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Docente: ADMILSON SANTOS

Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU152 EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 0 75

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Atraves da refererida disciplina o aluno vivenciara atividades de jogos, ginástica, esporte pensados e voltados para a diversidade no atendimento a
pessoas com deficiência

EMENTA*

Conceituação da Educação Física Adaptada. A sociedade e o portador de "deficiência". A Legislação e o portador de "deficiência". A prática da
atividade física e do esporte individual e coletivo para o portador de deficiência. Atuação do professor de Educação Física no mercado de trabalho.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Concepções de deficiência e de Pessoa com Deficiência ao longo da história.
 •Ordenamento legal sobre a Pessoa com Deficiência: Inclusão e Acessibilidade.
 •Características e causas da deficiência física, mental, visual, auditiva e múltipla.
 •Esporte adaptado: características técnicas das diversas modalidades esportivas adaptadas.
 •Concepções e propostas metodológicas do ensino da Educação Física Adaptada.
 •Estratégias de adaptação de esportes e aulas de Educação Física na perspectiva da Inclusão

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

No Brasil segundo dados do Censo 2010 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012), aproximadamente 45,6
milhões de pessoas (23,9%) informaram ter pelo menos uma das deficiências investigadas. Destas, 38,5 milhões viviam em áreas urbanas e 7,1
milhões em áreas rurais. Na análise por sexo, observou-se que 26,5% da população feminina (25,8 milhões) possuía pelo menos uma deficiência,
contra 21,2% da população masculina (19,8 milhões). Diante destes dados devemos identificar as competências necessárias do professor de
educação física para intervir junto às pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições se faz urgente e necessario.

OBJETIVO GERAL

 •Analisar criticamente a prática de atividades físicas para as Pessoas com Deficiência e suas implicações.
 •Proporcionar ao aluno, o conhecimento e planejamento de atividades físicas e esportivas para Pessoas com Deficiência, através de uma práxis

pedagógica ética e crítica.
 •Discutir concepções e propostas metodológicas do ensino da Educação Física e dos Esportes adequada à realidade da Pessoa com Deficiência.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir concepções e propostas metodológicas do ensino da educação física e sua adequação à realidade do aluno com deficiência;
Instrumentalizar os professores visando uma prática pedagógica voltada para a cidadania das Pessoas com Deficiência;
Proporcionar aos Professores subsídios teóricos e práticos na área da Educação Física e Esporte Adaptado.

METODOLOGIA

 •Utilização de processos corporais na busca de um equilíbrio entre a experimentação e a reflexão sobre os momentos experienciados;
 •Exposição didática, Palestras, Dinâmicas de grupo;
 •Leitura, sistematização e discussão de textos;
 •Tarefas práticas;
 •Exposição e interpretação de Filmes.

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, considerando todos os aspectos que envolvem o andamento da disciplina e de acordo com as produções individuais
(participação nas vivências práticas e 01 avaliação escrita) e coletivas dos alunos (01 seminário).

 1.Na prova escrita será avaliada a capacidade de expressão, o domínio conceitual, o raciocínio e a articulação das idéias.
 2.No Seminário será avaliada a capacidade do discente na sistematização das idéias norteadoras da temática proposta, a clareza em expressá-las

e a participação individual na construção e apresentação do trabalho.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Fundamentação histórica
2.Terminologias
3.A pessoa com deficiência
4.Modelo medico da deficiência
5.Modelo Social da deficiência
6.1ªAvaliação
7.Educação Física Adaptada
8.Exibição de filme
9.Inclusão
10.Educação física, exporte e saúde e a pessoa com deficiência
11.Atividade física e esportiva para o DV
12.2ªAvaliação
13.Atividade física e esportiva para o DI
14.Exibição de filme
15Atividade Física e esportiva para o DF
16.Visita a Instituição
17..Visita a Instituição
18.3ªAvaliação
19.Depoimento de uma pessoa com deficiência
20.Atividade física e esportiva para o DA
21.Avaliação em Educação Física Adaptada
22.Atividade física de esportiva para o DV
23.Atividade física e esportiva para o DF
24.4ªAvaliação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

ARAÚJO, Paulo Ferreira de. Desporto adaptado no Brasil: origem, institucionalização e Atualidade. Brasília, DF: MEC / IMDESP, 1998.
FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência: garantia de igualdade na diversidade. 2 ed. Rio de Janeiro: WVA Ed.,
2007. Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Temas em educação física adaptada. Curitiba: SOBAMA, 2001.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEFICIENCIA mental, deficiencia fisica. Brasilia: Secretaria de Educacao a Distancia, 1998.
DEFICIENCIA visual. Brasilia: MEC/Secretaria de Educacao a Distancia, 2000.
FELIPPE, João Álvaro de Moraes; FELIPPE, Vera Lucia Leme Rhein. Orientação e mobilidade. São Paulo: Laramara / Associação Brasileira de
Assistência ao Deficiente Visual, 1997.
REDONDO, Maria Cristina da F; CARVALHO, Josefina Martins. Deficiencia auditiva. Brasilia: MEC/Secretaria de Educacao a Distancia, 2001.
RIBAS, João B. Cintra. O que são pessoas deficientes. São Paulo: Brasiliense, 1983.
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