lado das bolas realizam arremessos 



de ataque flutuante (o jogador ataca em posição diferente da que defende, e os 
alunos que estão do lado oposto realizam movimentos de defesa compacta 
(nesta defesa, os jogadores apresentam-se concentrados mais ao centro da 
área da equipe). Determinar o número de arremessos a cada duas passagens 
dos alunos, trocando a tarefa, quem estava arremessando passa a defender. 

- Desenvolver um jogo aplicando os sistemas utilizados.    

3ª PARTE 

Exposição verbal 

- Depois das vivências, conversar com os alunos sobre as atividades 
desenvolvidas, solicitando opiniões sobre os aspectos positivos e negativos. 

 

DESAFIO 

Reflita sobre a inclusão: “Não há saber mais ou saber menos: Há saberes 
diferentes.” (Paulo Freire)  

Disponível em < http://kdfrases.com/autor/paulo-freire/2 > Acesso em 
2/12/2014. 

 

Recursos: bolas de goalball (oficial ou adaptada), fita crepe, barbante, quatro 
cones e local apropriado. 

 

Avaliação: Identificar como os alunos solucionam os problemas apresentados 
ao grupo; Observar como os alunos lidam com a própria dificuldade e com a do 
grupo na realização dos diferentes passes. 

 

Fontes para aprofundamento: Comitê paraolímpico Brasileiro (2010), 
Confederação de Desportos para cegos (2010), Federación Española de 
Deportes para Ciegos (2002) e Morato Et AL. (2008). 
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IMAGENS 

Tênis de Mesa: 

Disponível em <http://www.rio2016.org/os-jogos/esportes/paralimpicos> Acesso 

em 12/11/2014. 

 

FILMES 

Cadeirante em uma Escola: 

Disponível em:< http://portugalglorioso.blogspot.com.br/2014/02/cordas-o-

melhor-filme-de-animacao.html>. Acesso em 6/11/2014. 

 

FOTO 

Modalidade Paravolei: 

Disponível em:<http://guiadeniteroi.com/wp-content/uploads/2013/03/rogerio-

faz-recepcao-na-derrota-do-brasil-para-os-estados-unidos-no-volei-sentado-do-

parapan-14112011-1321555890995_1920x1080.jpg>. Acesso em 11/09/2014. 

 

CHARGES 

Cadeirante- Acessibilidade: 

Disponível em <http://blogdamiquei.blogspot.com.br/2012/06/situacao.html> 

Acesso em: 11/09/2014. 

 

VÍDEOS 

Vídeo Campeonato Estadual de Voleibol Paraolímpico 2009.  Disponível 

em<https://www.youtube.com/watch?v=tnap3m6Af8I> Acesso em 18/11/2014. 



Vídeo Jogo Goalball 

Disponível em<https://www.youtube.com/watch?v=nLTb8kXdp4s> Acesso em 

19/11/2014. 

 

POESIA 

Disponível em 

<http://www.mensagenscomamor.com/poemas_e_poesias_de_clarice_lispector

.htm > Acesso em 2/12/2014. 

 

PENSAMENTOS 

Disponível em < http://kdfrases.com/autor/paulo-freire/2 > Acesso em 

2/12/2014. 

 


